ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΙΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
10η συνεδρίαση

Ανάλυση των σκοπών των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη
της συνεδρίας της Ολομέλειας του σώματος, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2022,
όπως έχουν διαμορφωθεί, με βάση τις αποφάσεις των αρμόδιων επιτροπών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:

Νομοθετική εργασία
1.

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος
(Αρ. 3) του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.224-2022).

(Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου
Ταμείου

της

Δημοκρατίας

συμπληρωματικών

πιστώσεων ύψους €345.078.648 και χρήση τους για τη
διενέργεια

δαπανών

προς

υλοποίηση

διάφορων

σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε
πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον κρατικό
προϋπολογισμό του 2022 είναι ανεπαρκής.)
2.

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του
Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών
Χρηματοοικονομικής Φύσης Νόμος (Αρ. 1) του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.235-2022).

(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο του Ενιαίου Φορέα
Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής
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Φύσης συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €26.923
για σκοπούς παραχώρησης αυξήσεων στους μισθούς
του συμβασιούχου προσωπικού που στελεχώνει τον
Ενιαίο

Φορέα

Εξώδικης

Επίλυσης

Διαφορών

Χρηματοοικονομικής Φύσης.)
3.

Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί
Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος
Μεταφοράς Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.188-2022).

[Τροποποίηση

του

περί

Προϋπολογισμού

του

Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2022
Νόμου

του

2022,

ώστε

διευθυντικές

θέσεις

Μεταφοράς

Κύπρου

του
και

να

μετονομαστούν

Διαχειριστή
να

δύο

Συστήματος

κατοχυρωθούν

τα

δικαιώματα των υπαλλήλων που θα μεταφερθούν από
την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου στον Διαχειριστή
Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου λόγω της εφαρμογής
των

διατάξεων

του

περί

Ρύθμισης

της

Αγοράς

Ηλεκτρισμού Νόμου.]
4.

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.236-2022).

(Έγκριση

του

προϋπολογισμού

της

Αρχής

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το οικονομικό έτος 2023.)
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5.

Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών του 2023 Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.191-2022).

(Έγκριση

του

προϋπολογισμού

του

Ιδρύματος

Κρατικών Υποτροφιών για το οικονομικό έτος 2023.)
6.

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας
Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος του 2023
Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.190-2022).

(Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας
Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος για το οικονομικό
έτος 2023.)
7.

Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα
Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2023 Νόμος του
2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.197-2022).

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα
Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το οικονομικό έτος
2023.)
8.

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του
Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος (Αρ. 1) του
2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.165-2022).

(Έγκριση πληρωμής συμπληρωματικών πιστώσεων
από το Ταμείο του Πανεπιστημίου Κύπρου ύψους
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€4.726.000 για την κάλυψη πρόσθετων πιστώσεων για
τις οποίες δεν γίνεται πρόβλεψη στον προϋπολογισμό
του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2022.)
9.

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3)
Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.155-2022).

(Τροποποίηση του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, ώστε
να

παρασχεθεί

η

δυνατότητα

στον

Υπουργό

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να εκδίδει
διατάγματα για τον καθορισμό των απαιτήσεων σε
διαφημίσεις προώθησης της αγοράς οχημάτων, καθώς
και σε διαφημίσεις που αφορούν στην κατανάλωση
αλκοόλ για σκοπούς βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.)
10.

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022.
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Μουσιούττα,
βουλευτή Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία
Δημοκρατικών Δυνάμεων).
(Αρ. Φακ. 23.02.063.140-2022).

(Τροποποίηση

του

περί

Εξωδίκου

Ρυθμίσεως

Αδικημάτων Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η εξώδικη
ρύθμιση

του

φωσφοριζόντων

αδικήματος

της

μη

χρήσης

διακριτικών

κατά

την

οδήγηση

Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας κατά τη διάρκεια
της νύχτας, το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις του
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περί της Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και
άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας Νόμου.)
11.

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου
Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.164-2022).

(Τροποποίηση

του

περί

Επιστημονικού

Τεχνικού

Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου, ώστε να προβλεφθεί
ρητώς

ότι

η

εγκυρότητα

των

αποφάσεων

της

διοικούσας επιτροπής του Επιστημονικού Τεχνικού
Επιμελητηρίου Κύπρου δεν επηρεάζεται σε περίπτωση
χηρείας θέσης οποιουδήποτε μέλους της.)
12.

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας
Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 4) Κανονισμοί του
2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.089-2022).

[Τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και
Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί
εναρμόνιση με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τίτλο «Κατ’ Εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2021/1716 της
Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση
της οδηγίας 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τροποποιήσεις στον
χαρακτηρισμό

των

κατηγοριών

οχημάτων

λόγω

τροποποιήσεων της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου»
και «Κατ’ Εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2021/1717 της
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Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση
της οδηγίας 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά την επικαιροποίηση
ορισμένων κωδικών κατηγορίας οχημάτων και την
προσθήκη του συστήματος eCall στον κατάλογο των
σημείων ελέγχου, στις μεθόδους και στην αξιολόγηση
των αστοχιών στα παραρτήματα I και III της εν λόγω
οδηγίας».]
13.

Ο περί της Σήμανσης της Εξοικονόμησης Καυσίμου
και άλλων Παραμέτρων των Ελαστικών Επισώτρων
Νόμος του 2022.
(Αναπομπή).
(Αρ. Φακ. 23.01.063.085-2022).

[Θέσπιση

νομοθεσίας

για

την

αποτελεσματική

εφαρμογή διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2020/740 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης
Μαΐου 2020, σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών
επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου
και

άλλες

παραμέτρους,

την

τροποποίηση

του

κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009».]
14.

Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
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(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Περιβάλλοντος).
(Αρ. Φακ. 23.02.063.172-2022).
(Τροποποίηση του περί Προστασίας και Ευημερίας των
Ζώων Νόμου, ώστε να εισαχθεί στον βασικό νόμο
διάταξη με την οποία να παρέχεται εξουσιοδότηση για
την

έκδοση

κανονισμών

που

να

ρυθμίζουν

τη

διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης
αδειών και πιστοποιητικών με αναδρομική ισχύ.)
15.

Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον
Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς
Αξιωματούχους και Δικαστές και Ορισμένους Πρώην
Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Αναπομπή).
(Αρ. Φακ. 23.01.063.024-2022).

(Τροποποίηση του περί του Ελέγχου της Ανάληψης
Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς
Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους
του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
Νόμου, ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του και
να εφαρμόζεται και στα ακόλουθα πρόσωπα:
1.

Στον Γενικό και Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της
Δημοκρατίας.

2.

στους δικαστές οιουδήποτε δικαστηρίου.
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3.

στον Αρχηγό και Υπαρχηγό Εθνικής Φρουράς.

4.

στον Αρχιπύραρχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

5.

στα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου.

6.

στα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

7.

στα μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας. και

στα

πρόσωπα,

όπως

αυτά

ορίζονται

στον

όρο

«υπάλληλος του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα», τα οποία υπηρέτησαν με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου.)
16.

Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.145-2022).

(Τροποποίηση του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων
Νόμου,

ώστε

να

καθιδρυθεί

Ταμείο

Συμβουλίου

Φαρμακευτικής στο οποίο να κατατίθενται, μεταξύ
άλλων,

τα

δυνάμει

της

βασικής

νομοθεσίας

εισπραττόμενα από την Επιτροπή Ελέγχου Τιμών
Φαρμάκων τέλη, καθώς και χορηγίες ή δωρεές που θα
παρέχονται στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής και από το
οποίο θα καλύπτονται τα έξοδα λειτουργίας του
Συμβουλίου Φαρμακευτικής, καθώς και οποιαδήποτε
άλλα έξοδα προκύπτουν κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων του.)
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17.

O περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος
Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός)
(Αρ. 2) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.187-2022).

[Τροποποίηση

του

περί

Φαρμάκων

Ανθρώπινης

Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών)
Νόμου, ώστε να επέλθει εναρμόνιση με την πράξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2022/642
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
12ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση των Οδηγιών
2001/20/ΕΚ και 2001/83/ΕΚ όσον αφορά παρεκκλίσεις
από ορισμένες υποχρεώσεις που αφορούν ορισμένα
φάρμακα για ανθρώπινη χρήση τα οποία διατίθενται
στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία
και στην Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα».]
18.

Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την
έγκριση του τελικού απολογισμού για το έτος 2021
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81.2 του
Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(Αρ. Φακ. 13.06.001).

Απόσυρση

19.

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της
Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
του 2022 Νόμος (Αρ. 1) του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.146-2022).
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Απόσυρση
Επανακατάθεση

20.

Οι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Ταμείο
Ευημερίας Προσωπικού) Κανονισμοί του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.081-2022).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:

Ερωτήσεις και απαντήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση
1.

«Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι
επιπτώσεις αυτών στην οικονομία και την κοινωνία».
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου
Χρίστου, προέδρου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου).
(8.7.2021).
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021).

2.

«Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία
αποσκοπεί στην αλλαγή των ισορροπιών στην
ευρύτερη περιοχή, με στόχο να καταστεί ηγεμονική
δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν».
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη,
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου,
Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας
Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, βουλευτή
εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού).
(20.1.2022).
(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022).
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3.

«Μεταναστευτικό: Οι διεθνείς υποχρεώσεις της
Δημοκρατίας, η ευρωπαϊκή διάσταση και η
διαχείριση του θέματος».
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση όλων των κομμάτων).
(22.9.2022).
(Αρ. Φακ. 23.05.055.002-2022).

4.

Έκθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
Εσωτερικών, Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος για το θέμα «Καταστροφικές
πυρκαγιές στις επαρχίες Λεμεσού και Λάρνακας».
(Αρ. Φακ. 23.07.008.001, 23.07.009.001,
23.07.018.001).

Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2022
ΛΣΜ/ΓΧ

