Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για
την Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022, στις 9.00 π.μ., έχει 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.

Β.

Προγραμματισμός
επιτροπής.

εργασιών

για

τις

επόμενες

συνεδρίες

της

Νομοθετική Εργασία:
9.05 π.μ.
1.
Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου
του 2023 Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.214-2022)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
10.05 π.μ.

2.

Ο
περί
Μεταβιβάσεως
και
Υποθηκεύσεως
Ακινήτων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.002-2022)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Παροχή δικαιώματος σε ενυπόθηκο δανειστή να προβαίνει
ηλεκτρονικά στην εξάλειψη της υποθήκης, σε περίπτωση εξόφλησης
της υποθήκης από τον ενυπόθηκο οφειλέτη, τον εγγυητή ή άλλως
πως.)
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)

Διευθύντρια
Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
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2
Σημειώσεις
1.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν οι ακόλουθοι:
Για το Β1 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου
Οικονομικών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής του
Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.
[Σύνολο ατόμων: 26. 4 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, μέχρι 2 γραμματείς, 9
συνεργάτες βουλευτών]
-

Για το Β2 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της
Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών
Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών,
του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ), του Κινήματος Προστασίας
και Δικαιωμάτων Δανειοληπτών, του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών
Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ) και του Συνδέσμου Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων και
Διαχειριστριών Εταιρειών Πιστωτικών Διευκολύνσεων.
[Σύνολο ατόμων: 32. 10 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, μέχρι 2 γραμματείς, 9
συνεργάτες βουλευτών]

2.

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

ή

άλλο

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.

23 Νοεμβρίου 2022
ΔΠ/ΜΧ/ΜΜ
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