ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
IA΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1.

Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος Κατάθεση: 19.3.2015.
του 2015.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, τροποποίηση περί Φυλακών Νόμου έτσι
βουλευτή Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία ώστε το Συμβούλιο Αποφυλάκισης να
Πολιτών).

υποχρεούται να λαμβάνει σοβαρά υπόψη

(Αρ. Φακ. 23.02.056.042-2015).

τις

απόψεις

του

κοινωνικού

οικογενειακού

περιβάλλοντος

και
του

κρατούμενου και του θύματος ή των
θυμάτων και των συγγενείς αυτών πριν την
λήψη της απόφασης του επί του αιτήματος
του κρατούμενου για την υπό όρους
αποφυλάκισή του επ’ αδεία για τη συνέχιση
της

έκτισης

της

ποινής

του

για

το

εναπομείναν μέρος αυτής εκτός Φυλακών.
2.

Ο

περί

της

Καταπολέμησης
Εκμετάλλευσης

Πρόληψης
της

Εμπορίας

Προσώπων

Προστασίας

και
και

των

της Κατάθεση: 4.11.2016.
και Σκοπό της πρότασης νόμου είναι να
της καταστεί

εφικτή

η

ποινικοποίηση

της

Θυμάτων συμπεριφοράς των πελατών που ζητούν

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

και/ή εισπράττουν και/ή χρησιμοποιούν

(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου υπηρεσίες θυμάτων, οι οποίοι πελάτες
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του στην ουσία προστατεύονται μέσα από τη
Δημοκρατικού Κόμματος).

διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας, που

(Αρ. Φακ. 23.02.057.091-2016).

προνοεί

για

αποτέλεσμα

«εύλογη
να

μην

υπόθεση»,
είναι

εύκολο

με
να

αποτελέσει τεκμήριο για στοιχειοθέτηση του
σχετικού αδικήματος.
3.

Ο

περί

Διενέργειας

Εράνων Κατάθεση: 14.7.2017.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Πρόταση
Κουκουμά,

νόμου

των

Ευανθίας

κ.

Σκεύης

Σάββα

και

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
Κούτρα ρύθμιση ζητημάτων που προκύπτουν από
Ειρήνης την διεξαγωγή εράνων στο περίβολο των

Χαραλαμπίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ναών σε περιπτώσεις κηδειών.

Με την

2
ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά--Νέες Δυνάμεις).

εφαρμογή

του

βασικού

νόμου

έχουν

(Αρ. Φακ. 23.02.058.078-2017).

ανακύψει προβλήματα τα οποία πλείστες
φορές ταλαιπωρούν τους οικείους του
θανόντος, ακόμα και κατά τη διάρκεια της
τελετής.

Ως εκ τούτου κρίνεται ορθό να

υπάρξει αποσαφήνιση των διατάξεων του
υφιστάμενου

Νόμου

ομοιόμορφης

για

και

ενιαίας

Ειδικότερα,

σκοπός

της

μέσω

πρότασης

της

αναγνώριση

να

εφαρμογής.
τροποποίησης

νόμου,

του

τυγχάνει

είναι

η

αποκλειστικού

δικαιώματος των οικείων του αποθανόντος
να επιλέγουν, διαβιβάζοντας γραπτώς την
επιθυμία τους αυτή στην Εκκλησιαστική
Επιτροπή, τον αποδέκτη των εισφορών
από την κηδεία.
4.

Ο περί Διενέργειας Εράνων

Κατάθεση 8.9.2017

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη,

τροποποίηση του περί Διενέργειας Εράνων

Προέδρου Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία

Νόμου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δίκαιη

Πολιτών, και Γιώργου Λιλλήκα,

μεταχείριση εράνων που διεξάγονται κατά

Προέδρου Συμμαχίας Πολιτών).

τις

(Αρ. Φακ. 23.02.058.082-2017).

προβλήματα που προκύπτουν, τα οποία

κηδείες,

για

να

εξαλειφθούν

επιβαρύνουν περαιτέρω τους συγγενείς
των αποθανόντων.
5.

Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων

Κατάθεση 20.11.2017.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Πρόταση νόμου της κ. Σκεύη Κούτρα

τροποποίηση για τις σχέσεις γονέων και

Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής

τέκνων ώστε το δικαστήριο να μπορεί να

ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).

αφαιρεί ή να αναστέλλει το διάταγμα για τη

(Αρ. Φακ. 23.02.058.119-2017).

γονική μέριμνα από το γονέα εναντίον του
οποίου εκκρεμεί διερεύνηση υπόθεσης για
διάπραξη ποινικού αδικήματος το οποίο
σχετίζεται

με

την

άσκηση

βίας

ή

σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης
ή

οποιουδήποτε

άλλου

συναφούς

3
αδικήματος εναντίον των τέκνων.
ΕΣ/ΣΛ 30.3.2018

