ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑЇΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
IΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1.

Ο περί του Πρωτοκόλλου της

Κατάθεση: 19.1.2006

Κυπριακής Δημοκρατίας (Εσωτερική

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση

Εθιμοταξία) (Τροποποιητικός) Νόμος

του

του 2006.

Δημοκρατίας (Εσωτερική Εθιμοταξία) Νόμου,

(Αρ. Φακ. 23.01.034.2006).

ώστε η εξουσία για τον καταρτισμό του Πίνακα

περί

Εσωτερικής
δοθεί

στο

Πρωτοκόλλου

Εθιμοταξίας
Υπουργικό

της

Κυπριακής

(πρωτόκολλο)
Συμβούλιο,

αντί

να
η

εθιμοταξία να προβλέπεται από νομοθεσία.

2.

Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων

Κατάθεση: 17.11.2011

Εθνών για το Καθεστώς των

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο

Ανιθαγενών (Κυρωτικός) Νόμος του

169.2 του Συντάγματος κύρωση της Σύμβασης

2011.

των Ηνωμένων Εθνών του 1954 για το

(Αρ. Φακ. 23.01.052.234-2011).

καθεστώς των Ανιθαγενών, η προσχώρηση
στην οποία αποφασίσθηκε με την υπ’ αριθμόν
64.232 και ημερομηνία 31η Αυγούστου 2006
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

3.

Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων

Κατάθεση: 11.6.2015

Εθνών κατά της Διαφθοράς (Κυρωτικός) Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.

του περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών

(Αρ. Φακ. 23.01.056.119-2015).

κατά της Διαφθοράς (Κυρωτικού) Νόμου, ώστε
να επιβληθούν αποτελεσματικές, σύμμετρες και
αποτρεπτικές
προσώπων

κυρώσεις
που

κατά

καταδικάζονται

νομικών
για

τη

διάπραξη αδικημάτων διαφθοράς, τα οποία
προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς.

4.

Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Κατάθεση: 1.3.2019
στη Σύμβαση κατά του Εγκλήματος Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση
μέσω Διαδικτύου, αναφορικά με την του
Ποινικοποίηση
και

Πράξεων

Ξενοφοβικής

περί

Πρόσθετου

Πρωτοκόλλου

στη

Ρατσιστικής Σύμβαση κατά του Εγκλήματος του Διαδικτύου,

Φύσης

που αναφορικά με την Ποινικοποίηση Πράξεων

2
Διαπράττονται

μέσω

Ηλεκτρονικών

Συστημάτων Ρατσιστικής

και

Ξενοφοβικής

Υπολογιστών Διαπράττονται

μέσω

Φύσης

που

Συστημάτων

(Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Κυρωτικό) Νόμου,
του 2019.

ώστε

να

παραχωρηθεί

η

δυνατότητα

σε

(Αρ. Φακ. 23.01.060.064-2019).

αστυνομικό ανακριτή, όπως σε οποιοδήποτε
στάδιο αστυνομικής έρευνας διεξάγεται σχετικά
με τη διάπραξη αδικήματος που καθορίζεται
στον βασικό νόμο, κατ’ εντολήν του Αρχηγού
Αστυνομίας και κατόπιν έγκρισης του Γενικού
Εισαγγελέα

της

Δημοκρατίας,

να

αιτείται

μονομερώς από το δικαστήριο την έκδοση
διατάγματος για την κατάργηση ή/και τη μη
πρόσβαση από τους χρήστες σε ιστοτόπους
που φιλοξενούν ιστοσελίδες που περιέχουν
ρατσιστικό ή ξενοφοβικό υλικό ή/και τη φραγή
της πρόσβασης σε τέτοιες ιστοσελίδες για τους
χρήστες του διαδικτύου που διαμένουν στη
Δημοκρατία.

5.

Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κατάθεση 14.7.2022
Κυβέρνησης

της

Κυπριακής Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση της

Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Συμφωνίας

μεταξύ

της

Κυβέρνησης

της

Δημοκρατίας του Ιράκ αναφορικά με την Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης
Εξαίρεση της Απαίτησης Θεώρησης της Δημοκρατίας του Ιράκ για την Εξαίρεση της
Εισόδου για Κατόχους Διπλωματικών Απαίτησης Θεωρήσεων Εισόδου για κατόχους
και

Υπηρεσιακών

Διαβατηρίων Διπλωματικών και Υπηρεσιακών Διαβατηρίων,

(Κυρωτικός) Νόμος του 2022.

η οποία υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 22

(Αρ. Φακ. 23.01.063.128-2022).

Σεπτεμβρίου 2021

και

εγκρίθηκε

από το

Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφαση του υπ’ αρ.
92.221, στις 2 Δεκεμβρίου 2021.

6.

Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Κατάθεση 22.9.2022
Εθνών

κατά

Οργανωμένου
Πρωτοκόλλων

του

Διεθνικού Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση

Εγκλήματος

και του περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών

(Κυρωτικός) κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.

και Πρωτοκόλλων (Κυρωτικού) Νόμου, ούτως

(Αρ. Φακ. 23.01.063.147-2022).

ώστε ο ορισμός του όρου «Σύμβαση» να είναι
ακριβέστερος

ως

προς

τις

ημερομηνίες

3
απόφασης προσχώρησης στη Σύμβαση και
υπογραφής της Σύμβασης από την Κυπριακή
Δημοκρατία,

καθώς

και

λανθασμένη

παραπομπή

να

διορθωθεί

του

Πίνακα

η
του

βασικού νόμου στο άρθρο 2 αντί στο άρθρο 3.
7.

Προσχέδιο

ψηφίσματος

για

την Κατάθεση 6.10.2022

διαφύλαξη της μνήμης των ηρωικά
πεσόντων Τάσου Ισαάκ και Σολωμού
Σολωμού.
(Κατατέθηκε
Χατζηγιάννη,

από

τον

βουλευτή

περιφέρειας Αμμοχώστου)
(Αρ. Φακ. 23.10.001).
ΠΚ/ΣΛ
6.10.2022

κ.

Κυριάκο
εκλογικής

