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Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0733/2004 złożona przez Loizios Afxentiou (Cypr), w imieniu Famagusta 
Refugee Movement (Ruchu Uchodźców Famagusta), w sprawie zwrócenia zamkniętego 
obszaru okupowanego miasta Famagusta jego pierwotnym mieszkańcom

1. Streszczenie petycji

Powyższa organizacja, reprezentująca ponad 30 000 obywateli UE zmuszonych do 
opuszczenia Famagusty w następstwie tureckiej okupacji w sierpniu 1974 r., zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o pomoc, aby zapewnić, że inicjatywa Komisji dotycząca 
stymulowania ekonomicznego rozwoju północnego Cypru obejmuje zwrot zamkniętego 
obszaru Famagusty i w związku z tym odwołuje się do projektu rozporządzenia Rady w 
sprawie stworzenia instrumentu ds. stymulacji ekonomicznego rozwoju tureckiej społeczności 
cypryjskiej.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 23 marca 2005 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 22 lipca 2005 r.

1. "Komisja zaproponowała całościowy pakiet środków pomocowych i handlowych, do 
których odwołuje się petycja, w dniu 7 lipca 2004 r. Pakiet środków zakłada położenie 
kresu izolacji społeczności Turków Cypryjskich. Został on zaproponowany w 
odpowiedzi na wniosek Rady w dniu 26 kwietnia 2004 r., w następstwie wyników 
referendów przeprowadzonych w ramach Planu Annana. Jednakże, sytuacja w Radzie,
po złożonej przez Komisję propozycji, jest patowa. Przepisy pomocowe zyskały 
poparcie w głosowaniu w Parlamencie Europejskim w październiku 2004 r. 
Zaproponowane uregulowania z zakresu handlu nie wymagają formalnego zajęcia 
stanowiska przez Parlament Europejski.
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2. Pakiet mógłby zostać wprowadzony bez zwrotu obszaru Varosha (byłego terenu 
hotelowego na południe od Famagusta, który jest odgrodzony i znajduje się pod 
bezpośrednią kontrolą  wojska tureckiego).

3. W sierpniu 2004 r. Prezydent Papadopoulos zaproponował ponowne otwarcie portu w 
Famagusta pod nadzorem Komisji w powiązaniu ze "zwrotem" obszaru Varosha.

4. Jednakże, wszystkie zainteresowane strony powinny wyrazić zgodę na zwrot obszaru 
Varosha.

5. Należy podkreślić, że obszar Varosha, zgodnie z planem Annana miał zostać zwrócony 
Grekom Cypryjskim.

Wniosek

Zwrot  obszaru Varosha stanowi jeden z problemów Cypru i może zostać rozwiązany jedynie 
poprzez porozumienie wszystkich zainteresowanych stron. Należy podkreślić, że przy wielu 
okazjach było to traktowane jako możliwy środek budowy zaufania."


