
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την αίτηση 
προσχώρησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και την πορεία των διαπραγµατεύσεων COM(1999) 502 - C5-
0025/2000 - 1997/2171(COS)) – 04/10/2000 (Α5-0249/2000) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

-  έχοντας υπόψη την αίτηση προσχώρησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, που υπεβλήθη στις 3 Ιουλίου 1990, σύµφωνα µε το άρθρο 49 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση,  

-  έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της Επιτροπής σχετικά µε αυτή την αίτηση (COM(1993) 
313 - C4-0583/1997), 

-  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συµβουλίου Υπουργών της 6ης Μαρτίου 1995 που 
επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι, 

-  έχοντας υπόψη την πρώτη περιοδική έκθεση της Επιτροπής, στις 17 ∆εκεµβρίου 1998, για 
την πρόοδο που επετέλεσε η Κυπριακή ∆ηµοκρατία στην πορεία προς την προσχώρηση 
(COM(1998) 710 - C4-0108/1999), καθώς και το σχετικό του ψήφισµα της 15ης Απριλίου 
1999(1), 

-  έχοντας υπόψη τη δεύτερη περιοδική έκθεση της Επιτροπής, στις 13 Οκτωβρίου 1999, για 
την πορεία της Κύπρου προς την προσχώρηση (COM(1999) 502 - C5-0025/2000),  

-  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Κοπεγχάγης (21-22 
Ιουνίου 1993), της Φλωρεντίας (21-22 Ιουνίου 1996), του Λουξεµβούργου (12-13 
∆εκεµβρίου 1997) και του Ελσίνκι (10-11 ∆εκεµβρίου 1999),  

-  έχοντας υπόψη τις διαπραγµατεύσεις ένταξης µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, που άρχισαν 
στις 31 Μαρτίου 1998, 

-  έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 555/2000 του Συµβουλίου, της 13ης Μαρτίου 
2000, σχετικά µε την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής για 
την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και τη ∆ηµοκρατία της Μάλτας(2), καθώς και την εταιρική σχέση 
για την προσχώρηση µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, που ενέκρινε το Συµβούλιο στις 20 
Μαρτίου 2000(3), 

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 47, παράγραφος 1, του Κανονισµού του, 

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής (A5-0249/2000), 

Α.  λαµβάνοντας υπόψη ότι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, εφεξής καλούµενη Κύπρος, το µόνο 
κράτος που νοµιµοποιείται να αντιπροσωπεύει ολόκληρη τη νήσο, έχει σηµειώσει σηµαντική 
πρόοδο σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο, παρά τα 26 χρόνια κατοχής του πλουσιότερου 
τµήµατος της επικράτειάς της από την Τουρκία, χώρα συνδεδεµένη µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στην οποία, ωστόσο, παραχωρήθηκε πρόσφατα το καθεστώς της υποψήφιας χώρας, 

Β.  λαµβάνοντας υπόψη ότι η Κύπρος πληροί το σύνολο των πολιτικών και οικονοµικών 
κριτηρίων της Κοπεγχάγης, όπως µαρτυρεί η ταχεία πρόοδος των διαπραγµατεύσεων 
προσχώρησης, 

Γ.  λαµβάνοντας υπόψη ότι η Κύπρος µπορεί, ως εκ τούτου, να αναµένει ότι σύντοµα θα 
αποτελέσει µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι οιαδήποτε αντίρρηση κατά της ένταξής 
της, µε επιχείρηµα τις ιδιάζουσες συνθήκες στη νήσο, θα ήταν αβάσιµη τόσο πολιτικά όσο και 
ηθικά, 
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∆.  ευελπιστώντας ότι οι διαπραγµατεύσεις που διεξάγονται υπό την αιγίδα των Ηνωµένων 
Εθνών θα τελεσφορήσουν, κατά τρόπον ώστε ο ελληνοκυπριακός και ο τουρκοκυπριακός 
πληθυσµός να αποκοµίσουν από κοινού τα οφέλη της προσχώρησης, 

Ε.  εκφράζοντας την επιθυµία η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναµειχθεί ενεργότερα στην 
αναζήτηση λύσης µέσα από διαπραγµατεύσεις, προκειµένου να τερµατισθεί η διαίρεση της 
νήσου, στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων 
Εθνών, 

ΣΤ.  υπογραµµίζοντας τη σηµαντική συµβολή που µπορεί να προσφέρει η Κύπρος στην 
ΚΕΠΠΑ, 

 

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Κύπρος προς την 
κατεύθυνση της προσχώρησης και καλεί τις νόµιµες αρχές της Κύπρου να συνεχίσουν τις 
προσπάθειές τους για την πλήρη ενσωµάτωση του κοινοτικού κεκτηµένου, κατά τρόπον ώστε 
οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις να ολοκληρωθούν το ταχύτερο· 

2.  επισηµαίνει ότι, µέχρι σήµερα, έχουν εντελώς ολοκληρωθεί 16 από τα 31 κεφάλαια και 
ελπίζει ότι οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις θα συνεχισθούν µε τον ίδιο εντατικό ρυθµό, έτσι 
ώστε να µπορέσει η Κύπρος να ενταχθεί στην Ένωση αµέσως µετά την κύρωση των 
αποτελεσµάτων της ∆Κ∆ από τα κράτη µέλη της ΕΕ· 

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ελσίνκι 
να µην αναγάγει την επίλυση του κυπριακού ζητήµατος σε "απαραίτητη προϋπόθεση"  για 
την προσχώρηση· παροτρύνει τους Τουρκοκυπρίους να συµµετάσχουν, άνευ όρων, στην 
αντιπροσωπεία της νόµιµης κυβέρνησης της Κύπρου για να διαπραγµατευθούν την 
προσχώρηση της νήσου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδοµένου ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα 
θα µπορέσει να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήµατα της προσχώρησης µόλις επιλυθεί το 
πολιτικό ζήτηµα της Κύπρου· 

4.  αποδοκιµάζει την έλλειψη καλής θέλησης εκ µέρους της τουρκοκυπριακής πλευράς και 
της Τουρκίας να συµβάλουν στην πρόοδο των διαπραγµατεύσεων προς επίλυση του 
κυπριακού ζητήµατος, µε βάση τις σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωµένων Εθνών, καθώς και στις µελλοντικές συνταγµατικές συµφωνίες· 

5.  εκφράζει τη λύπη του για τη δράση των τουρκικών στρατευµάτων στην Κύπρο οι οποίες 
στις παραµονές ενός νέου γύρου εκ του σύνεγγυς συνοµιλιών, αναπτύχθηκαν εκ νέου 
καταλαµβάνοντας τµήµα της αποστρατιωτικοποιηµένης ζώνης· 

6.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω του Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ, να 
συµπράξει περισσότερο στην αναζήτηση λύσης του κυπριακού ζητήµατος και ζητεί η τελική 
λύση να σέβεται το κοινοτικό κεκτηµένο· 

7.  επισηµαίνει ότι η Ένωση έχει τη δυνατότητα να συµβάλει ουσιαστικά στην ασφάλεια της 
ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας, στο πλαίσιο ειρηνευτικού διακανονισµού 
και της αποστρατιωτικοποίησης της νήσου, ότι µπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του 
προβλήµατος της ελεγχόµενης επιστροφής των προσφύγων καθώς και στον επαναπατρισµό 
των εποίκων, και ότι µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην ανάπτυξη του βόρειου τµήµατος 
της Κύπρου, µόλις υλοποιηθεί η επανένωση· 

8.  πιστεύει επ' αυτού ότι επιβάλλεται να δροµολογηθούν σχέδια στα οποία να συµµετέχουν 
οι δύο κοινότητες και να ενθαρρυνθεί ο διάλογος µεταξύ των δύο µερών µέσα σε ένα νέο 
πλαίσιο µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης· 

9.  εκτιµά, τέλος, ότι η προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει την 
επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανατολική Μεσόγειο, γεγονός που θα συµβάλει στην 
αύξηση της ασφάλειας στην περιοχή· 
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10.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και στην 
Επιτροπή, τα κοινοβούλια των κρατών µελών, καθώς και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

 
 
(1) ΕΕ C 219 της 30.7.1999, σ. 448. 
(2) ΕΕ L 68 της της 16.3.2000, σ. 3. 
(3) ΕΕ L 78 της 29.3.2000, σ. 10. 


