Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022, στις 9.00 π.μ.,
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ως ακολούθως:

Α.

Διαδικαστικά Ζητήματα:
9.00 π.μ.
1.
Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν
των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2.

Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής.

Β.

Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
(Κανονισμός 41Α):
9.05 π.μ.
Η απαγόρευση πώλησης κηροζίνης μέσω χρηματοδέκτη από τα
πρατήρια καυσίμων, κατά τις ώρες που είναι κλειστά.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Μιχάλη Γιακουμή)
(22.11.2022)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.252-2022)
Έναρξη της συζήτησης.

Γ.

Νομοθετική εργασία:
9.35 π.μ.
1.
(α)
ΑΛΛΑΓΗ
ΩΡΑΣ

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.184-2022).

(β)

Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.185-2022).

(γ)

Ο περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας και Συναφών Θεμάτων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.186-2022).

Κατ’ άρθρον συζήτηση.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023 περί του πλαισίου για την
προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις
ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων
βελτίωσης των διαδικασιών αυτών.]
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10.05 π.μ.

2.

(α)

ΑΛΛΑΓΗ
ΩΡΑΣ

Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης
Ξενοδοχείων
και
Τουριστικών
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.248-2022)

και

Λειτουργίας
Καταλυμάτων

(β)

Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας
Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί)
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.099-2022)
Κατ’ άρθρον συζήτηση.
(Εκσυγχρονισμός των προνοιών που ρυθμίζουν τη δημιουργία και τη
λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων που εμπίπτουν στην κατηγορία
των τουριστικών κατασκηνώσεων.)
10.05 π.μ.

3.

ΑΛΛΑΓΗ
ΩΡΑΣ

Δ.

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Επισκέψιμων Αγροκτημάτων
Νόμος του 2022.
(Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού)
(Αρ. Φακ. 23.02.063.197-2022)
Κατ’ άρθρον συζήτηση.
(Θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της ίδρυσης και λειτουργίας
επισκέψιμων αγροκτημάτων.)

Τοποθέτηση και διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών στα ακόλουθα
νομοσχέδια που θα υποβληθούν στην ολομέλεια του Σώματος προς ψήφιση:
1.

Οι περί Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (Όροι
Υπηρεσίας Προσωπικού) Κανονισμοί του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.101-2022)
(Καθορισμός των προνοιών και διαδικασιών σύμφωνα με τις οποίες
υπηρετούν τα μέλη του προσωπικού του Διαχειριστή Συστήματος
Μεταφοράς Κύπρου.)

2.

(α)

Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης
Ξενοδοχείων
και
Τουριστικών
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.248-2022)

και

Λειτουργίας
Καταλυμάτων

(β)

Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας
Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί)
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.099-2022)
(Εκσυγχρονισμός των προνοιών που ρυθμίζουν τη δημιουργία και τη
λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων που εμπίπτουν στην κατηγορία
των τουριστικών κατασκηνώσεων.)
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3.

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Επισκέψιμων Αγροκτημάτων
Νόμος του 2022.
(Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού)
(Αρ. Φακ. 23.02.063.197-2022)
(Θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της ίδρυσης και λειτουργίας
επισκέψιμων αγροκτημάτων.)

4.

(α)

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.184-2022).

(β)

Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.185-2022).

(γ)

Ο περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας και Συναφών Θεμάτων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.186-2022).
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023 περί του πλαισίου για την
προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις
ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων
βελτίωσης των διαδικασιών αυτών.]
5.

Ο περί της Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις
Εμπορικές Συναλλαγές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού).
(Αρ. Φακ. 23.02.063.157-2022).
(Τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε να οριστεί ο Διευθυντής της
Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας ως εποπτεύουσα αρχή για την
παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου και να
επιβληθεί υποχρέωση στην εν λόγω εποπτεύουσα αρχή να συντάσσει
σχετική ετήσια έκθεση, η οποία θα κατατίθεται στη Βουλή των
Αντιπροσώπων προς ενημέρωσή της.)

Διευθύντρια
Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
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Σημειώσεις:
1.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν οι ακόλουθοι:
-

Για το Β θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της
Υπηρεσίας Ενέργειας και της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή του ίδιου
υπουργείου, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του Κυπριακού
Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής,
του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Πετρελαιοειδών και των εργοδοτικών
οργανώσεων της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), του Κυπριακού
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και των εταιρειών πετρελαιοειδών.
[Σύνολο ατόμων: 33. 14 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες
βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)]

-

Για το Γ1 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του
Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας και του Τμήματος
Αφερεγγυότητας του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου
Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.
[Σύνολο ατόμων: 24. 5 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες
βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)]

-

Για τα Γ2 και Γ3 θέματα, εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Τουρισμού, του Τμήματος
Περιβάλλοντος και του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του
Υπουργείου Εσωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.
[Σύνολο ατόμων: 25. 6 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες
βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)]

2.

Κάθε υπουργείο/ανεξάρτητη υπηρεσία/φορέας/οργάνωση/σύνδεσμος
οργανωμένο σύνολο να εκπροσωπείται από ένα μόνο πρόσωπο.

3.

Κατά την προσέλευσή σας στη Βουλή παρακαλείσθε, όπως προσκομίζετε βεβαίωση,
σύμφωνα με την οποία έχετε αρμοδίως εξουσιοδοτηθεί να παραστείτε σε καθορισμένη
συνεδρία κοινοβουλευτικής επιτροπής, εκπροσωπώντας συγκεκριμένο υπουργείο,
ανεξάρτητη υπηρεσία, φορέα, οργάνωση, σύνδεσμο ή άλλο οργανωμένο σύνολο, μαζί
με την ημερήσια διάταξη της συγκεκριμένης συνεδρίας δεόντως σφραγισμένης. Τα δύο
έγγραφα θα επιδεικνύονται κατά την είσοδό σας στη Βουλή.
Οι εξουσιοδοτηθέντες να περιορίζονται στον καθορισθέντα αριθμό.

24 Νοεμβρίου 2022
ΝΚ/ΜΜ
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άλλο

