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αυτό είναι ακόμα ένας επιπρόσθετος λόγος με τα όσα έχει πει ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, για να στήριζαν αυτό το 
ψήφισμα, το οποίο θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για την κυβέρνηση.  Είναι αυτό 
που εμείς αισθανόμαστε ότι είναι καλύτερο να γίνει, ορθότερο να γίνει, από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας.  
Απ’ εκεί και πέρα η εκτελεστική εξουσία έχει κάθε δυνατότητα και δικαίωμα να ενεργήσει με τον τρόπο που 
αυτή κρίνει ορθότερο και βεβαίως είναι υπό την κρίση και η εκτελεστική εξουσία όπως και όλες εμείς οι 
πολιτικές δυνάμεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Λουκαΐδη.   

 Ο κ. Κουλίας, είναι ο τελευταίος ομιλητής. 

Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Αν ζητώ το λόγο, είναι για το εξής πολύ απλό θέμα.  Ένα ψήφισμα που μπαίνει από την πλευρά του 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες ∆υνάμεις βρίσκει σχεδόν σύμφωνους όλους και ακόμα το ∆ημοκρατικό Συναγερμό, ο 
οποίος δεν το καταψηφίζει, αλλά τηρεί αποχή για τους λόγους που εξήγησε ο πρόεδρος του ∆ημοκρατικού 
Συναγερμού.  Αυτή είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη και είναι ένα καλό μήνυμα προς την κυβέρνηση.  Η 
Τουρκία, η οποία εισέβαλε στη χώρα μας, μέχρι σήμερα διαπράττει συνεχώς εγκλήματα, όπως είναι ο 
εποικισμός, η αλλαγή των τοπωνυμίων κ.ά.  Έφερε νερό, θέλει να φέρει ρεύμα, κάμνει διοικητική προσάρτηση.  
Άκουα τον κύριο Λιλλήκα προχθές που το ανέπτυσσε.  ∆ηλαδή σύντομα θα κηρύξει και την ένωση των 
κατεχομένων με την Τουρκία.  Είναι ένας καλός λόγος για την κυβέρνηση να ζητήσει την άρση των κυρώσεων 
για τη Ρωσία και να ζητήσει επιβολή κυρώσεων για την Τουρκία.  Εξάλλου, η Ρωσία ήταν πάντα αρωγός.  
Θέλαμε ελικόπτερα, πήγαμε στη Ρωσία.  Θέλαμε πυραύλους, ανεξάρτητα αν τους εξορίσαμε στην Κρήτη, μας 
έδωσε πυραύλους.  Όποτε είχαμε ανάγκη...  Ήθελε ο κ. Χριστόφιας δυόμισι δις, του τα έδωσε.  Άρα λοιπόν, 
είναι ένα καλό μήνυμα προς την κυβέρνησή μας ότι οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι οι οποίοι μας επέβαλαν όλους 
αυτούς τους απαράδεκτους όρους από τα κουρέματα ως τα κατακόμματα που μας εκάμαν...  Το αίτημα της 
Βουλής των Αντιπροσώπων της μικρής Κυπριακής ∆ημοκρατίας έχει ουσιαστικό νόημα και η κυβέρνηση 
πρέπει να το αδράξει και να διεκδικήσει έστω και αργά αυτά που δικαιούμαστε ως λαός.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Κουλία. 

 Παρακαλώ τη γραμματέα να διαβάσει το ψήφισμα.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων για άρση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, 

 Παρακολουθώντας με ανησυχία τη συνεχιζόμενη ένταση στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, η οποία προκλήθηκε κυρίως από την ουκρανική κρίση, και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στην 
ευρύτερη συνεργασία και ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ όλων των κρατών της ευρωπαϊκής ηπείρου, 

 Εκφράζοντας ανησυχία για τη συνεχιζόμενη κρίση στην Ουκρανία, το τίμημα της οποίας συνεχίζει να 
πληρώνει ο λαός της χώρας, 

 ∆ιαπιστώνοντας ότι οι κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
έχουν αποδειχθεί αντιπαραγωγικές και σε καμία περίπτωση δε βοήθησαν στην επίλυση της κρίσης στην 
Ουκρανία, 

 Αναγνωρίζοντας ότι οι κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
έχουν επηρεάσει αρνητικά τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας σε μια περίοδο συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, 

 Θεωρώντας απαράδεκτες τις κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε Ρώσους υπηκόους και 
κυρίως σε μέλη της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, γεγονός που εμποδίζει το 
διάλογο σε διμερές και πολυμερές επίπεδο,  

 Εκτιμώντας ότι η υποστήριξη από την κυπριακή κυβέρνηση της πρόσφατης ανανέωσης των κυρώσεων 
αυτών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δε συμβάλλει στην ανάπτυξη των διαχρονικών σχέσεων της Κυπριακής 
∆ημοκρατίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία, που υπήρξε σταθερός υποστηρικτής των δικαίων του λαού μας και 
συμπαραστάτης σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές τόσο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών όσο και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, 



113 
 

Ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Καλεί την κυβέρνηση να εργαστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για άρση των κυρώσεων 
που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας υποδεικνύοντας τη χρησιμότητα του 
διαλόγου και την ανάγκη ειρηνικής συνεργασίας σε όλους τους τομείς. 

2. Καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες και να προβεί σε ενέργειες, ώστε να δημιουργηθεί το 
έδαφος για άρση των κυρώσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως προς την εξαγωγή των κυπριακών 
προϊόντων προς αυτή. 

3. Καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για άρση των κυρώσεων που πλήττουν 
Ρώσους υπηκόους και κυρίως μέλη της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

4. Αποφασίζει να αναλάβει πρωτοβουλίες στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διπλωματίας με στόχο την 
αποκατάσταση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας σε όλους τους τομείς. 

5. Καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές στην ουκρανική κρίση να συνεχίσουν τις πολιτικές και 
διπλωματικές προσπάθειες για ειρηνική επίλυσή της και να εφαρμόσουν πλήρως τη Συμφωνία του 
Μινσκ της 12ης Φεβρουαρίου 2015. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της έγκρισης του ψηφίσματος; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τάσσονται εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Πόσες αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 ∆εκαεπτά, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Το ψήφισμα εγκρίνεται με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, δεκαεπτά αποχές και καμιά ψήφο εναντίον. 

 Εδώ τελειώνει η νομοθετική εργασία. 

 Κεφάλαιο ∆εύτερο, κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  Τα προτεινόμενα νομοθετήματα κατατίθενται 
και παραπέμπονται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές σύμφωνα με το σχετικό κατάλογο που έχει 
διανεμηθεί. 

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί,  
έγγραφα, εκθέσεις  

Κατατέθηκαν από τους 
υπουργούς 

Παραπέμπονται 
στις επιτροπές 

1. Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2016. 
(Αρ. Φακ. 23.01.057.100-2016). 

Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων  

Συγκοινωνιών και Έργων  

2. Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 
(Αρ. Φακ. 23.01.057.101-2016). 

Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων  

Συγκοινωνιών και Έργων  

3. Ο περί Άδειας Οδήγησης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 

Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων  

Συγκοινωνιών και Έργων  


