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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συνήλθε σήμερα 

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023 και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. 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)  

 Η επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων, εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η κύρωση από την 

Κυπριακή Δημοκρατία της συμφωνίας για την έκδοση φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, η οποία υπεγράφη στη Λευκωσία στις 

20 Οκτωβρίου 2022. Ειδικότερα, η υπό κύρωση συμφωνία προνοεί για την υποχρέωση 

των συμβαλλομένων κρατών να εκδίδουν, σύμφωνα με τις εθνικές τους νομοθεσίες και 

κατόπιν αιτήματος του αντισυμβαλλόμενου κράτους, πρόσωπα που βρίσκονται στο 

έδαφός τους και που αναζητούνται από τις αρμόδιες αρχές του αντισυμβαλλόμενου μέρους 

είτε για να διωχθούν για αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης ή άλλη στερητική της 

ελευθερίας ποινή, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε για να εκτίσουν ποινή 

φυλάκισης που τους έχει επιβληθεί από την αρμόδια αρχή του αντισυμβαλλόμενου 

κράτους, ελάχιστης διάρκειας έξι (6) μηνών. Επιπρόσθετα, η συμφωνία εξαιρεί: την έκδοση 

υπηκόων του κράτους από το οποίο ζητείται η έκδοση, την έκδοση προσώπου για 

στρατιωτικά ή πολιτικά αδικήματα, την έκδοση όταν το αδίκημα για το οποίο ζητείται 
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επιφέρει θανατική ποινή, και τις περιπτώσεις όπου το κράτος που λαμβάνει το αίτημα έχει 

ουσιαστικούς λόγους να πιστεύει ότι το αίτημα έκδοσης υποβλήθηκε για σκοπούς δίωξης 

ή τιμωρίας προσώπου λόγω της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, του φύλου, της 

κοινωνικής τάξης, της εθνότητας, ή των πολιτικών του πεποιθήσεων ή ότι η θέση του 

προσώπου αυτού θα επηρεαστεί δυσμενώς εξαιτίας των πιο πάνω λόγων. Επιπλέον, δεν 

επιτρέπει την έκδοση προσώπου όταν αυτή δύναται να βλάψει την κυριαρχία, εθνική 

ασφάλεια, δημόσια τάξη ή τα ουσιαστικά του συμφέροντα ή αντίκειται στους εθνικούς 

νόμους ή στις διεθνείς υποχρεώσεις του εν λόγω κράτους.  

 Η επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

2.     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) 

 Η επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων, εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η κύρωση από την 

Κυπριακή Δημοκρατία της σύμβασης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 

Δημοκρατίας του Καζακστάν για νομική συνδρομή σε ποινικά θέματα, η οποία υπεγράφη 

στη Λευκωσία στις 20 Οκτωβρίου 2022. Η υπό κύρωση σύμβαση προνοεί για την αμοιβαία 

συνδρομή σε ποινικά ζητήματα, περιλαμβανομένης της επίδοσης κλήσεων και άλλων 

δικαστικών εγγράφων, την παράδοση εγγράφων και αντικειμένων, την εκτέλεση 

διαταγμάτων, τη λήψη μαρτυρικών καταθέσεων, την ανταλλαγή πληροφοριών και 

αποδεικτικών στοιχείων και την έρευνα και κατάσχεση αντικειμένων.  

Η επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

3. 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). 
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 Η επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η κύρωση του 

πρόσθετου πρωτοκόλλου το οποίο υπεγράφη εκ μέρους της Δημοκρατίας στις 9 Ιουλίου 

2010. Με το εν λόγω πρόσθετο πρωτόκολλο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων, ζητήματα που 

αφορούν στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στον τομέα της βιοιατρικής 

έρευνας και ιδιαίτερα σε σχέση με τις δραστηριότητες που συνεπάγονται παρεμβάσεις σε 

ανθρώπους, θέματα κινδύνων και οφέλους της έρευνας, θέματα συναίνεσης και 

προστασίας ατόμων που δεν είναι σε θέση να συναινέσουν στην έρευνα, θέματα 

εμπιστευτικότητας, το δικαίωμα στην πληροφόρηση, καθώς και θέματα που αφορούν στην 

αξιολόγηση των ερευνών από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής.  

 Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 

4. 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) 

 Η επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων, εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η κύρωση της 

συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της 

Ρουμανίας για Συνεργασία στον Τομέα της Άμυνας, η οποία υπεγράφη από τα δύο μέρη 

στην Πράγα στις 29 Αυγούστου 2022.  

 Η επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

5. Ο περί του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ψηφιακής Συνεργασίας 

(Κυρωτικός) Νόμος του 2023. 

(Αρ. Φακ. 23.01.064.016-2023) 

 Η επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων, εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η κύρωση του 

Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ψηφιακής Συνεργασίας, ο οποίος υπεγράφη εκ 



4 
 

μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 21 Ιουλίου 2022, με σκοπό την προσχώρηση της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στον εν λόγω διεθνή Οργανισμό.  

 Η επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

6. Ανταλλαγή απόψεων και τοποθέτηση των μελών της Επιτροπής επί των 

απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο για την 39η εξαμηνιαία έκθεση της Διάσκεψης 

των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC) 

    (Aρ. Φακ. 23.07.029.001) 

Η επιτροπή αντάλλαξε απόψεις και τοποθετήθηκε επί του τελικού κειμένου των 

απαντήσεων στο υπό αναφορά ερωτηματολόγιο το οποίο θα υποβληθεί στην Γραμματεία 

της Διάσκεψης των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 

Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC) εντός των επόμενων ημερών.  

 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

Email: parliamentary-commitees@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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