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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Loizos Afxentiou (ciprusi állampolgár) által a Famagusta Refugee Movement nevében 
előterjesztett 0733/2004 sz. petíció a megszállt Famagusta város lezárt területének az 
eredeti lakosok számára történő visszaadásáról 

1. A petíció összefoglalása

A fenti, az 1974. augusztusában történt török megszállást követően Famagustából 
menekülésre kényszerült több mint 30 000 EU-polgárt képviselő szervezet az Európai 
Parlament segítségét kéri annak biztosítása érdekében, hogy az Észak-Ciprus gazdasági 
fejlődését ösztönző bizottsági kezdeményezések Famagusta lezárt területének visszaadását is 
foglalják magukba, és ezzel kapcsolatban hivatkozik a ciprusi török közösség gazdasági 
fejlődésének ösztönzését célzó eszköz létrehozásáról szóló rendeletre vonatkozó tanácsi 
javaslatra.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánították 2005. március 23-án. A 192. cikk (4) bekezdése értelmében 
tájékoztatás kérése a Bizottságtól.

3. A Bizottság válasza, beérkezett 2005. június 22-én.

„A Bizottság a következő észrevételeket kívánja tenni:

1. A Bizottság 2004. július 7-én javasolt egy átfogó segítségnyújtási és kereskedelmi 
csomagot, amelyre a petíció utal. A csomag célja, hogy véget vessen a ciprusi török 
közösség elszigeteltségének. A javaslat a Tanács 2004. április 26-i felkérésére válaszul 
született meg, az Annan-tervről szóló népszavazás eredményét követően. A Tanácsban 
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azonban a Bizottság javaslatai holtpontra jutottak. A segítségnyújtásra vonatkozó 
rendelet a Parlament 2004. októberi szavazásán pozitív megerősítést kapott. A javasolt 
kereskedelmi rendelet nem igényli az Európai Parlament formális részvételét.

2. A csomagot Varosha (Dél-Famagusta korábbi üdülőkörzete, amelyet elkerítettek, és 
amely a török hadsereg közvetlen ellenőrzése alatt áll) visszaadása nélkül is végre 
lehet hajtani.

3. 2004. augusztusában Papadopoulos elnök javasolta Famagusta kikötőjének újbóli 
megnyitását a Bizottság ellenőrzése alatt, Varosha „visszaadásával” együtt. 

4. Minden érintett félnek egyet kell azonban értenie Varosha visszaadásáról.

5. Érdemes megjegyezni, hogy Varosha az Annan-terv szerint visszakerült volna a 
ciprusi görögökhöz.

Következtetés

Varosha visszaadása része a ciprusi problémának, és csak egy minden érintett fél közötti 
megállapodással oldható meg. Meg kell jegyezni, hogy ezt számos esetben olyan 
intézkedésnek tekintették, amely lehetőséget ad a bizalomépítésre.”


