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Kumitat għall-Petizzjonijiet

30.9.2019

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0240/2019, imressqa minn Marios Acelleos, ta' ċittadinanza 
Ċiprijotta, dwar il-finanzjament mill-UE għall-knejjes Insara fil-parti tat-
Tramuntana ta' Ċipru

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob finanzjament immedjat biex jiġu restawrati l-knejjes Insara fit-territorji 
okkupati fil-parti tat-Tramuntana tar-Repubblika ta' Ċipru, li kienu nsterqu u/jew ġew 
meqruda wara l-invażjoni Torka fl-1974.

Huwa jqis dawn il-knejjes, u x-xogħlijiet ta' valur storiku li nsterqu, bħala parti importanti 
mill-wirt u mill-kultura dinjija u Ewropej.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta' Ġunju 2019. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 227(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Settembru 2019

Il-Kummissjoni tattribwixxi importanza kbira lill-preservazzjoni tal-wirt kulturali f'Ċipru u 
tqis li l-isforzi li jsiru miż-żewġ komunitajiet biex jipproteġu l-wirt kulturali rikk tal-gżira 
jikkontribwixxu għall-fiduċja u r-rikonċiljazzjoni f'Ċipru. 

Il-Kummissjoni ilha mill-2006 timplimenta programm ta' għajnuna għall-komunità Ċiprijotta 
Torka skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 389/20061 bl-objettiv ġenerali li tiffaċilita r-

1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 389/2006 tas-27 ta' Frar 2006 li jistabbilixxi strument ta' sostenn 
finanzjarju għall-inkoraġġiment tal-iżvilupp ekonomiku tal-komunità Turko-Ċiprijotta u li jemenda ir-
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riunifikazzjoni ta' Ċipru billi tħeġġeġ l-iżvilupp ekonomiku tal-komunità Ċiprijotta Torka. 
Skont l-objettivi ewlenin ta' dan il-programm, huwa jagħti appoġġ lill-Kumitat Tekniku 
bikomunitarju dwar il-Wirt Kulturali li jopera taħt il-patroċinju tan-Nazzjonijiet Uniti, li 
jimplimenta miżuri biex jiġi restawrat u ppreservat il-wirt kulturali ta' Ċipru.

Mill-2012 'il hawn, l-UE pprovdiet madwar EUR 14.7-il miljun biex tappoġġa proġetti 
magħżula mill-Kumitat Tekniku. Il-Kumitat fassal lista inizjali ta' 40 binja li jeħtieġu 
konservazzjoni ta' emerġenza mill-Kumitat, u ma' din il-lista żdied aktar bini:

- minn din il-lista, 33 sit ta' wirt kulturali ġew ikkonservati, ġew mirfuda strutturalment, 
protetti fiżikament jew restawrati madwar il-gżira kollha. Ħmistax minn dawn il-
proġetti kienu jikkonċernaw il-knejjes Ortodossi, Maroniti, Latini u Armeni fil-parti tat-
Tramuntana ta' Ċipru, inklużi proġetti ewlenin bħall-monasteru ta' Apostolos Andreas 
f'Karpasia u dak ta' Agios Panteleimonas f'Myrtou;

- Barra minn hekk, 24 sit mifruxa mal-ġżira kollha bbenefikaw minn xogħlijiet sempliċi, 
mhux strutturali u fuq skala żgħira, bħat-tindif intern u estern tas-sit, it-tneħħija ta' 
veġetazzjoni minn fur il-bjut u minn mal-ħitan, tiswijiet żgħar, it-tibdil ta' bibien, ċnut u 
twieqi. Minn dawn, 14 huma knejjes Insara fil-parti tat-Tramuntana ta' Ċipru;

- bħalissa għaddej xogħol fuq sitt siti, inklużi l-knisja ta' Panagia f'Askia, dik ta' Agios 
Artemon f'Afanteia, dik ta' Agios Andronicos f'Kythrea, u dik ta' Agios Philon u l-oħra 
ta' Agia Triada f'Karpasia;

- fl-aħħar nett, tlestew il-valutazzjonijiet tal-konservazzjoni għal 72 sit ieħor (li 
48 minnhom huma knejjes fil-parti tat-Tramuntana ta' Ċipru). Għal 20 minn dawn is-siti 
(inklużi 10 knejjes fil-parti tat-Tramuntana tal-gżira), diġà tfasslu d-disinji tal-
konservazzjoni, ħalli x-xogħol ikun jista' jibda dalwaqt.

Il-Kummissjoni dalwaqt se talloka EUR 2.5 miljun addizzjonali lill-Kumitat Tekniku. 
Minbarra d-disinji tal-konservazzjoni u x-xogħlijiet ta' konservazzjoni, din il-fażi ġdida ta' 
finanzjament tal-programm tinkludi attivitajiet ġodda edukattivi u ta' involviment tal-
komunità li, huwa ttamat, se jżidu l-opportunitajiet biex iż-żgħażagħ u n-nies mill-
komunitajiet kollha ta' Ċipru jinġiebu flimkien, sabiex joħolqu rabtiet bejniethom mill-ġdid u 
japprezzaw il-wirt komuni tagħhom.

Konklużjoni

Il-kwistjoni mqajma mill-petizzjonant qed tiġi indirizzata mill-Kummissjoni. 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2667/2000 dwar l-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni, ĠU L 65, 7.3.2006, 
p. 5-8.
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