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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συνήλθε σε 

συνεδρία της την Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022 και ενημερώθηκε από τον πρέσβη της Τσεχίας στην 

Κύπρο κ. Vladimír Němec για τις προτεραιότητες της Τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)  για το β΄ εξάμηνο του 2022. 

 Ο πρέσβης της Τσεχίας ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι  οι προτεραιότητες της 

Τσεχικής Προεδρίας, οι οποίες στοχεύουν στην αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων 

και στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΕ, επικεντρώνονται σε πέντε τομείς, 

στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και στη 

μεταπολεμική ανάκαμψη της χώρας, στην ενεργειακή ασφάλεια, στην ενίσχυση των 

αμυντικών ικανοτήτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας 

και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, στη στρατηγική ανθεκτικότητα της οικονομίας της ΕΕ 

και στην ανθεκτικότητα των δημοκρατικών θεσμών, του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και 

της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης. Η τσεχική Προεδρία, ανέφερε, λόγω των 

επιπτώσεων από την κρίση στην Ουκρανία, θα εστιάσει την προσοχή της στη στήριξη της 

Ουκρανίας και στις προσπάθειες για οικονομική ανάκαμψη και σταθερότητα της χώρας, ενώ 

θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από χώρες όπως η 

Ρωσία, καθώς και για επένδυση σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Όπως επισήμανε, θα 

δοθεί έμφαση στην προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας 

με το ΝΑΤΟ και στην εφαρμογή της στρατηγικής πυξίδας. Πρόσθεσε επίσης ότι θα συνεχιστεί 



ο ανοικτός διάλογος με τους πολίτες στη βάση και των Συμπερασμάτων της Διάσκεψης για 

το Μέλλον της Ευρώπης. 

 Ερωτηθείς από τα μέλη της επιτροπής αναφορικά με τις σχέσεις της Προεδρίας με την 

Τουρκία, ο Τσέχος πρέσβης ανέφερε ότι γενικά είναι πολύπλοκη η σχέση με την Τουρκία, 

λόγω συνεργασίας που υπάρχει με τη χώρα αυτή σε αρκετούς τομείς και ειδικότερα της 

συνεργασίας της με το ΝΑΤΟ. Επαναβεβαίωσε ωστόσο ότι  η χώρα του τηρεί στάση αρχών 

σε σχέση με το Κυπριακό και ότι, παρ’ όλο που το κυπριακό πρόβλημα δεν περιλαμβάνεται 

στις προτεραιότητες της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, είναι ανάμεσα στα θέματα που 

απασχολούν το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της ΕΕ.  
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Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η  έκδοση, εκτέλεση, μεταμόρφωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή 
ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας 
ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας 
www.parliament.cy. 
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