ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1η Νοεμβρίου 2022
Αρ. 424/2022

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συνήλθε
σήμερα Τρίτη, 1η Νοεμβρίου 2022 και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:

1.

Προσχέδιο ψηφίσματος για την διαφύλαξη της μνήμης των ηρωικά πεσόντων
Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.
(Κατατέθηκε από τον κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας
Αμμοχώστου)
Η επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω ψήφισμα, τονίζοντας την ανάγκη απόδοσης τιμών
στους ηρωικά πεσόντες Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού. Η επιτροπή αποφάσισε
την προώθηση του ψηφίσματος στην ολομέλεια του σώματος.

2.

Ο περί Πρωτοκόλλου της Σύμβασης περί Αδικημάτων και Ετέρων Πράξεων
Τελούμενων Επί Αεροσκαφών (Κυρωτικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.178-2022)
Η επιτροπή συζήτησε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών, το υπό
αναφορά νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η κύρωση του Πρωτοκόλλου της
Σύμβασης περί Αδικημάτων και Ετέρων Πράξεων Τελούμενων επί Αεροσκαφών του
οποίου η προσχώρηση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 93.330 Απόφαση του
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Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2022. Η επιτροπή αποφάσισε την
προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου για ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος.

3.

Ο περί της Σύμβασης Σχετικά με τις Διεθνείς Εμπράγματες Ασφάλειες επί
Κινητού Εξοπλισμού (Κυρωτικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.179-2022).

4.

Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για τις Διεθνείς Εμπράγματες Ασφάλειες
επί Κινητού Εξοπλισμού για θέματα που αφορούν ειδικά τον εξοπλισμό
αεροσκαφών (Κυρωτικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.180-2022).
Η επιτροπή συζήτησε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών, τα υπό
αναφορά νομοσχέδια, σκοπός των οποίων είναι η κύρωση της Σύμβασης και του
Πρωτοκόλλου για τις Διεθνείς Εμπράγματες Ασφάλειες επί Κινητού Εξοπλισμού, των
οποίων η προσχώρηση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 93.331 Απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2022. Η επιτροπή αποφάσισε την
προώθηση των πιο πάνω νομοσχεδίων για ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος.

5.

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)
Η επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου για ψήφιση στην
ολομέλεια του σώματος.

6.

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 αποφάσισε την προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου για ψήφιση στην
ολομέλεια του σώματος.
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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.

