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Γιαακόμα μια φορά οι Βρετανοί θέτουν εμπόδια στη λήψη στοχευμένων μέτρων από πλευράς της
Ε.Ε. κατά της Τουρκίας, όπως ήταν η απόφαση της Συνόδου Κορυφής. Όπως αναφέρει ο
"Φιλελεύθερος Κύπρου", παρά την επιμονή της Λευκωσίας για την ανάγκη όπως υποβληθούν
προτάσεις για νομικές κυρώσεις κατά της Άγκυρας, το Λονδίνο θέτει εμπόδια στη διαδικασία
υιοθέτησης αναφοράς για στοχευμένα μέτρα στο κείμενο Συμπερασμάτων των "28". Οι Βρετανοί,
όπως πληροφορείται ο "Φ", επιχειρούν να επιβάλουν τη διασύνδεση των στοχευμένων μέτρων με
τη συνέχιση των τουρκικών παραβιάσεων στην κυπριακή ΑΟΖ, παραπέμποντας ουσιαστικά την
απόφαση για λήψη στοχευμένων μέτρων σε μεταγενέστερο στάδιο, και αφού γίνει
επαναξιολόγηση των τουρκικών ενεργειών.
Αντίθετα, η Κυπριακή Δημοκρατία επέμεινε χθες ότι προτάσεις για στοχευμένα μέτρα, δηλαδή
κυρώσεις που θα έχουν κόστος, θα πρέπει να υποβληθούν ούτως ή άλλως, επιστρατεύοντας την
πρόσφατη απόφαση της Συνόδου Κορυφής στις 20 Ιουνίου. Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Χριστοδουλίδης επέμεινε ότι τα όποια Συμπεράσματα αναφορικά με τα μέτρα κατά της Τουρκίας
δεν πρέπει να υπολείπονται της θέσης που αποφάσισε ομόφωνα η ΕΕ, στο ανώτατο επίπεδο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναλόγως των εξελίξεων, δεν αποκλείεται ο Νίκος Χριστοδουλίδης να
σπάσει τη σιωπηρή διαδικασία για έγκριση του τελικού προσχεδίου Συμπερασμάτων, λόγω των
ενστάσεων της Λευκωσίας στην παράγραφο 5.
Οιενστάσεις της Μεγάλης Βρετανίας για στοχευμένα μέτρα κατά της Τουρκίας προκάλεσαν ένταση
και οδήγησαν σε διαδοχικές συναντήσεις των "28", χωρίς ωστόσο να υπάρξει κατάληξη στην ΕΠΑ
και στην COREPER.
Σεό,τι αφορά το υπόλοιπο κείμενο των διπλωματικών και πολιτικών μέτρων κατά της Τουρκίας,
πληροφορίες του "Φ" αναφέρουν ότι διαπιστώνεται συναίνεση των κρατών-μελών. Συνεπώς, το
τελικό προσχέδιο Συμπερασμάτων αναφέρεται σε πάγωμα της αεροπορικής συμφωνίας ΕΕ Τουρκίας, και όλων των υψηλών ευρωτουρκικών διαλόγων, μείωση των προενταξιακών
κονδυλίων της υποψήφιας χώρας, ενώ καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να
αξιολογήσει τις δανειοδοτικές της δραστηριότητες στην Τουρκία, ιδίως σε ό,τι αφορά τα δάνεια με
κρατική ενίσχυση. Σημειώνεται ότι το κείμενο των Συμπερασμάτων θα πρέπει να εγκριθεί
ομόφωνα από τα 28 κράτη-μέλη και στο σύνολό του.
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