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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συνήλθε σήμερα 

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023 και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Συνάντηση με τoν νέο Υπουργό Εξωτερικών, κ. Κωνσταντίνο Κόμπο.  

(Αρ. Φακ. 23.07.029.001) 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στο πλαίσιο της 

σημερινής της συνεδρίας πραγματοποίησε συνάντηση με τον νέο Υπουργό Εξωτερικό κ. 

Κωνσταντίνο Κόμπο για σκοπούς γνωριμίας και ανταλλαγής θέσεων και  απόψεων επί θεμάτων 

αρμοδιότητάς του. 

Κατά την έναρξη της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Χάρης Γεωργιάδης έθεσε στον νέο υπουργό τους κύριους πυλώνες 

ενδιαφέροντος της επιτροπής, για τους οποίους ζήτησε ενημέρωση σε σχέση με το πλαίσιο 

πολιτικής της κυβέρνησης ήτοι, μεταξύ άλλων, για τη στάση της Δημοκρατίας στο ζήτημα της 

εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και των επιβληθεισών κυρώσεων, την προοπτική 

επανέναρξης των συνομιλιών σε σχέση με το Κυπριακό, το ζήτημα της επαναπροσέγγισης 

Τουρκίας-Δύσης, το ζήτημα των μονομερών ενεργειών στην περίκλειστη περιοχή της 

Αμμοχώστου και στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου, και την πρόταση της 

νέας κυβέρνησης για διορισμό εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) για το Κυπριακό.  

Ζητήθηκε επίσης ενημέρωση για τις τριμερείς συνεργασίες της Κύπρου και τη σημασία που 



2 
 

αποδίδεται σε αυτές, όπως και περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με την εξαγγελθείσα 

συνεργασία και αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. 

Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημερώνοντας την επιτροπή για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και 

διπλωματίας, επισήμανε ότι ο συντονισμός μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και αρμόδιας 

κοινοβουλευτικής επιτροπής είναι αναγκαίος, όπως και η ανάπτυξη διαύλων διαλόγου και 

επικοινωνίας για σκοπούς συντονισμού. 

Όσον αφορά τα επί μέρους θέματα τα οποία τέθηκαν ενώπιόν του, ο Υπουργός Εξωτερικών 

σημείωσε τα ακόλουθα: 

(α)  Ως προς το ζήτημα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις επιβληθείσες κυρώσεις, 

την απόλυτη σύμπνοια της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) με το παράνομο της εισβολής και τη σημασία διατήρησης της ενότητας μεταξύ 

κρατών-μελών της ΕΕ. Όπως τόνισε δεν υφίσταται κανένα περιθώριο απόκλισης, παρά το βαρύ 

οικονομικό κόστος για τη χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της Κύπρου ως χώρας που 

υφίσταται τις συνέπειες της Τουρκικής εισβολής.  

(β) σε σχέση με τις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών ανέφερε ότι είναι προτεραιότητα 

η έναρξη των διαπραγματεύσεων και προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται οι επαφές τόσο σε 

διεθνές όσον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την επανεκκίνηση  των διαπραγματεύσεων από το 

σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. Στο πλαίσιο των επαφών αυτών είναι και η  

πρόταση της νέας κυβέρνησης για διορισμό εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό, ώστε να έχει 

η ΕΕ ένα ρόλο ενισχυτικό στις συνομιλίες και διαπραγματεύσεις, οι οποίες, ωστόσο, θα 

πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. 

(γ) αναφέρθηκε επίσης στις καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη συνεργασιών, 

στην αξιοποίηση της άρσης της απαγόρευσης όπλων προς τη Δημοκρατία καθώς και την έναρξη 

συζητήσεων για την ένταξη της Δημοκρατίας στο πρόγραμμα απαλλαγής θεώρησης εισόδου 

των ΗΠΑ. 

(δ) σε σχέση με την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας ανέφερε ότι αυτή δεν αναμένει να 

διαφοροποιηθεί μετά τις εκλογές και ότι αυτή τη στιγμή παρατηρείται μια προσπάθεια 

εξομάλυνσης των σχέσεών της με τις χώρες της περιοχής αλλά και με τη Δύση ενώ ταυτόχρονα 

απέχει από ενέργειες αποσταθεροποίησης και κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή. Η 

Δημοκρατία, δήλωσε, παρακολουθεί την τουρκική εξωτερική πολιτική και ταυτόχρονα 

προσπαθεί να ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις της με τα γειτονικά κράτη με τα οποία έχει 

συνάψει συνεργασίες είτε μέσω των τριμερών μηχανισμών είτε άλλων δράσεων. Ενημέρωσε ότι 
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ο πυλώνας αυτός της εξωτερικής πολιτικής θα συνεχίσει να ενισχύεται και στο πλαίσιο αυτό στις 

31 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η τριμερής συνάντηση με Ελλάδα και Ισραήλ.  

 

2. Σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με τις ανθρωπιστικές συνέπειες του 

αποκλεισμού του αρμενικού άμαχου πληθυσμού στο Ναγκόρνο Καραμπάχ 

(Αρτσάκ) 

Η επιτροπή αντάλλαξε απόψεις και διαμόρφωσε το τελικό κείμενο του υπό αναφορά 

σχεδίου ψηφίσματος και αποφάσισε όπως το υποβάλει  στην ολομέλεια του σώματος για 

έγκριση. 

 

3. Ο περί της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν (Κυρωτικός) Νόμος του 2023. 

         (Αρ. Φακ. 23.01.064.008-2023)  

 

4. Ο περί της Σύμβασης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 

Δημοκρατίας του Καζακστάν για Νομική Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα 

(Κυρωτικός) Νόμος του 2023. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.064.009-2023) 

 

5. Ο περί της Κύρωσης του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, αναφορικά με τη Βιοϊατρική Έρευνα 

(Κυρωτικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.275-2022). 

  

6. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 

και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για Συνεργασία στον Τομέα της Άμυνας 

(Κυρωτικός) Νόμος του 2023. 

(Αρ. Φακ. 23.01.064.006-2023) 

  

7. Ο περί του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ψηφιακής Συνεργασίας 

(Κυρωτικός) Νόμος του 2023. 

(Αρ. Φακ. 23.01.064.016-2023) 
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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. 

 Η επιτροπή αποφάσισε υποβάλει τα πιο πάνω νομοσχέδια στην ολομέλεια του σώματος 

για τη ψήφισή τους σε νόμο. 

 

 

 

 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy  
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