Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών,
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022, στις 9.00 π.μ., έχει ως
ακολούθως:
Α.

Νομοθετική Εργασία:
9.00 π.μ.

1.

Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
(Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.078-2022)
Συζήτηση επί της αρχής.
[Τροποποίηση του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου, ώστεα. η πρόνοια για έκδοση κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη των
διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
υπό μορφή κανονισμών να αντικατασταθεί με πρόνοια για έκδοση
τέτοιου κώδικα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου∙
β. να εισαχθεί νέο άρθρο δυνάμει του οποίου να παρέχεται η
δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να τροποποιεί το Παράρτημα
του Νόμου, ώστε να διευκολυνθεί η επικαιροποίησή του∙
γ. να εισαχθεί στο Παράρτημα του Νόμου αναφορά στον περί Δημόσιας
Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμο του 2022, ώστε το εν λόγω νομικό
πρόσωπο δημόσιου δικαίου να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του.]
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)

9.30 π.μ.

2.

Ο περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2017.
(Αρ. Φακ. 23.01.058.056-2017)
Συνέχιση της συζήτησης.
[Τροποποίηση του περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμου, ώστε
να καθοριστεί η διαδικασία και οι κανόνες έκδοσης ασφαλιστικών
μέτρων και προσωρινών διαταγών.]

9.50 π.μ.

3.

(α)

Ο περί Φυλακών Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.139-2019)

(β)

Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.070-2019)

Συνέχισης της συζήτησης.
[Αντικατάσταση του υφιστάμενου περί Φυλακών νομοθετικού πλαισίου,
ώστε να συνάδει με τις σύγχρονες αντιλήψεις περί έκτισης ποινών και
τις διεθνώς επικρατούσες αρχές περί μεταχείρισης των κρατουμένων.]
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Β.

Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπάγγελτου
(Κανονισμός 41Α):
10.30 π.μ.
Η διακίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών από άτομα νεαρής
ΔΙΟΡΘΩΣΗ
ηλικίας ή/και ανηλίκους, καθώς και ο χειρισμός και τα μέτρα
πρόληψης και καταστολής του φαινομένου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της κ. Φωτεινής Τσιρίδου)
(8.6.2022)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.146-2022)

Γ.

Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης:
1.

Ο περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο
Ευρωπαϊκό Σύστημα Ποινικού Μητρώου (ECRIS) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.089-2022)
(Εναρμονιστικό νομοσχέδιο.)

2.

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του
2021.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.093-2019)

Διευθύντρια
Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

Σημειώσεις
1.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν οι ακόλουθοι:
-

Για το Α1 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της
Δημοκρατίας και της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου.
[Σύνολο ατόμων: 26. 3 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 5 γραμματείς, 7 συνεργάτες
βουλευτών (1 από κάθε πλευρά)]

-

Για το Α2 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και της Νομικής Υπηρεσίας της
Δημοκρατίας.
[Σύνολο ατόμων: 26. 3 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 5 γραμματείς, 7 συνεργάτες
βουλευτών (1 από κάθε πλευρά)]

-

Για το Α3 θέμα, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η
Επίτροπος Νομοθεσίας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως, του Τμήματος Φυλακών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της
Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Συνδέσμου Προάσπισης
των Δικαιωμάτων των Φυλακισμένων και Αποφυλακισθέντων.
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[Σύνολο ατόμων: 30. 8 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 4 γραμματείς, 7 συνεργάτες
βουλευτών (1 από κάθε πλευρά)]
-

Για το Β θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της
Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Αστυνομίας Κύπρου, του Υπουργείου
Υγείας, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, της Αρχής
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.
[Σύνολο ατόμων: 29. 6 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 5 γραμματείς, 7 συνεργάτες
βουλευτών (1 από κάθε πλευρά)]

2.

Κάθε υπουργείο/υπηρεσία/τμήμα/οργανισμός/σύνδεσμος να εκπροσωπείται μόνο
από ένα άτομο.

24 Ιουνίου 2022

ΝΚ/ΠΙ
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