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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
  

ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 

13η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ  

Λευκωσία, 26 - 27 Νοεμβρίου 2019 

 

Οι Προέδροι των Κοινοβουλίων της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του 

Πριγκηπάτου του Λιχτενστάιν, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Πριγκηπάτου του 

Μονακό και του Μαυροβουνίου: 

Έχοντας συναντηθεί στη Λευκωσία, στις 27 Νοεμβρίου 2019, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της 

Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας , κ. Δημήτρη Συλλούρη, για τη 13η Διάσκεψη 

Προέδρων των Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης, 

Επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή τους για τη μεταξύ τους διακοινοβουλευτική συνεργασία και 

τονίζοντας τη σημασία διατήρησης τακτικών επαφών μεταξύ των Κοινοβουλίων τους, προωθώντας έτσι 

την αμοιβαία κατανόηση, 

Αναγνωρίζοντας την αξία της ετήσιας αυτής Διάσκεψης, η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή απόψεων και 

καλών πρακτικών και τη διατύπωση κοινών θέσεων σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για τα μικρά 

κράτη της Ευρώπης, 

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη εμπλουτισμού των ανταλλαγών και κοινών θέσεών τους με την ανάληψη 

κοινών δράσεων και σχεδίων σε πληθώρα θεμάτων, προς όφελος των χωρών και των λαών τους, 

Τονίζοντας τη σημασία των θεμάτων που συζητήθηκαν και συγκεκριμένα τις προκλήσεις, ευκαιρίες και 

βέλτιστες πρακτικές για τα Μικρά Κράτη της Ευρώπης στην ψηφιακή εποχή,  τη συνεργασία μεταξύ 

περιφερειών και τις μορφές συνεργασίας και οφέλη για τα μικρά κράτη της Ευρώπης και τη συμβολή 

των Κοινοβουλίων σε ό,τι αφορά στη συνεργασία των μικρών κρατών στον τομέα των σπάνιων 

νοσημάτων, 

Χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων να καλέσει Προέδρους 

Κοινοβουλίων ή εκπροσώπους τους από χώρες της Μέσης Ανατολής, για συζήτηση της συνεργασίας 

μεταξύ περιφερειών, 
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Χαιρετίζοντας επίσης την πρόσκληση προς επιχειρηματίες και άλλους παράγοντες για  συμμετοχή τους 

στη Διάσκεψη και ιδιαίτερα στο πλαίσιο γεύματος εργασίας, με θέμα «Επενδύσεις και Οικονομική 

Ανάπτυξη: προκλήσεις για τα μικρά κράτη», 

Επανεκφράζοντας τη δέσμευσή τους για τη συνέχιση αυτών των συναντήσεων στο ανώτατο 

κοινοβουλευτικό επίπεδο, 

Εκτιμώντας την πρόταση του Μαυροβουνίου να φιλοξενήσει τη 14η Διάσκεψη Προέδρων των 

Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης το 2020, καθώς και του Πριγκιπάτου του Μονακό να 

φιλοξενήσει την επόμενη, το 2021 και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου τη μεθεπόμενη το 

2022. 

Εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την ποιότητα των ανταλλαγών στα τρία θέματα της ημερήσιας 

διάταξης της Διάσκεψης, και στη συνέχεια διατυπώνουν τις συγκλίνουσες απόψεις τους στα εξής: 

1. Τα μικρά κράτη δεν πρέπει μόνο να συμβαδίζουν με την ψηφιακή εποχή, αλλά να δρουν 

επιπλέον ως πρωτοπόροι, προωθώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλο το φάσμα των 

κοινωνιών και οικονομιών τους, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικά και να ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες και στα συμφέροντα των λαών τους. 

2. Οι απειλές που ελλοχεύει η εγκαθίδρυση της ψηφιακής οικονομίας πρέπει να εκτιμηθούν, 

ωστόσο η αξιοποίηση αναδυόμενων ευκαιριών, περιλαμβανομένης της διεύρυνσης των 

ανθρωπίνων δυνατοτήτων, θεωρείται εξίσου σημαντική. 

3. Τα Κοινοβούλια των Μικρών Κρατών Ευρώπης έχουν ζωτικό ρόλο να διαδραματίσουν στην 

υιοθέτηση ολοκληρωμένων νομοθετικών πλαισίων ώστε να ενθαρρύνουν εξίσου τον επιτυχή 

μετασχηματισμό των οικονομιών τους και την υπεύθυνη χρήση των νέων τεχνολογιών, προς 

όφελος της ευημερίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών τους, αλλά και προς αντιμετώπιση 

ανεπιθύμητων παρενεργειών. 

4. Αναγνωρίζουν τις σχέσεις καλής γειτονίας της Κύπρου με χώρες της Μέσης Ανατολής και 

εκτιμούν την αξιοποίηση του γεφυροποιού ρόλου της για την προώθηση της συνεργασίας 

μεταξύ των Μικρών Κρατών Ευρώπης και της περιοχής της Μέσης Ανατολής. 

5. Επανεκφράζουν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ περιφερειών και την αξία της ευκαιρίας  

να συναντηθούν και συνεργαστούν με Κοινοβούλια και παράγοντες της Μέσης Ανατολής, ως  
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ένα βήμα προς την ανάπτυξη ενεργών συνδέσμων μεταξύ αντίστοιχων παραγόντων στις δυο 

περιοχές. 

6. Υπογραμμίζουν τη συμβολή των Κοινοβουλίων στην οικονομική διπλωματία δια της 

ενθάρρυνσης συνεργειών και οικονομικών ανταλλαγών, της προώθησης επενδύσεων και της 

υιοθέτησης ολοκληρωμένων κανονιστικών πλαισίων, ώστε να δημιουργήσουν  ένα περιβάλλον 

φιλικό τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τους εργαζόμενους, που δυνατόν να αποβεί 

ιδιαίτερα επωφελές για τα μικρά κράτη. 

7. Αυξημένες παρουσιάζονται οι προκλήσεις που συνδέονται με τα σπάνια νοσήματα για τους 

ασθενείς των μικρών κρατών, καθότι η έλλειψη βάσεων δεδομένων, εμπειριών και 

συγκεκριμένης γνώσης για τα σπάνια νοσήματα είναι δυνατόν να εμποδίσουν την έγκαιρη 

διάγνωση και πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία. 

8. Η συνεργασία στον τομέα των σπάνιων νοσημάτων αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα για τον 

τρόπο που η Διάσκεψη των Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης μπορεί να συμβάλει θετικά 

στην ευημερία και ποιότητα ζωής των πολιτών τους. 

9. Οι Προέδροι των Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών Ευρώπης στηρίζουν αποφασιστικά τους 

ασθενείς με σπάνια νοσήματα και τα δικαιώματά τους, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μέσω της 

προώθησης της ανταλλαγής βέλτιστών πρακτικών, της εξειδίκευσης και πληροφοριών εντός του 

νομοθετικού πλαισίου κάθε χώρας, καθώς επίσης δια της προώθησης της ευαισθητοποίησης 

και της εξεύρεσης πόρων για σκοπούς βελτίωσης της έγκαιρης διάγνωσης και πρόσβασης σε 

θεραπείες,  και δια της διασφάλισης της ποιότητας ζωής των ασθενών. 

10. Τα Κοινοβούλια των Μικρών Κρατών Ευρώπης θα εξετάσουν το θέμα της έγκαιρης πρόσβασης 

σε θεραπείες, αναγνωρίζοντας τα πιθανά οφέλη για ασθενείς που υποβάλλονται σε 

πειραματικές θεραπείες. 
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