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Verzoekschrift 733/2004, ingediend door Loizos Afxentiou (Cypriotische nationaliteit), 
namens de Famagusta Refugee Movement, over de teruggave van het afgesloten gebied 
van de bezette stad Famagusta aan de oorspronkelijke bewoners

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Bovenstaande organisatie, die meer dan 30 000 EU-burgers vertegenwoordigt die na de 
Turkse bezetting in augustus 1974 gedwongen waren uit Famagusta weg te vluchten, verzoekt 
het Europees Parlement om steun teneinde te verzekeren dat de initiatieven van de Commissie 
om de economische ontwikkeling van Noord-Cyprus te stimuleren, de teruggave van het 
afgesloten gebied van Famagusta omvatten. Hij verwijst in dit verband naar het voorstel voor 
een verordening van de Raad tot oprichting van een instrument om de economische 
ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap te stimuleren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 maart 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
overeenkomstig artikel 192, lid 4 van het Reglement.

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 juni 2005.

“De Commissie wil graag het volgende opmerken: 

1. De Commissie heeft op 7 juli 2004 een omvangrijk pakket aan hulp- en 
handelsmaatregelen voorgesteld waarnaar het verzoekschrift verwijst. Het pakket 
streeft ernaar een einde te maken aan het isolement van de Turks-Cypriotische 
gemeenschap. Het was voorgesteld als reactie op de uitnodiging van de Raad van 26 
april 2004 na de uitslag van de referenda over het Annan-plan. De voorstellen van de 
Commissie bevinden zich bij de Raad echter in een impasse. Het Europees parlement 
stemde in oktober 2004 voor de hulpverordening. De voorgestelde handelsverordening 
vereist geen officiële betrokkenheid van het Europees Parlement.
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2. Het pakket kan worden uitgevoerd zonder de teruggave van Varosha (een voormalig 
hotelgebied ten zuiden van Famagusta dat is afgesloten en onder directe controle van 
het Turkse leger staat).

3. In augustus 2994 stelde president Papadopoulos de heropening van de haven van 
Famagusta voor onder de controle van de Commissie samen met de ‘teruggave’ van 
Varosha. 

4. Alle partijen hebben er echter belang bij om het eens te worden over de teruggave van 
Varosha.

5. Er moet worden opgemerkt dat teruggave van Varosha aan Grieks-Cyprus deel 
uitmaakte van het Annan-plan.

Conclusie

De teruggave van Varosha maakt deel uit van het Cypriotische probleem en kan alleen 
worden opgelost door overeenstemming van alle betrokken partijen. Bij verschillende 
gelegenheden is de kwestie overigens beschouwd als een mogelijke maatregel voor het 
opbouwen van het vertrouwen.”


