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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0733/2004, του Λοΐζου Αυξεντίου, κυπριακής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
Κινήματος Προσφύγων Αμμοχώστου, σχετικά με την απόδοση της κλειστής περιοχής της 
κατεχόμενης πόλης της Αμμοχώστου στους αρχικούς κατοίκους της

1. Περίληψη της αναφοράς

Η ανωτέρω οργάνωση, η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 30.000 πολίτες της ΕΕ οι 
οποίοι εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Αμμόχωστο μετά την τουρκική κατοχή τον 
Αύγουστο του 1974, ζητεί τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να διασφαλιστεί ότι 
οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής για ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της βόρειας Κύπρου 
θα περιλαμβάνουν την απόδοση της κλειστής περιοχής της Αμμοχώστου, αναφερόμενος 
σχετικά στην πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη δημιουργία ενός μέσου για την 
ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Μαρτίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιουνίου 2005.

"Η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει τα ακόλουθα:

1. Η Επιτροπή πρότεινε το ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων βοήθειας και εμπορίου στο 
οποίο αναφέρεται η αναφορά στις 7 Ιουλίου 2004. Στόχος του εν λόγω πακέτου 
μέτρων είναι να τεθεί τέλος στην απομόνωση του τουρκοκυπριακής κοινότητας. Αυτό 
το πακέτο μέτρων προτάθηκε ως απάντηση στην πρόσκληση του Συμβουλίου της 
26ης Απριλίου 2004, μετά το αποτέλεσμα των δημοψηφισμάτων σχετικά με το σχέδιο 
Αννάν. Ωστόσο, το Συμβούλιο αντιμετωπίζει αδιέξοδο όσον αφορά τις προτάσεις της 
Επιτροπής. Ο κανονισμός για τη βοήθεια έλαβε θετική ψήφο από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2004. Ο προτεινόμενος κανονισμός για το εμπόριο 
δεν προϋποθέτει την επίσημη εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.



PE 360.136v01-00 2/2 CM\572068EL.doc

EL

2. Το πακέτο μέτρων θα μπορούσε να εφαρμοστεί χωρίς την επιστροφή του Βαρωσίου 
(μιας πρώην ξενοδοχειακής περιοχής νότια της Αμμοχώστου, η οποία είναι 
αποκλεισμένη και υπό τον άμεσο έλεγχο του τουρκικού στρατού).

3. Τον Αύγουστο του 2004, ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος πρότεινε το άνοιγμα του λιμένα 
της Αμμοχώστου υπό τον έλεγχο της Επιτροπής, σε συνδυασμό με την «επιστροφή» 
του Βαρωσίου. 

4. Ωστόσο, όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές πρέπει να αποφασίσουν από κοινού σχετικά 
με την επιστροφή του Βαρωσίου.

5. Πρέπει να σημειωθεί ότι το Βαρώσι θα είχε επιστραφεί στην ελληνοκυπριακή πλευρά 
βάσει του σχεδίου Αννάν.

Συμπέρασμα

Η επιστροφή του Βαρωσίου είναι μέρος του κυπριακού προβλήματος και μπορεί να επιλυθεί 
μόνο με συμφωνία όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών. Πρέπει να σημειωθεί ότι, σε αρκετές 
περιπτώσεις, εξετάστηκε ως πιθανό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης"


