ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΣΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΙΑ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1.

Ο περί της Δέκατης Τροποποίησης του

Κατάθεση 20.6.2013

Συντάγματος Νόμος του 2013.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Πρόταση νόμου των κ. Μιχάλη Γιωργάλλα,

τροποποίηση των άρθρων 133.12, 153.12

εκ μέρους της Αλληλεγγύης και Γιώργου

και 158.3 του Συντάγματος ώστε να καταστεί

Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος

δυνατή η διά νόμου μείωση της αντιμισθίας

Οικολόγων Περιβαλλοντιστών ).

των δικαστών σε περίπτωση που, για

(Αρ. Φακ. 23.02.054.063-2013).

σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, κριθεί
αναγκαία η διά νόμου γενική μείωση της
αντιμισθίας των κρατικών και ανεξάρτητων

Κατατέθηκε και στην επιτροπή Νομικών

αξιωματούχων και των εργαζομένων στο
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, των
οποίων η αντιμισθία καταβάλλεται από τα
δημόσια ταμεία.

2.

Ο περί Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση

Κατάθεση 12.2.2015

των

Σκοπός

Καθηκόντων

Αξιωματούχων

Ορισμένων

της

πρότασης

νόμου

είναι

η

Δημοκρατίας τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου, ώστε

Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων
Συναφών

της

Δραστηριοτήτων

να

απαγορευθεί

πλήρως

η

ανάληψη

τους εργασίας ή η παροχή υπηρεσίας προς το

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.

δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα από εν

(Πρόταση νόμου του κ. Άντρου Κυπριανού

ενεργεία πολιτειακούς αξιωματούχους και/ ή

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας

από επιχειρήσεις που άμεσα ή έμμεσα
συνδέονται ή παραπέμπουν σε αυτούς.

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).
(Αρ. Φακ. 23.02.056.020-2015).
Ψηφίστηκε στις 14.4.2016 ΜΕΡΟΣ της
πρότασης νόμου.
Αναφορά

αρ.7/2016

που

εκκρεμεί

ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

3.

Ο

περί

Πολιτικών

Κομμάτων

Κατάθεση 5.11.2015

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του Σκοπός

της

πρότασης

νόμου

είναι

η

2
τροποποίηση του περί Πολιτικών Κομμάτων

2015.
(Πρόταση

νόμου

Παπαδόπουλου

του
εκ

κ.

Νικόλα Νόμου, ώστε να απαγορευθεί πλήρως στα

μέρους

της κοινοβουλευτικά

κόμματα

η

αποδοχή

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού εισφορών οποιουδήποτε ποσού, από φυσικά

4.

Κόμματος)

και

(Αρ. Φακ. 23.02.056.139-2015).

δημόσιου δικαίου.

Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως

Κατάθεση 28.4.2017

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη,
βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία
Πολιτών).

νομικά

Σκοπός

πρόσωπα

της

τροποποίηση
Διοικήσεως

ιδιωτικού

πρότασης

νόμου

του

περί

Νόμου,

έτσι

ή/και

είναι

η

Επιτρόπου
ώστε

να

διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που επιλέγεται
για διορισμό στη θέση του Επιτρόπου
Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων

(Αρ. Φακ. 23.02.058.041-2017).

Δικαιωμάτων, θα κατέχει τις απαιτούμενες
γνώσεις,

εμπειρίες,

ευαισθησίες
επαρκή

που

δεξιότητες

απαιτούνται,

ανταπόκριση

του

στα

και

για

την

θέματα

προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΣΛ/ 14.7.2017

