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 Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που έχει οριστεί για την Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022, στις 12.00 μ., 

ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ως ακολούθως: 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα: 

 12.00 μ. 

 

- Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν των 

προνοιών του Κανονισμού 41Α. 

   

  - Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής. 

  

Β. 12.05 μ.μ. - Η δυνατότητα των διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας μέσω πλήρους συστήματος και υποδομής λήψης 
βιομετρικών στοιχείων για έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου ή/και 
ταυτότητας Κυπρίων πολιτών που διαμένουν ή βρίσκονται προσωρινά 
στο εξωτερικό και χρειάζεται η έκδοση ή η ανανέωση διαβατηρίου ή/και 
ταυτότητας ή/και άλλου πιστοποιητικού τους. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Χρύση Παντελίδη)  
(5.4.2022)  
(Αρ. Φακ. 23.04.039.087-2022) 

Έναρξη της συζήτησης. 

   

Γ. Νομοθετική εργασία: 

  

 12.45 μ.μ. 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΘΕΜΑΤΟΣ 

1. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 
σχετικά με την επιβολή περιορισμών στις εισαγωγές σε κατηγορίες 
αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.119-2022). 
Συζήτηση επί της αρχής. 
(Αντίγραφο του κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.) 

    

 1.00 μ.μ. 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΘΕΜΑΤΟΣ 

2. Προσχέδιο ψηφίσματος για επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας, 
αντίστοιχες με εκείνες που έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, για την εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος του 
εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τις έκνομες τουρκικές 
ενέργειες που παραβιάζουν την κυριαρχία ενός κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
(Κατατέθηκε από το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο στις 14.04.2022) 
(Αρ. Φακ. 23.10.001) 
Έναρξη της συζήτησης. 
(Προσχέδιο του ψηφίσματος επισυνάπτεται.) 
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Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

  

Σημειώσεις 

1.  Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν οι ακόλουθοι:  

 - Για το Β θέμα ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών και  εκπρόσωποι του 
Γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας (Ανθρωπιστικά θέματα και θέματα αποδήμων). 

[Σύνολο ατόμων: 23.  4 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 
βουλευτών] 

 - Για το Γ1 θέμα εκπρόσωποι του Υπουργείου  Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 
του Τμήματος Αρχαιοτήτων του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εξωτερικών και της 
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

[Σύνολο ατόμων: 23.  4 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 
βουλευτών] 
 

2. Κάθε υπουργείο / ανεξάρτητη υπηρεσία / φορέας / οργάνωση / σύνδεσμος ή άλλο 

οργανωμένο σύνολο να εκπροσωπείται από ένα μόνο πρόσωπο. 

 
4 Ιουλίου 2022 
ΠΚ/Β.Μιχ. 

 1.00 μ.μ. 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΘΕΜΑΤΟΣ 

3. Προσχέδιο ψηφίσματος για τους Κούρδους. 
(Κατατέθηκε από το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών στις 9.06.2022) 
(Αρ. Φακ. 23.10.001) 
Έναρξη της συζήτησης. 
(Προσχέδιο του ψηφίσματος επισυνάπτεται.) 

    

 1.00 μ.μ. 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΘΕΜΑΤΟΣ 

4. Προσχέδιο Ψηφίσματος του Δημοκρατικού Κόμματος για την 
Αναθεωρητική Πολιτική της Τουρκίας. 
(Κατατέθηκε από το Δημοκρατικό Κόμμα στις 30.06.2022) 
(Αρ. Φακ. 23.10.001) 
Έναρξη της συζήτησης. 
(Προσχέδιο του ψηφίσματος επισυνάπτεται.) 

    

Δ.  Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης. 

  1. Ο περί της Συμφωνίας Πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των κρατών μελών της, αφενός και της Αυστραλίας, αφετέρου, 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.090-2022). 

     

  2. Ο περί της Συμφωνίας Μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν για την 
Κατάργηση Θεωρήσεων επί Διπλωματικών, Ειδικών και Υπηρεσιακών 
Διαβατηρίων (Κυρωτικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.101-2022). 

    

  3. Ο περί της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.091-2022). 
 


