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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συνήλθε σε
συνεδρία της σήμερα, Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα:

1.

Ο περί της Δωδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2015.
(Αρ. Φακ. 23.01.056.146-2015)

2.

Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.037-2018)

3.

(α)

Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.038-2018)

(β)

Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
(Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Άριστου Δαμιανού, εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).
(Αρ. Φακ. 23.02.056.099-2015)

4.

Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.040-2018)
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Η επιτροπή συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των αναθεωρημένων κειμένων των
υπό αναφορά νομοσχεδίων, σκοπός των οποίων είναι η μεταρρύθμιση και ο
εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου που διέπει το οικογενειακό δίκαιο.
Η επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση των υπό αναφορά
νομοσχεδίων, αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί αυτών σε επόμενη συνεδρία της.

5.

Η εμπλοκή της Κύπρου στην παραγωγή και διάθεση λογισμικών που ενδέχεται
να χρησιμοποιούνται για παράνομες παρακολουθήσεις.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Άριστου Δαμιανού, Ανδρέα
Πασιουρτίδη και Γιώργου Κουκουμά)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.208-2022)
Η επιτροπή εξέτασε με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου το πιο πάνω θέμα, στην
παρουσία του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Υπουργού
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και
Ψηφιακής Πολιτικής, του Αρχηγού της Αστυνομίας, της Επιτρόπου Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Διευθύντριας του Τμήματος Τελωνείων του
Υπουργείου Οικονομικών, της Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, καθώς
και εκπροσώπου του Γραφείου Επιτρόπου Επικοινωνιών. Στο πλαίσιο της συζήτησης
μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν αριθμό ερωτημάτων προς τους πιο πάνω
παρευρισκόμενους σε σχέση με την αδειοδότηση και δραστηριοποίηση εταιρειών στη
Δημοκρατία που παράγουν ή/και εξάγουν λογισμικά παρακολούθησης, αλλά και με τη
διερεύνηση της υπόθεσης του μαύρου βαν.

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Email: parliamentary-committees@parliament.cy

Επαφές
Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής
Email: ekprosopos-typou@parliament.cy
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press.parliament@parliament.cy

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση,
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος
δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας
ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας
www.parliament.cy.

