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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συνήλθε σε 

συνεδρία της σήμερα, Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1.  Ενημέρωση των μελών της επιτροπής από τους Υπουργούς Εξωτερικών και 

Άμυνας για τις πολιτικές πτυχές της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής για άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων κατά της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, καθώς και για τις πρόσφατες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας 

στην Ανατολική Μεσόγειο. 

 Η επιτροπή, παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας, ενημερώθηκε σε ό,τι 

αφορά τις πολιτικές πτυχές της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για 

άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και για 

τις πρόσφατες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.  

 Ο Υπουργός Εξωτερικών σε σχέση με την Τουρκία ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής 

ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών έχει οριστεί ομάδα διπλωματών που μελετά τα θέματα 

της Τουρκίας, κάτι που δεν ίσχυε στο παρελθόν, αφού η παρακολούθηση της τουρκικής 

εξωτερικής πολιτικής επικεντρωνόταν στο Κυπριακό. Πρόσθεσε πως η Τουρκία, μετά 

τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει αναβαθμίσει σημαντικά τον ρόλο της και η ίδια 

εμφανίζεται ως ο διαμεσολαβητής μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτός συνέχισε είναι ίσως 

ο κύριος λόγος που της επέτρεψε να μην υπάρχουν επιπτωσεις από τη μη εφαρμογή 
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των κυρώσεων της Ευρωπαικής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Επισήμανε επίσης το 

γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα η Τουρκία έχει διαφοροποιήσει τη στάση της στην 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, αφού καταβάλλει 

προσπάθειες βελτίωσης των σχέσεών της με τις χώρες της περιοχής, ενώ κάτι τέτοιο 

δεν ισχύει για τις σχέσεις της με την Ελλάδα και την Κύπρο, αναφορικά με τις οποίες 

ακολουθεί συγκρουσιακή πολιτική και προσπάθεια απομόνωσής τους. Όσον αφορά 

στο Κυπριακό, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε την ανάγκη να υπάρχει κινητικότητα και 

να ακολουθείται μια προληπτική πολιτική έναντι των τουρκικών μεθοδεύσεων. 

 Ο Υπουργός Αμυνας ανέφερε ότι η απόφαση των ΗΠΑ για άρση του εμπάργκο 

πώλησης όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία ήταν αποτέλεσμα της τήρησης των όρων 

που είχαν τεθεί από τους Αμερικανούς σε σχέση με την καταπολέμηση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απαγόρευσης 

ελλιμενισμού πλοίων του ρωσικού πολεμικού στόλου στα λιμάνια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Τόνισε ότι ο τελευταίος όρος εκπληρώθηκε, αφού ήταν μέρος των 

κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας. Υπενθύμισε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2020 

υπήρξε μερική άρση του εμπάργκο από τις ΗΠΑ, που αφορούσε στα μη φονικά όπλα 

και έκτοτε έχουν συναφθεί συμφωνίες για αγορά τέτοιου εξοπλισμού. Τόνισε ότι με τον 

ίδιο τρόπο η Κυπριακή Δημοκρατία θα αξιοποιήσει τα νέα δεδομένα. Πρόσθεσε ότι 

έχουν αναπτυχθεί διμερείς και πολυμερείς μηχανισμοί συνεργασίας με άλλες χώρες σε 

θέματα άμυνας και στο πλαίσιο αυτό έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές επισκέψεις, 

συνεργασίες και κοινές ασκήσεις. Ενημέρωσε επίσης ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα 

της Εθνικής Φρουράς συνεχίζεται με σχεδόν πλήρη κάλυψη του προϋπολογισμού του 

και ότι ανάμεσα στους στόχους του Υπουργείου Άμυνας είναι η αναβάθμιση της 

στρατιωτικής ναυτικής βάσης στο Μαρί, ώστε να μπορούν να ελλιμενιστούν τα 

πολεμικά πλοία των χωρών που συμμετέχουν σε ασκήσεις στην περιοχή. 

 

2.   Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ιράκ αναφορικά με την Εξαίρεση της 

Απαίτησης Θεώρησης Εισόδου για Κατόχους Διπλωματικών και Υπηρεσιακών 

Διαβατηρίων (Κυρωτικός) Νόμος του 2022.  

    (Αρ. Φακ. 23.01.063.128-2022)  
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Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι η Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 

και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ιράκ για την Εξαίρεση της Απαίτησης 

Θεωρήσεων Εισόδου για κατόχους Διπλωματικών και Υπηρεσιακών Διαβατηρίων.  

Η επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.  

 

3.  Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου 

Εγκλήματος και Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

   (Αρ. Φακ. 23.01.063.147-2022).  

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι η τροποποίηση του περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού 

Οργανωμένου Εγκλήματος και Πρωτοκόλλων (Κυρωτικού) Νόμου, ώστε ο ορισμός του 

όρου «Σύμβαση» να είναι ακριβέστερος ως προς τις ημερομηνίες απόφασης 

προσχώρησης στη Σύμβαση και υπογραφής της από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Η επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.  

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή 
η 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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