Μετάφραση του εγκεκριμένου ψηφίσματος

Ψήφισμα για την Κύπρο: Στηρίξτε την ευκαιρία για διαρκή ειρήνη
Το Κυπριακό πρόβλημα παραμένει ανεπίλυτο για δεκαετίες τώρα. Παρά την ένταξη της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004, δεν έχει βρεθεί συνολική λύση του Κυπριακού
προβλήματος και το νησί παραμένει διαιρεμένο μέχρι σήμερα. Επομένως, καλωσορίζουμε την
απόφαση των δύο μερών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση συνολικής
επίλυσης για την επανένωση της Κύπρου μετά την αποτυχία του ούτω-καλούμενου σχεδίου Αννάν
το 2004. Εκτιμούμε την εποικοδομητική στάση των ηγετών των δύο μερών στη διαπραγμάτευση
και τη μέχρι σήμερα επιτευχθείσα πρόοδο, παρά το ότι πολλά παραμένουν ακόμα να αποφασιστούν
και ιδιαίτερα στο εδαφικό και στο κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγυήσεων, το οποίο δεν έχει
ακόμη συζητηθεί.
Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι ενθαρρύνουν επομένως τις δύο πλευρές να μην χάσουν αυτή την ιστορική
ευκαιρία και να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους με όραμα την επίλυση των ανοιχτών ακόμα
θεμάτων και την υποβολή σχεδίου για τη συνολική επίλυση του Κυπριακού προβλήματος σε
δημοψήφισμα το 2017∙ και καλωσορίζουμε την δρομολογηθείσα διάσκεψη για την Κύπρο η οποία
συγκαλείται με την πρόσθετη συμμετοχή των εγγυητριών δυνάμεων και με πρόσκληση και άλλων
ενδιαφερομένων μερών ως αυτό είναι αναγκαίο, ούτως ώστε να επιτευχθεί συμφωνία στο θέμα
της ασφάλειας και των εγγυήσεων και συνεπακόλουθα να τεθεί η βάση για την εφαρμογή της
λύσης.
Περαιτέρω, θεωρούμε ότι η ΕΕ θα πρέπει γρήγορα να εμπλακεί με τις αρχές της Κυπριακής
Δημοκρατίας και τους ηγέτες της Τουρκοκυπριακής κοινότητας για να εντοπίσει και να
δρομολογήσει τη βοήθεια αλλά και τα μέσα που θα χρειασθούν για την εφαρμογή της συμφωνίας,
εφόσον αυτή ολοκληρωθεί. Αυτό το πρόβλημα, δεν είναι μόνο πρόβλημα της Κύπρου αλλά και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ΕΕ θα πρέπει να εμπλακεί ενεργά στην επίλυσή του.
Θέλουμε περαιτέρω να υπογραμμίσουμε τη σημασία της υιοθέτησης μέτρων οικοδόμησης
εμπιστοσύνης που θα στοχεύουν στην ενδυνάμωση του διαλόγου μεταξύ των δύο κοινοτήτων, τη
βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα και την ενίσχυση αμοιβαίας
εμπιστοσύνης με όραμα τη χάραξη του δρόμου για την πλήρη συμφιλίωση μεταξύ των μερών και
το ξεπέρασμα των λαθών του παρελθόντος. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε αναγκαία την επίλυση
του προβλήματος της Αμμοχώστου και υπενθυμίζουμε την πρόταση των Ευρωπαίων Πρασίνων για
την κήρυξη της πόλης ως πρότυπο οικολογικής-πράσινης πόλης της Μεσογείου υπό την επιτήρηση
της ΕΕ ως κοινό στόχο της Ελληνικής και Τουρκικής πλευράς, μέχρι την επίτευξη συνολικής επίλυσης
του Κυπριακού προβλήματος.
Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι διατηρούν τη σταθερή πεποίθηση ότι μια επανενωμένη και κυρίαρχη
Κύπρος μετά την επίτευξη συνολικής επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος συμβατής με το
Ευρωπαϊκό κεκτημένο θα δύναται να πάρει την πλήρη θέση της μεταξύ των εθνών∙ διατηρούν τη
θέση τους υπέρ μιας δι-κοινοτικής δι-ζωνικής διαμόρφωσης του ομοσπονδιακού κράτους που θα
διασφαλίζει επαρκή επίπεδα ενότητας και ταυτόχρονα αυτονομίας, και καλούν για την αποχώρηση
των Τουρκικών στρατευμάτων.

/ Σε περίπτωση αμφιβολίας μεταξύ του παρόντος κειμένου και της αρχικής έκδοσης στα αγγλικά,
υπερισχύει η Αγγλική έκδοση.
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