
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την αίτηση 
προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρόοδο 
των διαπραγµατεύσεων (COM(2000) 702 - C5-0602/2000 - 
1997/2171 (COS)) – 05/09/2001 (A5-0261/2001) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

-  έχοντας υπόψη την αίτηση προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία 
υποβλήθηκε στις 3 Ιουλίου 1990 σύµφωνα µε το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, 

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

-  έχοντας υπόψη την τρίτη περιοδική έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την πρόοδο που έχει 
σηµειώσει η Κύπρος προς την προσχώρηση (COM(2000) 702 - C5-0602/2000), 

-  έχοντας υπόψη το έγγραφο για τη στρατηγική της διεύρυνσης - έκθεση σχετικά µε την 
πορεία προς την προσχώρηση κάθε υποψήφιας χώρας (COM(2000) 700) που υπέβαλε η 
Επιτροπή, 

-  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Κοπεγχάγης (21 και 22 
Ιουνίου 1993), της Φλωρεντίας (21 και 22 Ιουνίου 1996), του Λουξεµβούργου (12 και 13 
∆εκεµβρίου 1997), του Ελσίνκι (10 και 11 ∆εκεµβρίου 1999), της Νίκαιας (7 έως 9 
∆εκεµβρίου 2000) και του Γκέτεµποργκ (15 και 16 Ιουνίου 2001), 

-  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(1), την απόφαση του Συµβουλίου 
της 20 Μαρτίου 2000, σχετικά µε τις αρχές, τις προτεραιότητες, τους άµεσους στόχους και τις 
συνθήκες της εταιρικής σχέσης για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία(2), καθώς και τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 390/2001 του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001, σχετικά µε την παροχή 
ενίσχυσης στην Τουρκία στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής, και ιδίως για τη θέσπιση 
εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση(3), 

-  έχοντας υπόψη τα ψηφίσµατά του της 15ης Απριλίου 1999 σχετικά µε την πρόοδο της 
Κύπρου προς την προσχώρηση (COM(1998) 710 - C4-0108/1999)(4) και της 4ης Οκτωβρίου 
2000 σχετικά µε την αίτηση προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
πρόοδο των διαπραγµατεύσεων (COM(1999) 502 - C5- 0025/2000 - 1997/2171(COS))(5), 

-  έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 15ης Νοεµβρίου 2000 σχετικά µε την πρόοδο της 
Τουρκίας προς την προσχώρηση (1999)(6), 

-  έχοντας υπόψη την τελική δήλωση της συνεδρίασης της Μικτής Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής ΕΕ-Κύπρου της 27ης Μαρτίου 2001 στην Λευκωσία, 

-  έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Κύπρου που συνήλθε στις 
Βρυξέλλες στις 15 Μαΐου 2001, 

-  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, καθώς και τις γνωµοδοτήσεις των 
άλλων ενδιαφερόµενων επιτροπών (A5-0261/2001), 

Α.  εκτιµώντας ότι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία (εφεξής αποκαλούµενη η Κύπρος), το µόνο 
κράτος που έχει αναγνωρισθεί διεθνώς ότι εκπροσωπεί το σύνολο της νήσου, ικανοποιεί 
πλήρως τα πολιτικά και οικονοµικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, στο µέτρο των δυνατοτήτων 
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της (διαίρεση της νήσου), έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στον τοµέα της µεταφοράς του 
κοινοτικού κεκτηµένου και µπορεί, ως εκ τούτου, να ελπίζει στην ταχεία προσχώρηση στην 
Ένωση, 

Β.  λαµβάνοντας υπόψη ότι η µόνη νοµοθεσία που συµφωνεί µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι 
η νοµοθεσία που απαλείφει όλες τις διατάξεις που ποινικοποιούν ρητά τις οµοφυλόφιλες 
σχέσεις, 

Γ.  λαµβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση της Κύπρου διαπραγµατεύεται την ένταξη στην ΕΕ 
εξ ονόµατος όλων των Κυπρίων και ότι, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία προσχώρησης, 
ολόκληρη η νήσος και όλοι οι πολίτες της θα αποτελούν νοµίµως τµήµα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

∆.  εκτιµώντας ότι η Κύπρος ευρίσκεται στην παράδοξη κατάσταση να είναι µία υποψήφια για 
προσχώρηση χώρα µε το 37% της επικράτειάς της να τελεί, εδώ και 27 χρόνια, υπό την 
κατοχή της Τουρκίας και ότι µετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου η Λευκωσία είναι 
πλέον η µόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που είναι διαιρεµένη, 

Ε.  εκτιµώντας ότι τόσο η διαδικασία ένταξης όσο και η ίδια η ένταξη θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν µε µεγαλύτερη αποφασιστικότητα ως καταλύτης στην προσπάθεια ειρήνευσης 
που θα οδηγήσει στην πολιτική λύση του προβλήµατος της διαίρεσης της νήσου, καθώς και 
ότι η Κύπρος, εάν ενοποιηθεί και αποκατασταθεί σ" αυτήν η ειρήνη, θα προσέφερε 
περισσότερη ευηµερία σε ολόκληρο τον πληθυσµό της νήσου και µεγαλύτερη ασφάλεια στην 
περιοχή, 

ΣΤ.  υποστηρίζοντας αποφασιστικά το σύνολο των ειρηνευτικών προσπαθειών των 
Ηνωµένων Εθνών, συµπεριλαµβανοµένων και των προτάσεων του Γενικού Γραµµατέα του 
ΟΗΕ τον Νοέµβριο του 2000, ο οποίος πρότεινε τη δηµιουργία κοινού κράτους µε ενιαία 
διεθνή νοµική προσωπικότητα, κυρίαρχου και αδιαίρετου, το οποίο θα έχει ενιαία ιθαγένεια 
και θα κατοχυρώνει τις θεµελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώµατα (το κοινό 
κράτος θα αποτελείται από δύο συστατικά κράτη, έκαστο των οποίων θα διαθέτει µεγάλο 
βαθµό αυτονοµίας), 

Ζ.  λαµβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Ντενκτάς, ο οποίος υποστηρίζεται από την Τουρκία, 
αποσύρθηκε µονοµερώς από τον πέµπτο γύρο των εκ του σύνεγγυς συνοµιλιών υπό την 
αιγίδα του ΟΗΕ, οδηγώντας έτσι σε αδιέξοδο τις διαπραγµατεύσεις, και ότι οι διπλωµατικές 
προσπάθειες που έχουν αναληφθεί µέχρι στιγµής δεν έχουν οδηγήσει στην επανέναρξή τους, 

Η.  εκτιµώντας ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι και τα κοινοτικά φόρα υψηλού 
επιπέδου που ακολούθησαν κατέδειξαν επανειληµµένως ότι η πολιτική διευθέτηση δεν 
αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την προσχώρηση της Κύπρου στην ΕΕ, παρόλο που 
µια τέτοια διευθέτηση πριν από την ένταξη θα ήταν απολύτως επιθυµητή, 

Θ.  εκτιµώντας ότι η εµπλοκή των διαπραγµατεύσεων παράγει επίσης αρνητικές συνέπειες 
στη διευθέτηση ανθρωπιστικών προβληµάτων όπως η εξαφάνιση µεγάλου αριθµού Κυπρίων, 
συµπεριλαµβανοµένων γυναικών και παιδιών, µετά την τουρκική εισβολή το 1974, ενώ η 
Τουρκία επιµένει να µην ανταποκρίνεται στις επανειληµµένες εκκλήσεις της Επιτροπής 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης για ανάληψη πρωτοβουλιών, 

Ι.  λαµβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση της 10ης Μαΐου 2001 του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων θεωρεί την Τουρκία υπεύθυνη για τις παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο βόρειο τµήµα της Κύπρου, 

ΙΑ.  λαµβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της τουρκικής κατοχής της βορείου Κύπρου, 
σηµειώθηκαν αποδεδειγµένα λεηλασίες µοναστηριών, εκκλησιών και κτιρίων πολιτιστικής 
σηµασίας, 

ΙΒ.  λαµβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν αντέδρασε ακόµη στην απόφαση του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Στρασβούργου, το οποίο την έκρινε ένοχη για 



 3

την παραβίαση των δικαιωµάτων της Ελληνοκύπριας υπηκόου Τιτίνας Λοϊζίδου· λαµβάνοντας 
υπόψη ότι η Τουρκία έχει επιβάλει εµπάργκο σε όλα τα πλοία που φέρουν κυπριακή σηµαία, 

ΙΓ.  λαµβάνοντας υπόψη ότι η περιοδική έκθεση 2000 κάνει µνεία, για πρώτη φορά, στη 
δύσκολη οικονοµική κατάσταση που επικρατεί στο βόρειο τµήµα της νήσου και ότι εµφανώς 
µια µεγάλη πλειοψηφία και των δύο κοινοτήτων θα χαιρέτιζε την προσχώρηση ολόκληρης 
της νήσου της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

 

Πολιτική κατάσταση 

1.  επιβεβαιώνει τη σταθερή υποστήριξή του στις προσπάθειες του Γενικού Γραµµατέα των 
Ηνωµένων Εθνών για την εξεύρεση συνολικής και ταχείας λύσης, καθώς επίσης και τη θέση 
του, γνωστή από µακρού, σύµφωνα µε την οποία µία αποδεκτή λύση µπορεί να βασίζεται 
µόνο στο διεθνές δίκαιο, όπως αναφέρεται στα ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφάλειας των 
Ηνωµένων Εθνών (ΣΑΗΕ), αν και θα ήταν νοητή µια σταδιακή εφαρµογή του κεκτηµένου στο 
βόρειο τµήµα της νήσου, εάν κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε το τέλος της διαίρεσης· 

2.  επιβεβαιώνει την υποστήριξή του στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 
Ελσίνκι, στα οποία αναφέρεται ότι η επίλυση του Κυπριακού δεν αποτελεί προϋπόθεση για 
την ένταξη· εγκρίνει χωρίς επιφυλάξεις την άποψη του Επιτρόπου κ. Verheugen σύµφωνα µε 
την οποία δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν ξεχωριστές διαπραγµατεύσεις µε τα δύο τµήµατα 
του νησιού, ούτε τίθεται θέµα προσχώρησης δύο κυπριακών κρατών, ούτε προσχώρησης του 
βόρειου τµήµατος της νήσου µε την προσχώρηση της Τουρκίας· 

3.  υπογραµµίζει ότι, εάν η Τουρκία εκτελέσει την απειλή της να προσαρτήσει την Βόρεια 
Κύπρο σε απάντηση στην προσχώρηση της Κύπρου στην ΕΕ και ανακηρύξει αυτό το βόρειο 
τµήµα 82η επαρχία της, παραβιάζοντας κατάφωρα το διεθνές δίκαιο, θα έδινε µόνη της τέλος 
στις φιλοδοξίες της να καταστεί µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

4.  καλεί την Τουρκία να θεωρήσει την προσχώρηση της Κύπρου ως µια σηµαντική συµβολή 
όχι µόνο στην ασφαλή συνύπαρξη και ανάπτυξη των δύο κοινοτήτων αλλά και στην ευηµερία 
όλων των πολιτών της· η προσχώρηση της Κύπρου, σε συνδυασµό µε την 
αποστρατιωτικοποίηση της νήσου και τις εγγυήσεις ασφάλειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα 
µπορούσε να αποτελέσει τεράστιο βήµα προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της 
σταθερότητας στην περιοχή και θα ενίσχυε την εταιρική σχέση προσχώρησης µεταξύ της 
Τουρκίας και της ΕΕ· 

5.  εκφράζει τη λύπη του για την αδικαιολόγητη µονοµερή αποχώρηση του κ. Ντενκτάς από 
τις εκ του σύνεγγυς συνοµιλίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και του ζητεί επισταµένως να δεχτεί 
την έναρξη ενός νέου γύρου απ" ευθείας ουσιαστικών συνοµιλιών· 

6.  απορρίπτει τη φόρµουλα που χρησιµοποιήθηκε στο εθνικό πρόγραµµα της Τουρκίας για 
την έγκριση του κοινοτικού κεκτηµένου (ΕΠΚΚ) όσον αφορά την Κύπρο, φόρµουλα την 
οποία θεωρεί αντίθετη στο διεθνές δίκαιο, στο ψήφισµα 3212/74 της Γενικής Συνέλευσης και 
στο ψήφισµα 541 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, στις προτάσεις του 
Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών και στο κοινοτικό κεκτηµένο· 

7.  εκφράζει, κατά συνέπεια, την ικανοποίησή του για τον "ενισχυµένο πολιτικό διάλογο" 
µεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Μαρτίου 2001, και για το γεγονός ότι η 
ΕΕ συνήψε συµφωνίες εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση µε την Κύπρο και την Τουρκία, 
οι οποίες αποτελούν θετικές πρωτοβουλίες ικανές να παράσχουν ένα πλαίσιο για την επίλυση 
του κυπριακού ζητήµατος· 

8.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να συµπεριλάβει το θέµα των αγνοουµένων στην 
ηµερήσια διάταξη της επόµενης συνεδρίασης µε την Τουρκία και καλεί επισταµένως την 
Τουρκία να συµµορφωθεί πάραυτα στις αποφάσεις, τόσο τις γενικές όσο και τις ειδικές, του 
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων· 
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9.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συµβούλιο να συνεχισθεί η ισχυρή δέσµευση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για µια λύση βασισµένη σε διαπραγµατεύσεις, µε σκοπό να τερµατισθεί 
η διαίρεση της νήσου, προσφεύγοντας σε όλα τα κατάλληλα µέσα που διαθέτουν για την 
επιτάχυνση της διαδικασίας· 

Μεταφορά του κοινοτικού κεκτηµένου 

10.  επιβεβαιώνει την ικανοποίησή του για την πρόοδο της Κύπρου στις διαπραγµατεύσεις 
προσχώρησης και επισηµαίνει ότι έως σήµερα 22 από τα 29 κεφάλαια έχουν προσωρινά 
ολοκληρωθεί, τοποθετώντας την Κύπρο στην εµπροσθοφυλακή των υποψηφίων χωρών· 
καλεί, κατά συνέπεια, την κυπριακή κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την 
πλήρη µεταφορά και εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου, προκειµένου να τερµατισθούν το 
ταχύτερο δυνατόν οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης· 

11.  υπογραµµίζει ότι η Κύπρος ικανοποιεί τα πολιτικά και οικονοµικά κριτήρια της 
Κοπεγχάγης, στο µέτρο των δυνατοτήτων της (διαίρεση της νήσου), και ότι η πρόοδός της 
ως προς την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου εξακολουθεί να είναι εξαιρετική· 

12.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, ενώ η Κύπρος ικανοποιεί τα οικονοµικά κριτήρια 
της Κοπεγχάγης, η µακροοικονοµική της σταθερότητα εξασθένισε πρόσφατα και η τρέχουσα 
δηµοσιονοµική πολιτική της ενδεχοµένως να µην µπορεί να διατηρηθεί µεσοπρόθεσµα, 
γεγονός που καθιστά αναγκαία µία προσεκτική παρακολούθηση· 

13.  επισηµαίνει ότι, ενώ η έγκριση του κοινοτικού κεκτηµένου είναι γενικά ταχεία, εντούτοις 
ορισµένοι τοµείς χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής: το περιβάλλον στο σύνολό του, ιδίως δε οι 
πτυχές που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και την ποσότητα και ποιότητα των 
υδάτων, η εφαρµογή των µηχανισµών του γεωργικού κεκτηµένου, η ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων, οι κρατικές ενισχύσεις, η εποπτεία της τραπεζικής δοµής, οι έλεγχοι στα σύνορα 
και η θαλάσσια ασφάλεια θα πρέπει να αποτελέσουν για την Κύπρο θέµατα προτεραιότητας· 
υπογραµµίζει ότι, εάν οι διαπραγµατεύσεις συνεχισθούν µε τον τρέχοντα ρυθµό, τα 
προβλήµατα αυτά δεν προβλέπεται να είναι ανυπέρβλητα· 

14.  σηµειώνει ότι οι διαπραγµατεύσεις µε την Κύπρο όσον αφορά το κεφάλαιο του 
περιβάλλοντος έχουν αρχίσει αλλά δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί· ζητεί την όσο το δυνατόν 
µικρότερη διάρκεια σε ό,τι αφορά τις ενδεχόµενες µεταβατικές περιόδους για την πλήρη 
εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου, καθώς και τη θέσπιση ενδιάµεσων στόχων· 

15.  καλεί την Κύπρο να θεσπίσει τους απαραίτητους µηχανισµούς αποτελεσµατικής 
σύνδεσης µε το κοινοτικό σύστηµα ταχείας προειδοποίησης (ΣΤΠ), µε στόχο τόσο την 
προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων (ΕΑΑΤ) σε περίπτωση 
σοβαρού κινδύνου που γίνεται αντιληπτός ή εντοπίζεται, όσο και την ανάληψη δράσης από 
το ΣΤΠ ως αποτέλεσµα προειδοποίησης της ΕΑΑΤ· 

16.  ενθαρρύνει τη συµµετοχή της Κύπρου στο νέο πρόγραµµα δράσης της Κοινότητας στον 
τοµέα της δηµόσιας υγείας, το οποίο ξεκίνησε το 2000· 

17.  υπογραµµίζει ότι, όπως και οι άλλες υποψήφιες χώρες, η Κύπρος θα πρέπει να ενισχύσει 
τη διοικητική και νοµική της ικανότητα για να εφαρµόσει σωστά το κοινοτικό κεκτηµένο· 

18.  διαπιστώνει ότι οι άµεσες πληρωµές σε παραγωγούς γεωργικών προϊόντων 
διαδραµατίζουν σηµαντικό και αµφιλεγόµενο ρόλο στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων για 
την προσχώρηση· τονίζει την αναγκαιότητα ένταξης των άµεσων πληρωµών στον "δεύτερο 
πυλώνα" της KΓΠ µέσω της υποχρεωτικής σύνδεσης των πριµοδοτήσεων µε κοινωνικά και 
οικολογικά κριτήρια (επιβολή όρων σχετικών µε το περιβάλλον και διαµόρφωση), ώστε να 
αµβλυνθεί η αντίθεση και να διασφαλιστεί η ενιαία διαµόρφωση των πριµοδοτήσεων στην 
διευρυµένη Ένωση· 

19.  διαπιστώνει ότι έχουν καταγραφεί πρόοδοι σε ό,τι αφορά την προετοιµασία της 
κυπριακής γεωργίας για την κοινή γεωργική πολιτική, εφιστά όµως την προσοχή στο γεγονός 
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ότι εξακολουθούν να απουσιάζουν σηµαντικά στοιχεία του κεκτηµένου στον τοµέα της 
γεωργίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατάργηση των κρατικών µονοπωλίων· συνιστά επίσης 
στην Κύπρο να δηµιουργήσει τις απαραίτητες διοικητικές, τεχνικές και διαδικαστικές δοµές· 

20.  χαιρετίζει τον, πρωτίστως διεπαγγελµατικό και τριµερή, κοινωνικό διάλογο και ζητεί να 
ενισχυθεί και να διευρυνθεί ο διµερής και ο τοµεακός κοινωνικός διάλογος· 

21.  ζητεί να απαλλαγεί η κυπριακή νοµοθεσία από µορφές διακρίσεων που δεν επιτρέπονται 
από το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως να εξαλειφθούν οι απαιτήσεις σχετικά µε την εθνικότητα, τον 
τόπο διαµονής, τη συµµετοχή σε επαγγελµατικές ενώσεις και τα πιστοποιητικά χρηστών 
ηθών, από τους κανόνες για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την επαγγελµατική ζωή· 

22.  τονίζει ότι η έγκριση του κοινοτικού κεκτηµένου στον τοµέα της ισότητας ανδρών και 
γυναικών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη, στο µέτρο που το θέµα αυτό 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η απαραίτητη θεσµική 
ανάπτυξη στον τοµέα αυτό είναι βασικό στοιχείο της πλήρους εφαρµογής του κοινοτικού 
κεκτηµένου· 

23.  διαπιστώνει ότι, παρά το καλό επίπεδο του κυπριακού συστήµατος σε ό,τι αφορά τον 
εσωτερικό και εξωτερικό οικονοµικό έλεγχο, η κυπριακή κυβέρνηση πρέπει ακόµη να 
ενισχύσει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου εντός της κυβέρνησης· 

24.  προτρέπει την Κύπρο να λάβει τα αναγκαία µέτρα µε στόχο την ορθή διαχείριση της 
προενταξιακής χρηµατοδότησης και των µελλοντικών διαρθρωτικών ταµείων· 

25.  καλεί την κυπριακή κυβέρνηση να αφαιρέσει από τον ποινικό κώδικα τις διατάξεις που 
δηµιουργούν διακρίσεις εις βάρος των οµοφυλοφίλων, ανδρών και γυναικών, ιδίως δε το 
άρθρο 171, οι διατάξεις του οποίου έχουν χαρακτηρισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ως αντίθετες προς την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα· 

Πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις 

26.  γνωστοποιεί τις ανησυχίες του όσον αφορά τη Χερσόνησο του Ακάµαντος και καλεί την 
κυπριακή κυβέρνηση να µεριµνήσει για την προστασία της ως περιβαλλοντικής ζώνης 
ευρωπαϊκής σηµασίας, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση και προστασία των άγριων 
πτηνών· 

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις επαφές, τα σχέδια και το διάλογο µεταξύ των δύο 
κοινοτήτων σε όλα τα επίπεδα, που αποτελούν τα απαραίτητα στοιχεία για την οικοδόµηση 
εµπιστοσύνης· θεωρεί ότι εκδηλώσεις όπως το φεστιβάλ που οργανώθηκε πρόσφατα από δύο 
πολιτικά κόµµατα των δύο κοινοτήτων στην ουδέτερη ζώνη των Ηνωµένων Εθνών µπορούν 
να συµβάλουν στην προσέγγιση των δύο κοινοτήτων της νήσου, θεωρεί όµως ότι 
παραµένουν υπερβολικά περιορισµένες τόσο ως προς την εµβέλεια όσο και ως προς τη 
συµµετοχή· 

28.  ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει και να αναπτύξει περαιτέρω τις δικοινοτικές 
δραστηριότητες, καθιστώντας ευχερέστερη τη χρηµατοδότηση των κατάλληλων σχεδίων· 
ζητεί από τους εκπροσώπους των Τουρκοκυπρίων να επιτρέψουν στα µέλη της κοινότητάς 
τους να συµµετέχουν πλήρως σε αυτές· καλεί την Κυπριακή ∆ηµοκρατία να διευκολύνει τη 
διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, καθιστώντας ελαστικότερα τα κριτήριά της για την 
επιλογή των συµµετεχόντων· 

29.  τονίζει ότι οι ιθύνοντες πολιτικοί εκπρόσωποι των Κυπρίων πρέπει να χρησιµοποιούν 
συµφιλιωτικούς τόνους όταν αναφέρονται στην άλλη κοινότητα, καθώς και ότι θα πρέπει να 
αναληφθούν επειγόντως ενέργειες για την άρση της οικονοµικής αποµόνωσης του βορείου 
τµήµατος· 
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30.  θεωρεί ότι η εκπόνηση, χρηµατοδότηση και εφαρµογή κοινών σχεδίων οικολογικού 
τουρισµού στις περιοχές του Ακάµαντα και της Καρπασίας, ο καθαρισµός της περιοχής των 
χαλκωρυχείων της Λεύκας, καθώς και σχέδια για τη διαχείριση των υδάτων των 
απορριµµάτων, αποτελούν σηµαντικές ευκαιρίες συνεργασίας µεταξύ των δύο κοινοτήτων· 

31.  προτείνει να αναπτυχθούν επαφές µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 
εκπροσώπων της τουρκοκυπριακής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών, των 
δηµοσιογράφων και όλων των τουρκοκυπριακών πολιτικών κοµµάτων· 

32.  εκφράζει την ανησυχία του για την καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης και της 
αντιπολίτευσης στο κατεχόµενο τµήµα της νήσου· 

33.  επισηµαίνει µε ικανοποίηση τον ενθουσιασµό για την προσχώρηση της Κύπρου στην ΕΕ 
και εφιστά την προσοχή στο ευνοϊκό κατά πλειοψηφία κλίµα υπέρ της προσχώρησης· 

34.  ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να εντατικοποιήσει τις επαφές της στο βόρειο 
τµήµα της νήσου, και τούτο προκειµένου να πληροφορηθεί ολόκληρος ο πληθυσµός για τα 
πλεονεκτήµατα της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

35.  χαιρετίζει τις συνοµιλίες µεταξύ του κ. Φερχόιγκεν και του κ.Ντεκτάς στις 27 Αυγούστου 
2001 και µεταξύ του κ. Κόφι Αννάν και του κ. Ντεκτάς στις 28 Αυγούστου 2001, και ελπίζει 
οι συνοµιλίες αυτές να έχουν δώσει νέα ώθηση στις δυνάµεις συµφιλίωσης· 

36.  εκφράζει τις ανησυχίες του για τους φόβους - που διατύπωσαν εκπρόσωποι της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας - όσον αφορά τον εκφοβισµό που υφίστανται οι υπέρµαχοι της 
ΕΕ από την πλευρά µιας νεοπαγούς εθνικιστικής οργάνωσης που διαθέτει επίσηµη υποστήριξη 
στο κατεχόµενο τµήµα· καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη βοµβιστική επίθεση κατά των 
γραφείων της τουρκοκυπριακής εφηµερίδας "Avrupa"· 

37.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση του διαλόγου µε την Κύπρο στον τοµέα 
της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής σε θέµατα Ασφάλειας και Αµυνας· 

38.  καλεί την Τουρκία να αναγνωρίσει το ψήφισµα 1354/01 του Συµβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωµένων Εθνών, το οποίο εγκρίθηκε οµόφωνα στις 15 Ιουνίου 2001 και αφορά την 
εξάµηνη παράταση της εντολής της UNFICYP·  

39.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, στην 
Επιτροπή, στα κοινοβούλια των κρατών µελών, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, καθώς και στην κυβέρνηση και στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της 
Τουρκίας. 
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