
Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Τελευταία ενηµέρωση: 18/10/2007 

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
Βουλή των Αντιπροσώπων 

Νοµοθετική δραστηριότητα σε σχέση µε τα εναρµονιστικά νοµοσχέδια κατά το 2007 
 

A. Νοµοσχέδια που εκκρεµούν

Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Παρατηρήσεις Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Απορρέουσες 
Υποχρεώσεις 

 

1. Ο περί της Ασκήσεως 
Ασφαλιστικών 
Εργασιών και Άλλων 
Συναφών Θεµάτων 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2005. 

23.01.027.
2005 

10.02.2005 Η εκ νέου ρύθµιση της ανάληψης και 
άσκησης εργασιών ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης, 
στο πλαίσιο της κοινοτικής Οδηγίας 
2002/92/ΕΚ που ρυθµίζει το εν λόγω 
θέµα. 

Εξετάστηκε από την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού σε επτά 
συνεδρίες. Τελευταία 
εξέταση στις 10/10/2005. 
Αναµένεται η επανεξέτασή 
του στις 2/10/2006. 
Εξετάστηκε από την 
επιτροπή στις 2/10/2006 και 
αναµένονται οι γραπτές 
εισηγήσεις των 
ενδιαφεροµένων για τη 
δηµιουργία σχετικού πίνακα 
που ζητήθηκε από τα µέλη 
της επιτροπής. 
Αναµένεται η επανεξέτασή 
του από την επιτροπή. 
Πραγµατοποιήθηκε στις 
12/6/2007 άτυπη 
συνάντηση των 
ενδιαφεροµένων µερών, 
της Εφόρου Ασφαλίσεων 
και της Προέδρου της 
Κοιν. Επιτροπής 
Οικονοµικών. 
Αποφασίστηκε όπως τον 
Οκτώβριο γίνει συνάντηση 
µεταξύ των αρµοδίων 
υπηρεσιών και των 
ενδιαφεροµένων µερών. 

    ΑΧ 

2. Ο περί της Εξώδικης 
∆ιευθέτησης των 

23.01.123.
2005 

16.06.2005 Η δηµιουργία θεσµού για την εξώδικη 
διευθέτηση των απαιτήσεων των 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή  

    ΧΦ 

 1 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Παρατηρήσεις Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Απορρέουσες 
Υποχρεώσεις 

 

Καταναλωτικών 
Απαιτήσεων µε την 
Παραποµπή τους σε 
∆ιαιτησία  Νόµος του 
2005. 

καταναλωτών µε την παραποµπή τους 
σε διαιτησία. 

Εµπορίου, Βιοµηχανίας  και 
Τουρισµού.  Θα 
επανεξεταστεί στις 
14.03.2006.  Η συζήτηση θα 
συνεχιστεί µετά τη 
διεξαγωγή των εκλογών στις 
21 Μαΐου 2006. 
 
Αναµένεται η συνέχιση της 
εξέτασής του. 
Το εν λόγω νοµοσχέδιο 
παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νοµικών για 
περαιτέρω εξέταση. 
Συζητήθηκε για πρώτη 
φορά στην εν λόγω 
επιτροπή στις 26.04.2007. 
Η συνέχιση της συζήτησής 
του θα πραγµατοποιηθεί 
στην επόµενη συνεδρία 
της εν λόγω επιτροπής 
στις 10.05.2007. Το 
νοµοσχέδιο συζητήθηκε 
στη συνεδρία στις 
10.05.2007. 
Αναµένεται διαβούλευση 
της Επιτροπής µε το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο για 
τη δυνατότητα 
δηµιουργίας δικαστικής 
διαδικασίας για µικρές 
διαφορές «small claims»   
Και ανάλογα θα 
αποφασιστεί ο περαιτέρω 
χειρισµός του εν λόγω 
νοµοσχεδίου.  

3. Ο περί  της 
Προστασίας του 
Ανταγωνισµού Νόµος 
του 2006.  

23.01.065.
2006 

16.02.2006 Η  θέσπιση κανόνων ρύθµισης και 
προστασίας του  υγιούς 
ανταγωνισµού στην Κυπριακή 
∆ηµοκρατία σε τοµείς που δεν 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εµπορίου και Βιοµηχανίας.  
Εξετάστηκε στην Επιτροπή 

    ΑΧ 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Παρατηρήσεις Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Απορρέουσες 
Υποχρεώσεις 

 

εφαρµόζεται το κοινοτικό δίκαιο του 
ανταγωνισµού καθώς και η  πλήρης 
εφαρµογή του Κοινοτικού Κανονισµού 
1/2003 του Συµβουλίου της Ε.Ε για 
την εφαρµογή των κανόνων 
ανταγωνισµού που προβλέπονται στα 
άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης της 
Ε.Ε. 

στις 28/2/2006.  
Συνεχίστηκε η συζήτηση του 
στη συνεδρία της 
Επιτροπής στις 14/3/2006. 
Συζητήθηκε στη συνεδρία 
της Επιτροπής στις 
21/3/2006.  
 
Η συζήτηση του 
νοµοσχεδίου αναβλήθηκε 
για την περίοδο µετά τις 
βουλευτικές εκλογές και δεν 
έχει εξεταστεί από τότε. 
 
Συζητήθηκε εκ νέου στις 
11/9/2007. Αποφασίστηκε 
η αναβολή της εξέτασής 
του µετά από αίτηµα των 
αρµοδίων υπηρεσιών, 
έτσι ώστε να ετοιµαστεί 
νέο κείµενο. 

4. Ο περί Ευρωπαϊκού 
Εντάλµατος Σύλληψης 
και των ∆ιαδικασιών 
Παράδοσης 
Εκζητουµένων µεταξύ 
των Κρατών Μελών 
της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2006. 

23.01.187.
2006 

05.10.2006 Η τροποποίηση του βασικού νόµου 
έτσι ώστε (α) να καθίσταται δυνατή η 
προσωρινή σύλληψη εκζητουµένου 
προσώπου ακόµη και πριν την 
έκδοση ευρωπαϊκού εντάλµατος 
σύλληψης,  
(β) να παραταθεί η προθεσµία 
διαβίβασης του ευρωπαϊκού 
εντάλµατος σύλληψης από 3 σε 8 
ηµέρες, 
(γ) να αφεθεί στο Ανώτατο ∆ικαστήριο 
(το οποίο έχει σύµφωνα µε το άρθρο 
163 του Συντάγµατος αποκλειστική 
αρµοδιότητα) να καθορίσει τις 
προθεσµίες ακρόασης της έφεσης και 
έκδοσης απόφασης καθώς και της 
κλήτευσης του εκζητουµένου, θέµατα 
που θα ρυθµίσει µε την έκδοση 
διαδικαστικών κανονισµών, 
(δ) να καταργηθεί το δικαίωµα του 

Παραπέµφθηκε στις 
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 
Νοµικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων. 
 
Συζητήθηκε σε κοινές 
συνεδρίες  στις 22 
Φεβρουαρίου 2007, 30 
Απριλίου 2007 και 3 Μαίου 
2007. Αναµένεται η 
τοποθέτηση των µελών. 
 
 

    ΜΣ 

 



Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Τελευταία ενηµέρωση: 18/10/2007 

4 

Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Παρατηρήσεις Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Απορρέουσες 
Υποχρεώσεις 

 

εκζητουµένου για επιλογή διερµηνέα,  
ο οποίος θα διορίζεται από το 
δικαστήριο, 
(ε) να καταργηθεί πρόνοια στο εδάφιο 
2 του άρθρου 24 που δεν συνάδει µε 
την απόφαση-πλαίσιο για το 
ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και τις 
διαδικασίες παράδοσης µεταξύ των 
κρατών µελών, 
(στ) να τροποποιηθεί το άρθρο 29 για 
να συνάδει µε την απόφαση-πλαίσιο 
για το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης 
και τις διαδικασίες παράδοσης µεταξύ 
των κρατών µελών, και  
(ζ) να καταστεί δυνατή η εφαρµογή 
των Συµβάσεων που αναφέρονται 
στις παραγράφους α-δ του άρθρου 41 
αντί της απόφασης-πλαίσιο, όταν 
υποβάλλεται αίτηση έκδοσης από τις 
χώρες Αυστρία, Γαλλία και Ιταλία, οι 
οποίες έχουν καταθέσει, σύµφωνα µε 
το άρθρο 32 της απόφασης-πλαίσιο, 
δηλώσεις αναφορικά µε την εκτέλεση 
ευρωπαϊκών ενταλµάτων σύλληψης 
που αφορά αδικήµατα που 
διαπράχθηκαν πριν από 
συγκεκριµένες ηµεροµηνίες. 

5. Ο περί Προτύπων 
Ποιότητας και 
Ασφάλειας (∆ωρεά, 
Προµήθεια, Έλεγχος, 
Επεξεργασία, 
Συντήρηση, 
Αποθήκευση και 
∆ιανοµή) Ανθρώπινων 
Ιστών και Κυττάρων 
Νόµος του 2006 

23.01.197.
2006 

05.10.2006 Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο και ειδικότερα µε την 
Οδηγία 2004/23/ΕΚ για τη θέσπιση 
προτύπων ποιότητας και ασφάλειας 
για τη δωρεά, την προµήθεια, τον 
έλεγχο, την επεξεργασία, τη 
συντήρηση, την αποθήκευση και τη 
διανοµή ανθρώπινων ιστών και 
κυττάρων και την Οδηγία 2006/17/ΕΚ 
σχετικά µε την εφαρµογή της Οδηγίας 
2004/23/ΕΚ όσον αφορά ορισµένες 
τεχνικές απαιτήσεις για τη δωρεά, την 
προµήθεια και τον έλεγχο 
ανθρώπινων ιστών και κυττάρων.   

Παραπέµφθηκε στην Κοιν. 
Επιτροπή Υγείας.   
 
Χρονική δέσµευση: για 
την Οδηγία 2004/23/ΕΚ η 
7η Απριλίου 2006 και για 
την Οδηγία2006/17/ΕΚ η 1η 
Νοεµβρίου 2006. 
Έχει παρέλθει η 
προθεσµία. 
Εξετάστηκε αρχικά στις 
7.12.2006 και η συζήτησή 
του θα συνεχιστεί στις 
14.12.2006.  Η συζήτησή 

    Χ.Φ
ΚΑ. 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Παρατηρήσεις Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Απορρέουσες 
Υποχρεώσεις 

 

του συνεχίστηκε στις 
11/01/2007 και αναµενόταν 
περαιτέρω συζήτηση σε δύο 
βδοµάδες.   
 
Αναµένεται η κατάθεση νέου 
κειµένου. 
Στάληκε στη Βουλή  
αναθεωρηµένο κείµενο στις   
28 Μαρτίου 2007. 
Εξετάστηκε από την πιο 
πάνω επιτροπή στις 
03.05.2007. Θα συνεχιστεί η 
συζήτησή του στην επόµενη 
συνεδρία της εν λόγω 
επιτροπής στις 
10.05.2007.Θα συνεχιστεί η 
κατ΄άρθρο συζήτησή του εν 
λόγω νοµοσχεδίου στην 
επόµενη συνεδρία της 
επιτροπής στις 17.05.2007. 
Η κατ΄άρθρο συζήτηση θα 
συνεχιστεί στην επόµενη 
συνεδρία στις 24.05.2007. 
Αναµένεται η τοποθέτηση 
της εν λόγω επιτροπής στις 
04.10.2007. 
 
Προειδοποιητική 
Επιστολή ηµεροµηνίας 20 
Απριλίου 2007

6. Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Ρύπανση 
από Πλοία) Νόµος του 
2006. 

23.01.282.
2006 

22.12.2006 Η εναρµόνιση µε την κοινοτική Οδηγία 
2005/35/ΕΚ σχετικά µε τη ρύπανση 
από τα πλοία και τη θέσπιση 
κυρώσεων για παραβάσεις και την 
Απόφαση – Πλαίσιο 2005/667/∆ΕΥ 
για την ενίσχυση του ποινικού 
πλαισίου καταστολής της ρύπανσης 
από πλοία. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Συγκοινωνιών και Έργων.  
 
Προειδοποιητική 
Επιστολή ηµεροµηνίας 31 
Μαΐου 2007 
 
Εξετάστηκε στις 9/1/2007. 
Αναµένεται η τοποθέτηση 

    ΑΧ/
ΦΧ 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Παρατηρήσεις Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Απορρέουσες 
Υποχρεώσεις 

 

των µελών της επιτροπής 
στις 16/1/2007 και η 
παραποµπή του 
νοµοσχεδίου στην 
Ολοµέλεια. 
 
Παραπέµφθηκε στην 
Ολοµέλεια στις 25/1/2007, 
όπου αποφασίστηκε η 
αναβολή του για περίοδο 15 
ηµερών, έτσι ώστε να 
επανεξεταστεί από την Κοιν. 
Επιτροπή Συγκοινωνιών. 
Εξετάστηκε από την 
επιτροπή στις 30/1/2007 και 
θα διεξαχθεί εκ νέου 
συζήτηση στις 6/2/2007. 
 
Ζητήθηκε αναβολή στην 
ολοµέλεια του σώµατος στις 
8.02.07. Ο Γενικός 
Εισαγγελέας της 
∆ηµοκρατίας µε επιστολή 
του προς τον ΠτΒ ζητεί τη 
ψήφιση του νοµοσχεδίου σε 
νόµο. 
 
Το ΤΕΝ ενηµέρωσε τη 
Βουλή ότι η ΕΕ έχει 
απευθύνει Προειδοποιητική 
Επιστολή προς την 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 
Συζητήθηκε εκ νέου σε 
συνεδρία της επιτροπής 
στις 10/7/2007 και 
παραπέµφθηκε στην 
ολοµέλεια της 12/7/2007. 
 
Στην ολοµέλεια της 
12.07.2007 αναβλήθηκε εκ 
νέου. 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Παρατηρήσεις Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Απορρέουσες 
Υποχρεώσεις 

 

7. Ο περί 
Καταπολέµησης της 
Τροµοκρατίας Νόµος 
του 2007 

23.01.010.
2007 

11/01/2007 Η θεσµοθέτηση νοµικού πλαισίου για 
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 
στο πλαίσιο της εναρµόνισης µε την 
Απόφαση-Πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ, την 
Απόφαση 2005/722/ΕΚ, την Απόφαση 
2005/671/ΕΚ, την Κοινή Θέση 
2001/931/ΚΕΠΠΑ, την Κοινή Θέση 
2001/930/ΚΕΠΠΑ και την Κοινή Θέση 
2002/976/ΚΕΠΠΑ που αφορούν 
διάφορες πτυχές της καταπολέµησης 
της τροµοκρατίας. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νοµικών. 
Εξετάστηκε στις 15/3/2007.  
Κατατέθηκε αναθεωρηµένο 
κείµενο και θα εξεταστεί στις 
17/5/2007. 
Στη συνεδρία της 17/5/07 
αποφασίστηκε, κατόπιν 
εισήγησης του Γεν. 
Εισαγγελέα όπως το νέο 
κείµενο εγκριθεί πρώτα 
από το Υπ. Συµβούλιο και 
µετά να κατατεθεί λόγω 
των εκτεταµένων 
τροποποιήσεων. 

    ΑΧ 

8. Ο περί Αρχής Λιµένων 
Κύπρου 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

23.01.048.
121-2007 

31.05.2007 Η εναρµόνιση µε την παρ. 4 του 
άρθρου 39 της ΣΕΚ, όπως αυτή έχει 
ερµηνευτεί από τη νοµολογία του ∆ΕΚ 
ώστε να παρέχεται στους ευρωπαίους 
πολίτες της ΕΕ το δικαίωµα διορισµού 
ή προαγωγής σε κενές θέσεις της 
Επιτροπής, νοουµένου ότι δεν 
πρόκειται για θέσεις οι οποίες 
συνεπάγονται άµεση ή έµµεση 
συµµετοχή στην άσκηση δηµόσιας 
εξουσίας και στη διαφύλαξη των 
γενικών συµφερόντων του Κράτους, 
στις οποίες µόνο πολίτες της 
∆ηµοκρατίας µπορούν να διορίζονται 
ή να προάγονται. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Συγκοινωνιών και ΄Εργων 

    ∆εν απορρέουν υποχρεώσεις. ΕΛ
ΛΓ 

9. Ο περί της 
Περιβαλλοντικής 
Ευθύνης όσον αφορά 
την Πρόληψη και την 
Αποκατάσταση 
Περιβαλλοντικής 
Ζηµιάς Νόµος του 
2007. 

23.01.048.
126-2007 

07.06.2007 Η εναρµόνιση µε την κοινοτική Οδηγία 
2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
21ης Απριλίου 2004, σχετικά µε την 
περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά 
την πρόληψη και την αποκατάσταση 
περιβαλλοντικής ζηµίας. 
Συγκεκριµένα, µε το προτεινόµενο 
νοµοσχέδιο δηµιουργείται το νοµικό 
πλαίσιο για την πρόληψη και την 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Περιβάλλοντος . 
 
Η Οδηγία έπρεπε να 
µεταφερθεί στο εθνικό 
δίκαιο των κρατών µελών 
µέχρι τις 30 Απριλίου 
2007.  
 

    ΜΠ 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Παρατηρήσεις Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Απορρέουσες 
Υποχρεώσεις 

 

αποκατάσταση της περιβαλλοντικής 
ζηµιάς που προκαλείται σε 
προστατευόµενα είδη και φυσικούς 
οικότοπους, σε νερά και το έδαφος, 
ενσωµατώνοντας τη βασική αρχή της 
Συνθήκης περί Ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Με βάση την αρχή αυτή, ο 
φορέας εκµετάλλευσης που 
προκάλεσε την περιβαλλοντική ζηµιά 
ή τον άµεσο κίνδυνο ανάλογης ζηµιάς 
θεωρείται οικονοµικά υπεύθυνος. 
Επιπλέον, µε το νοµοσχέδιο 
παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα που επηρεάζονται ή 
ενδεχοµένως να επηρεαστούν από την 
περιβαλλοντική ζηµιά να καλέσουν 
την αρµόδια αρχή να αναλάβει 
δράση.  
 

Προειδοποιητική 
Επιστολή ηµεροµηνίας 
31.05.2007. 
  
Η Επιτροπή εξέτασε το 
θέµα στις 21/06/2007. 
 
Η Επιτροπή εξέτασε το 
θέµα σε συνεδρία της στις 
4 Οκτωβρίου 2007. 
Σηµειώνεται ότι το θέµα 
εξεταζόταν ξανά σε 
συνεδρία στις 11 
Οκτωβρίου 2007 αλλά 
αναβλήθηκε. 

10 Ο περί Πολιτικής 
Αεροπορίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

23.01.048.
137.2007 

07.06.2007 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας για την Πολιτική 
Αεροπορία, έτσι ώστε να θεσπιστούν 
διατάξεις για σκοπούς εφαρµογής των 
Κοινοτικών Κανονισµών (ΕΚ) 
549/2004 για τη χάραξη του πλαισίου 
για τη δηµιουργία του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού, (ΕΚ) 550/2004 
για την παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, (ΕΚ) 
551/2004 για την οργάνωση και τη 
χρήση του εναέριου χώρου στο 
πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού και (ΕΚ) 552/2004 για τη 
διαλειτουργικότητα του Ευρωπαϊκού 
∆ικτύου ∆ιαχείρισης της Εναέριας 
Κυκλοφορίας.  

Παραπέµφθηκε στην Κοιν. 
Επιτροπή Συγκοινωνιών και 
Έργων. 
 
Αναµένεται η εξέτασή του 
µετά τις θερινές διακοπές. 

    ΑΧ 

11 Ο περί της Λειτουργίας 
των Αυτόνοµων 
Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου Νόµος του 

23.01.048.
145-2007 

14.06.2007  Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Συγκοινωνιών και Έργων 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Παρατηρήσεις Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Απορρέουσες 
Υποχρεώσεις 

 

2007 
12 Ο περί Παραγωγής και 

Εµπορίας Φυτικού 
Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού Νόµος του 
2007 

23.01.048.
155-2007 

21.06.2007 Ο εκσυγχρονισµός, η εναρµόνιση και 
η ενοποίηση της Κυπριακής 
νοµοθεσίας στον τοµέα της 
παραγωγής και εµπορίας φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού. Ο 
προτεινόµενος νόµος είναι «νόµος 
πλαίσιο» και δεν υιοθετεί 
συγκεκριµένη ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 
Προνοεί για τη δηµιουργία θεσµικού 
πλαισίου για την υιοθέτηση και 
εφαρµογή κοινοτικών οδηγιών 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων 
 
Το θέµα εξετάστηκε στην 
Επιτροπή σε δύο συνεδρίες 
της προωθήθηκε στην 
Ολοµέλεια αλλά µετά 
αναβλήθηκε. 
 
Αναµένεται η τοποθέτηση 
της Επιτυροπής επί του 
θέµατος στη συνεδρία της 
ηµεροµηνίας 25 Οκτωβρίου 
2007  

    ΜΠ 

13 Ο περί Αλλοδαπών και 
Μεταναστεύσεως          
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 2007 

23.01.048.
161-2007 

05.07.2007 Η εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας 
µε την Οδηγία 2004/114/ΕΚ του 
Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 
σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισδοχής 
υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις 
σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, την 
άµισθη πρακτική εξάσκηση ή την 
εθελοντική υπηρεσία. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών. 
 
Χρονική ∆έσµευση: 
12/01/2007 
 
Έχει παρέλθει η 
προθεσµία. 
 
Η συζήτηση άρχισε σε 
συνεδρία της 
Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εσωτερικών στις 
9 Ιουλίου 2007. Θα 
συνεχιστεί µετά τις θερινές 
διακοπές. 
Θα επανεξεταστεί στις 
22/10/2007. 

    ΜΣ
Γ 

14 Ο περί Ίσης 
Μεταχείρισης Ανδρών 
και Γυναικών στην 
Απασχόληση και στην 

23.01.048.
162-2007 

5.07.2007  Παραπέµφθηκε στην Κοιν. 
Επιτροπή ΄Ισων Ευκαιριών 
Μεταξύ Ανδρών και 
Γυναικών. 

    ΕΛ
ΛΓ 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Παρατηρήσεις Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Απορρέουσες 
Υποχρεώσεις 

 

Επαγγελµατική 
Εκπαίδευση                 
( Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

Εξετάστηκε στις 03.10.2007. 
Η εξέταση θα συνεχιστεί. 
 
Προειδοποιητική 
Επιστολή ηµεροµηνίας23 
Μαρτίου 2007

15 Ο περί Οµορρύθµων 
και Ετερορρύθµων 
Εταιρειών και 
Εµπορικών 
Επωνυµιών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

23.01.048.
136-2007 

07.06.2007 Η εναρµόνιση του περί Οµορρύθµων 
και Ετερορρύθµων Εταιρειών και 
Εµπορικών Επωνυµιών Νόµου 
(Κεφ.116) µε την Τέταρτη Οδηγία 
78/660/ΕΟΚ, την Έβδοµη Οδηγία 
83/349/ΕΟΚ και Ενδέκατη Οδηγία 
89/666/ΕΟΚ για το εταιρικό δίκαιο.  

Παραπέµφθηκε στην Κοιν. 
Επιτροπή Εµπορίου και 
Βιοµηχανίας. 
Θα εξεταστεί από την 
επιτροπή στις 26/6/2007. 
Παραπέµφθηκε στην 
ολοµέλεια της 12/7/2007. 
 
Στην ολοµέλεια της 
12.07.2007 αναβλήθηκε εκ 
νέου, όπως και στις 
11/10/2007, έτσι ώστε να 
επανεξεταστεί. 

    ΑΧ 

16 Ο περί του Εγγράφου, 
που προβλέπεται από 
το ΄Αρθρο 3(2) της 
Συµφωνίας για 
Αµοιβαία ∆ικαστική 
Συνδροµή µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 
και των Ηνωµένων 
Πολιτειών Αµερικής, 
που υπογράφθηκε στις 
26 Ιουνίου 2003, 
αναφορικά µε την 
εφαρµογή της 
Συνθήκης µεταξύ της 
Κυβέρνησης της 
Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας και της 
Κυβέρνησης των 
Ηνωµένων Πολιτειών 
Αµερικής, για 
Αµοιβαία Νοµική 
Συνδροµή σε Ποινικά 

23.01.048.
176-2007 

04.10.2007  Παραπέµφθηκε στην Κοιν. 
Επιτροπή Νοµικών. 
 

    ΕΛ
ΛΓ 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Παρατηρήσεις Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Απορρέουσες 
Υποχρεώσεις 

 

Θέµατα, που 
υπογράφθηκε στις 20 
∆εκεµβρίου 1999, 
Κυρωτικός Νόµος του 
2007. 

17 Ο περί του Εγγράφου, 
που προβλέπεται από 
το ΄Αρθρο 3(2) της 
Συµφωνίας για 
΄Εκδοση µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 
και των Ηνωµένων 
Πολιτειών Αµερικής, 
που υπογράφθηκε στις 
25 Ιουνίου 2003, 
αναφορικά µε την 
εφαρµογή της 
Συνθήκης µεταξύ της 
Κυβέρνησης της 
Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας και της 
Κυβέρνησης των 
Ηνωµένων Πολιτειών 
Αµερικής για ΄Εκδοση 
Φυγοδίκων, που 
υπογράφθηκε στις 17 
Ιουνίου 1996, 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2007. 

23.01.048.
177-2007 

04.10.2007  Παραπέµφθηκε στην Κοιν. 
Επιτροπή Νοµικών 
 

    ΕΛ
ΛΓ 

18 Ο περί Επενδυτικών 
Υπηρεσιών και 
∆ραστηριοτήτων και 
Ρυθµιζόµενων Αγορών 
Νόµος του 2007. 

23.02.048.
179-2007 

04.10.2007  Παραπέµφθηκε στην Κοιν. 
Επιτροπή Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού 
 
Αιτιολογηµένη Γνώµη 
ηµεροµηνίας 29 Ιουνίου 
2007

    ΓΛ 

19 Ο περί Φαρµάκων 
Ανθρώπινης Χρήσης 
(΄Ελεγχος Ποιότητας, 
Προµήθειας και Τιµών) 
(Τροποποιητικός) 

23.02.048.
179-2007 

04.10.2007 Η τροποποίηση του βασικού νόµου 
για τα φάρµακα ανθρώπινης χρήσης  
µε στόχο την εναρµόνιση της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο και ειδικότερα µε τον 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Υγείας. 
 

    ΚΑ 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Παρατηρήσεις Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Απορρέουσες 
Υποχρεώσεις 

 

Νόµος του 2007 Κοινοτικό Κανονισµό 1901/2006 για 
τα παιδιατρικά φάρµακα. 
Συγκεκριµένα, µε την προτεινόµενη 
τροποποίηση καθορίζεται ότι, για την 
έκδοση άδειας κυκλοφορίας 
φαρµακευτικού προϊόντος δυνάµει της 
κεντρικής διαδικασίας εφαρµόζονται 
οι διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις του προσφάτως 
ψηφισθέντος Κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ.1901/2006.  

20 Επικύρωση της 
Συµφωνίας 
Συνεργασίας µεταξύ 
της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και των 
κρατών µελών της 
αφενός και της 
Ελβετικής 
Συνοµοσπονδίας 
αφετέρου για την 
καταπολέµηση της 
απάτης και κάθε άλλης 
παράνοµης 
δραστηριότητας σε 
βάρος των 
οικονοµικών τους 
συµφερόντων 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2007 

23.01.048.
190-2007 

04.10.2007  Παραπέµφθηκε στην Κοιν. 
Επιτροπή Εξωτερικών 
 

     

21 Ο περί της Σύστασης 
και Λειτουργίας του 
Ενιαίου Φορέα 
Εξώδικης Επίλυσης 
∆ιαφορών 
Χρηµατοοικονοµικής 
Φύσεως Νόµος του 
2007. 

23.01.048.
191-2007 

04.10.2007 Η δηµιουργία του νοµικού πλαισίου 
για τη σύσταση φορέα για την 
επίλυση διαφορών µε εξωδικαστικά 
µέσα µεταξύ καταναλωτών 
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και 
παροχέων χρηµατοοικονοµικών 
επιχειρήσεων. 

Παραπέµφθηκε στην Κοιν. 
Επιτροπή Νοµικών 
 

    ΚΑ 

22 Ο περί Παρεµπόδισης 
και Καταπολέµησης 

23.01.048.
196-2007 

11.10.2007 Η υιοθέτηση των προνοιών της 
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ σχετικά µε την 

Παραπέµφθηκε στην Κοιν. 
Επιτροπή Νοµικών. 

    ΑΧ 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 
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Παρατηρήσεις Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Απορρέουσες 
Υποχρεώσεις 

 

της Νοµιµοποίησης 
Εσόδων από 
Παράνοµες 
∆ραστηριότητες Νόµος 
του 2007. 

πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για 
τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες και τη 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. 

 

23 Ο περί ∆ιατήρησης 
Τηλεπικοινωνιακών 
∆εδοµένων µε Σκοπό 
τη ∆ιερεύνηση 
Σοβαρών Ποινικών 
Αδικηµάτων Νόµος του 
2007.  

23.01.048.
201-2007 

11.10.2007 Η εναρµόνιση µε την «Οδηγία 
2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
15ης Μαΐου 2006 για τη διατήρηση 
δεδοµένων που παράγονται ή 
υποβάλλονται σε επεξεργασία σε 
συνάρτηση µε την παροχή 
διαθέσιµων στο κοινό ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή δηµόσιων δικτύων 
επικοινωνιών και για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 
2002/58/ΕΚ» και η δηµιουργία 
νοµικού πλαισίου που να ρυθµίζει την 
υποχρέωση διατήρησης 
τηλεπικοινωνιακών δεδοµένων µε 
σκοπό τη διερεύνηση σοβαρών 
ποινικών αδικηµάτων. 

Παραπέµφθηκε στην Κοιν. 
Επιτροπή Νοµικών. 
 

    ΑΧ 

24 Ο περί Ρύθµισης της 
Αγοράς Φυσικού 
Αερίου 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

23.01.048.
206-2007 

18/10/2007        

25 Ο περί Φόρων 
Κατανάλωσης 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.3) Νόµος του 2007 

23.01.048.
207-2007 

18/10/2007        
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµό
ς 

Φακέλο
υ 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Παρατηρήσεις Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Απορρέουσες 
Υποχρεώσεις 

 

1. Ο περί της Αρχικής 
Επιµόρφωσης και της 
Κατάρτισης των 
Οδηγών Ορισµένων 
Οδικών Οχηµάτων τα 
οποία 
Χρησιµοποιούνται για 
τη Μεταφορά 
Εµπορευµάτων ή 
Επιβατών Νόµος του 
2006. 

23.01.2
35.2006 

02.11.2006 Η εναρµόνιση µε την κοινοτική 
Οδηγία 2003/59/ΕΚ σχετικά µε την 
αρχική επιµόρφωση και την 
περιοδική κατάρτιση των οδηγών 
ορισµένων οχηµάτων, τα οποία 
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά 
εµπορευµάτων ή επιβατών, για την 
τροποποίηση του Κανονισµού 
3820/85/ΕΟΚ και της Οδηγίας 
91/439/ΕΟΚ και για την κατάργηση 
της Οδηγίας 76/914/ΕΟΚ. 

Παραπέµφθηκε στην Κοιν. 
Επιτροπή Συγκοινωνιών και 
Έργων. 
 
Εξετάστηκε σε δύο 
συνεδρίες της επιτροπής, 
στις 5.12.2006 και στις 
12.12.2006.  

Ο περί της Αρχικής 
Επιµόρφωσης και 
της Κατάρτισης των 
Οδηγών Ορισµένων 
Οδικών Οχηµάτων 
τα οποία 
Χρησιµοποιούνται 
για τη Μεταφορά 
Εµπορευµάτων ή 
Επιβατών Νόµος 
του 2007. 

   11/01/2007 ΑΧ 

2. Ο περί της 
Επαγγελµατικής 
Άδειας Οδηγού 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

23.01.2
36.2006 

02.11.2006 Η τροποποίηση του βασικού νόµου, 
εντός του πλαισίου της Οδηγίας 
2003/59/ΕΚ, έτσι ώστε το 
πιστοποιητικό επαγγελµατικής 
ικανότητας αρχικής ή ταχείας 
επιµόρφωσης (Π.Ε.Ι.) που θα 
χορηγείται δυνάµει του περί της 
Αρχικής Επιµόρφωσης και της 
Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών 
Ορισµένων Οδικών Οχηµάτων τα 
οποία Χρησιµοποιούνται για τη 
Μεταφορά Εµπορευµάτων ή 
Επιβατών Νόµου του 2006, 
αναφορικά µε το οποίο κατατέθηκε 
παράλληλο νοµοσχέδιο, να 
αντικαθιστά το πιστοποιητικό 
επαγγελµατικής ικανότητας που 
προβλέπεται στο βασικό νόµο. 

Παραπέµφθηκε στην Κοιν. 
Επιτροπή Συγκοινωνιών και 
Έργων. 
Εξετάστηκε σε δύο 
συνεδρίες της επιτροπής, 
στις 5.12.2006 και στις 
12.12.2006. 

Ο περί της 
Επαγγελµατικής 
Άδειας Οδηγού 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

   11/01/2007 ΑΧ 

3. Ο περί του 
∆ικαιώµατος των 
πολιτών της Ένωσης 
και των µελών των 
οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να 
διαµένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια της 

23.01.1
36.2006 

08.06.2006 H εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
29ης Απριλίου 2004. Η Οδηγία αυτή 
αφορά την ελεύθερη διακίνηση των 
πολιτών της Ε.Ε. και των οικογενειών 
τους σε όλα τα κράτη µέλη και 
πηγάζει από την καθιέρωση της 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Επιτροπή Εσωτερικών. 
 
Χρονική δέσµευση:  
30/04.2006 
 
Προειδοποιητική Επιστολή 

Ο περί του 
∆ικαιώµατος των 
πολιτών της 
Ένωσης και των 
µελών των 
οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να 
διαµένουν ελεύθερα 

  ∆εν απορρέουν υποχρεώσεις. ΕΛ
ΛΓ 

 14 
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∆ηµοκρατίας Νόµος 
του 2006 

ευρωπαικής υπηκόοτητας της Ε.Ε. 
για όλους τους ευρωπαίους πολίτες.  
 

 
 

στην επικράτεια της 
∆ηµοκρατίας Νόµος 
του 2007 

4. Ο περί Οδικής 
Ασφάλειας 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2006. 

23.01.2
53.2006 

16.11.2006 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2003/20/ΕΚ για την προσέγγιση των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών 
σχετικά µε την υποχρεωτική 
χρησιµοποίηση της ζώνης ασφαλείας 
στα οχήµατα κάτω των 3.5 τόνων.  

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Συγκοινωνιών και Έργων. 
 
Είχαµε υποχρέωση να 
θέσουν σε ισχύ τις διατάξεις 
της Οδηγίας µέχρι την 9η 
Μαΐου 2006  
 
Η Επιτροπή συνεδρίασε για 
πρώτη φορά στις 28/11/2006. 
 
Η Επιτροπή α συνεχίσει τη 
συζήτηση του νοµοσχεδίου 
στις 12/12/2006 
 
Αναµένεται η ψήφισή του από 
την Ολοµέλεια στις 
18/01/2007 

Ο περί Οδικής 
Ασφάλειας 
(Τροποποιητικός)  
Νόµος του 2007. 

Ν5(Ι)/2007  Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση 
ζώνης ασφαλείας από κάθε 
πρόσωπο που οδηγεί ή επιβαίνει σε 
µηχανοκίνητο όχηµα των κατηγοριών 
Μ1, Ν1, Ν2, Ν3, Ν3, Μ2 και Μ3.  
 
Παιδιά µε ύψος κάτω από 1.50µ 
µπορούν να επιβαίνουν καθήµενα σε 
οποιοδήποτε κάθισµα του οχήµατος 
νοούµενου ότι υπάρχουν τα 
συστήµατα ασφαλείας που είναι 
προσαρµοσµένα στο βάρος του 
παιδιού.   

ΜΠ 

5. Ο περί Φόρων 
Κατανάλωσης 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

23.01.2
15.2006 

19.10.2006 Η τροποποίηση του βασικού νόµου 
µε τη διαγραφή από το Μέρος Γ του 
Τέταρτου Παραρτήµατος, των 
κλάσεων 9, 10, 11(β) και 12, για να 
τερµατιστεί η άνιση µεταχείριση των 
προϊόντων που αφορούν οι εν λόγω 
κλάσεις, µε την επιβολή και είσπραξη 
φόρων κατανάλωσης, σε σχέση µε τα 
ανάλογα προϊόντα που κυκλοφορούν 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και για τα 
οποία το διοικητικό κόστος από την 
επιβολή και είσπραξη φόρων 
κατανάλωσης είναι δυσανάλογο των 
εσόδων από τους εν λόγω φόρους 
για τα συγκεκριµένα προϊόντα. Η 
διατήρηση των φόρων κατανάλωσης 
στα υπό αναφορά προϊόντα, έγινε 

Παραπέµφθηκε στην Κοιν. 
Επιτροπή Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού. 
Αναµένεται η ψήφισή του από 
την Ολοµέλεια στις 
18.01.2007. 

Ο περί Φόρων 
Κατανάλωσης 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

  ∆εν απορρέουν υποχρεώσεις.  ΓΛ 
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κατ΄εφαρµογή του άρθρου 3 της 
Οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 
το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα 
κράτη µέλη να θεσπίσουν ή να 
διατηρήσουν φορολογικές 
επιβαρύνσεις σε προϊόντα άλλα από 
τα εναρµονισµένα, υπό τον όρο ότι 
αυτές οι επιβαρύνσεις δεν 
συνεπάγονται κατά τη συναλλαγή 
µεταξύ των κρατών µελών 
διατυπώσεις που σχετίζονται µε τη 
διάβαση συνόρων.  
 

6 Ο περί 
Υδρογονανθράκων 
(Αναζήτηση, Έρευνα 
και Εκµετάλλευση 
Νόµος του 2007 

23.01.0
12.2007 

18/01/2007 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
30ης Μαΐου 1994 για τους όρους 
χορήγησης και χρήσης των αδειών 
αναζήτησης, εξερεύνησης και 
παραγωγής υδρογονανθράκων 

 Ο περί 
Υδρογονανθράκων 
(Αναζήτηση, Έρευνα 
και Εκµετάλλευση 
Νόµος του 2007 

  25/01/2007  ΦΧ 

7 Ο περί Αλλοδαπών 
και Μεταναστεύσεως 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

23.01.1
13.2006 

23.03.2006 Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο στον τοµέα της 
µετανάστευσης και ειδικότερα η 
ενσωµάτωση στην εσωτερική έννοµη 
τάξη των ακόλουθων Οδηγιών:  
(α) Οδηγία 2003/109/ΕΚ σχετικά µε 
το καθεστώς των υπηκόων τρίτων 
χωρών οι οποίοι είναι επί µακρόν 
διαµένοντες,  
(β) Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά µε το 
δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης, 
(γ) Οδηγία 2003/110/ΕΚ όσον αφορά 
τη συνδροµή κατά τη διέλευση σε 
περίπτωση αποµάκρυνσης διά της 
αεροπορικής οδού, 
(δ) Οδηγία 2002/90/ΕΚ για τον 
ορισµό της υποβοήθησης της 
παράνοµης εισόδου, διέλευσης και 
διαµονής και  
(ε) Απόφαση-πλαίσιο για την 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών για εξέταση.  

Ο περί Αλλοδαπών 
και Μεταναστεύσεως 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

8(Ι)/2007 01.02.2007 ∆εν απορρέουν υποχρεώσεις. ΜΣ 
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ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για 
την πρόληψη της υποβοήθησης της 
παράνοµης εισόδου, διέλευσης και 
διαµονής.    

8 Ο περί Αιµοδοσίας 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2006. 

23.01.2
79.2006 

22.12.2006 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας αναφορικά µε την 
αιµοδοσία για εναρµόνιση µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο και ειδικότερα µε 
την Οδηγία 2005/62/ΕΚ για την 
εφαρµογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ 
σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικών 
προτύπων και προδιαγραφών για ένα 
σύστηµα ποιότητας στα κέντρα 
αιµοδοσίας και την Οδηγία 
2005/61/ΕΚ για την εφαρµογή της 
οδηγίας 2002/98/ΕΚ όσον αφορά τις 
απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας 
(ανιχνευσιµότητας) και την 
κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύµητων 
αντιδράσεων και συµβάντων. 
 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Υγεία¦. 
Εξετάστηκε αρχικά στις 
12/01/2007.  Η συζήτησή του 
θα συνεχιστεί. 

Ο περί Αιµοδοσίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

   01.02.2007 ΧΦ 

9 Ο περί Ενηµέρωσης 
του Εργοδοτουµένου 
από τον Εργοδότη για 
τους όρους που 
διέπουν τη Σύµβαση ή 
τη Σχέση Εργασίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

23.01.2
54.2006 

23.11.2006 Η περαιτέρω εναρµόνιση µε την 
Οδηγία91/533/ΕΟΚ για τον 
καθορισµό των καθηκόντων και των 
εξουσιών των Επιθεωρητών, οι 
οποίοι διορίζονται από τον Υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, για σκοπούς 
ουσιαστικής και αποτελεσµατικής  
εφαρµογής των αντίστοιχων βασικών 
νοµοθετηµάτων στο οποίο το εν λόγω 
τροποποιητικό νοµοσχέδιο 
αναφέρεται. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 
Εξετάστηκε στις 30/11/2006. 
αναµένεται η τελική 
τοποθέτηση των µελών της 
Επιτροπής. 
 
 

Ο περί Ενηµέρωσης 
του 
Εργοδοτουµένου 
από τον Εργοδότη 
για τους όρους που 
διέπουν τη Σύµβαση 
ή τη Σχέση Εργασίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

   01.02.2007 ΚΛ 

10 Ο περί Οργάνωσης 
του Χρόνου Εργασίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

23.01.2
55.2006 

23.11.2006 Η περαιτέρω εναρµόνιση µε την 
Οδηγία93/104/ΕΚ για τον καθορισµό 
των καθηκόντων και των εξουσιών 
των Επιθεωρητών, οι οποίοι 
διορίζονται από τον Υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, για σκοπούς 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.  
Εξετάστηκε στις 30/11/2006. 
αναµένεται η τελική 
τοποθέτηση των µελών της 

Ο περί Οργάνωσης 
του Χρόνου 
Εργασίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

   01.02.2007 ΚΛ 
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ουσιαστικής και αποτελεσµατικής  
εφαρµογής των αντίστοιχων βασικών 
νοµοθετηµάτων στο οποίο το εν λόγω 
τροποποιητικό νοµοσχέδιο 
αναφέρεται. 

Επιτροπής. 
 

11 Ο περί 
Εργοδοτουµένων µε 
Μερική Απασχόληση 
(Απαγόρευση 
∆υσµενούς 
Μεταχείρισης) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

23.01.2
56.2006 

23.11.2006 Η περαιτέρω εναρµόνιση µε την 
Οδηγία97/81/ΕΚ για τον καθορισµό 
των καθηκόντων και των εξουσιών 
των Επιθεωρητών, οι οποίοι 
διορίζονται από τον Υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, για σκοπούς 
ουσιαστικής και αποτελεσµατικής  
εφαρµογής των αντίστοιχων βασικών 
νοµοθετηµάτων στο οποίο το εν λόγω 
τροποποιητικό νοµοσχέδιο 
αναφέρεται. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 
Εξετάστηκε στις 30/11/2006. 
αναµένεται η τελική 
τοποθέτηση των µελών της 
Επιτροπής. 
 

Ο περί 
Εργοδοτουµένων µε 
Μερική 
Απασχόληση 
(Απαγόρευση  
∆εισµενούς 
Μεταχείρισης) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

   01.02.2007 ΚΛ 

12 Ο  περί 
Εργοδοτουµένων µε 
Εργασία Ορισµένου 
Χρόνου (Απαγόρευση 
∆υσµενούς 
Μεταχείρισης) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

23.01.2
57.2006 

23.11.2006 Η περαιτέρω εναρµόνιση µε την 
Οδηγία1999/70/ΕΚ για τον 
καθορισµό των καθηκόντων και των 
εξουσιών των Επιθεωρητών, οι 
οποίοι διορίζονται από τον Υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, για σκοπούς 
ουσιαστικής και αποτελεσµατικής  
εφαρµογής των αντίστοιχων βασικών 
νοµοθετηµάτων στο οποίο το εν λόγω 
τροποποιητικό νοµοσχέδιο 
αναφέρεται. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 
Εξετάστηκε στις 30/11/2006. 
αναµένεται η τελική 
τοποθέτηση των µελών της 
Επιτροπής. 
 

Ο  περί 
Εργοδοτουµένων µε 
Εργασία Ορισµένου 
Χρόνου 
(Απαγόρευση 
∆υσµενούς 
Μεταχείρισης) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

   01.02.2007 ΚΛ 

13 Ο  περί Οργάνωσης 
του Χρόνου Εργασίας 
Ιπτάµενου 
Προσωπικού της 
Πολιτικής Αεροπορίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

23.01.2
58.2006 

23.11.2006 Η περαιτέρω εναρµόνιση µε την 
Οδηγία2000/79/ΕΚ για τον 
καθορισµό των καθηκόντων και των 
εξουσιών των Επιθεωρητών, οι 
οποίοι διορίζονται από τον Υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, για σκοπούς 
ουσιαστικής και αποτελεσµατικής  
εφαρµογής των αντίστοιχων βασικών 
νοµοθετηµάτων στο οποίο το εν λόγω 
τροποποιητικό νοµοσχέδιο 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 
Εξετάστηκε στις 30/11/2006. 
αναµένεται η τελική 
τοποθέτηση των µελών της 
Επιτροπής. 
 

Ο  περί Οργάνωσης 
του Χρόνου 
Εργασίας Ιπτάµενου 
Προσωπικού της 
Πολιτικής 
Αεροπορίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

   01.02.2007 ΚΛ 
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αναφέρεται. 
14 Ο περί της Συµφωνίας 

για την Τροποποίηση 
της Συµφωνίας 
Εταιρικής Σχέσης 
Μεταξύ των Μελών 
της Οµάδας των 
Κρατών της Αφρικής, 
της Καραϊβικής και 
του Ειρηνικού, 
αφενός, και της 
Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και των 
Κρατών Μελών της, 
αφετέρου, η οποία 
υπεγράφη στην 
Κοτονού στις 23 
Ιουνίου 2000 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2006. 

23.01.2
84.2006 

22.12.2006 Η κύρωση της εν λόγω Συµφωνίας 
από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εξωτερικών. 
 
Η Επιτροπή συνεδρίασε για 
πρώτη φορά στις 16/01/2007 

Ο περί της 
Συµφωνίας για την 
Τροποποίηση της 
Συµφωνίας 
Εταιρικής Σχέσης 
Μεταξύ των Μελών 
της Οµάδας των 
Κρατών της 
Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του 
Ειρηνικού, αφενός, 
και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και των 
Κρατών Μελών της, 
αφετέρου, η οποία 
υπεγράφη στην 
Κοτονού στις 23 
Ιουνίου 2000 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2007. 

Ν7(ΙΙΙ)/2007 08.02.2007 ∆εν απορρέουν υποχρεώσεις ΜΠ 

15 Ο περί της 
Εσωτερικής 
Συµφωνίας µεταξύ 
των αντιπροσώπων 
των κυβερνήσεων των 
κρατών µελών, 
συνελθόντων στο 
πλαίδσιο του 
Συµβουλίου για την 
τροποποίησης της 
εσωτερικής 
συµφωνίας της 18ης 
Σεπτεµβρίου 2000, 
όσον αφορά τα 
ληπτέα µέτρα και τις 
ακολουθητέες 
διαδικασίες για την 
εφαρµογή της 
συµφωνίας εταιρικής 

23.01.0
01.2007 

11/01/2007 Η κύρωση της εν λόγω Συµφωνίας 
από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εξωτερικών. 
 
Η Επιτροπή συνεδρίασε για 
πρώτη φορά στις 16/01/2007 

Ο περί της 
Εσωτερικής 
Συµφωνίας µεταξύ 
των αντιπροσώπων 
των κυβερνήσεων 
των κρατών µελών, 
συνελθόντων στο 
πλαίδσιο του 
Συµβουλίου για την 
τροποποίησης της 
εσωτερικής 
συµφωνίας της 18ης 
Σεπτεµβρίου 2000, 
όσον αφορά τα 
ληπτέα µέτρα και τις 
ακολουθητέες 
διαδικασίες για την 
εφαρµογή της 
συµφωνίας 

Ν6(ΙΙΙ)/2007 08.02.2007 ∆εν απορρέουν υποχρεώσεις ΜΠ 
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σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ 
(Κυρωτικός ) Νόµος 
του 2007  

εταιρικής σχέσης 
ΑΚΕ-ΕΚ (Κυρωτικός) 
Νόµος του 2007 

16 Ο περί Ελέγχου των 
Κρατικών 
Ενισχύσεων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

23.01.2
47.2006 

16.11.2006 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας σχετικά µε τις κρατικές 
ενισχύσεις µε την Οδηγία 
2006/111/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης 
Νοεµβρίου 2006 περί της διαφάνειας 
των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των 
κρατών µελών και των δηµοσίων 
επιχειρήσεων και για την οικονοµική 
διαφάνεια εντός ορισµένων 
επιχειρήσεων.  
Συγκριµένα το σκοπείται η 
τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας σχετικά µε τις κρατικές 
ενισχύσεις έτσι ώστε να παρέχεται η 
εξουσία στο Υπουργικό Συµβούλιο να 
εκδίδει κανονισµούς που να 
ρυθµίζουν τη διαφάνεια των 
χρηµατοοικονοµικών σχέσεων µεταξύ 
του δηµοσίου και των δηµόσιων 
επιχειρήσεων. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού. 
 
Χρονική ∆έσµευση: 
19.12.2006 

Ο περί Ελέγχου των 
Κρατικών 
Ενισχύσεων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

   08.02.2007 ΓΛ 

17 Ο περί Φαρµάκων 
Ανθρώπινης Χρήσης 
(Έλεγχος Ποιότητας, 
Προµήθειας και 
Τιµών) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

23.01.0
48.021 

25.01.2007 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας για τα φάρµακα 
ανθρώπινης χρήσης µε την 
αναδιατύπωση  συγκεκριµένων 
διατάξεων της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ, 
που έχουν ήδη ενσωµατωθεί στη 
σχετική εθνική νοµοθεσία για τα 
φάρµακα, µε στόχο την ορθότερη 
µεταφορά τους στην εν λόγω 
νοµοθεσία.  

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Υγείας. Εξετάστηκε από την 
εν λόγω επιτροπή την 
01.02.2007. Αναµένεται η 
τοποθέτηση της Επιτροπής 
στην επόµενη συνεδρία της. 

Ο περί Φαρµάκων 
Ανθρώπινης Χρήσης 
(Έλεγχος Ποιότητας, 
Προµήθειας και 
Τιµών) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

   08.02.2007 ΚΑ 

18 Ο περί της Ποιότητας 
του Ατµοσφαιρικού 
Αέρα 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007.  

23.01.0
48.019 

18.01.2007 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2004/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού  
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
15ης ∆εκεµβρίου 2004 σχετικά µε το 
αρσενικό, το κάδµιο, τον υδράργυρο, 
το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς 
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες στον 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.  

Ο περί της 
Ποιότητας του 
Ατµοσφαιρικού Αέρα 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

 15.02.2007 Η ετοιµασία ετήσιων εκθέσεων προς 
την Επιτροπή, τον ΕΟΠ (Ευρωπαϊκό 
Οργανισµό Περιβάλλοντος) και το 
κοινό σχετικά µε τα επίπεδα των 
ρύπων που καλύπτονται από τη 
νοµοθεσία, η διενέργεια µετρήσεων 
µε τη  χρήση των κινητών µονάδων 

ΦΧ 
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ατµοσφαιρικό αέρα. και την πρόληψη της υπέρβασης των 
τιµών στόχων µετά την 31η 
∆εκεµβρίου 2012. 

19. Ο περί ∆ήµων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

23.01.2
10.2006 

12.10.2006 Η εναρµόνιση µε την παρ. 4 του 
άρθρου 39 της ΣΕΚ, όπως αυτή έχει 
ερµηνευτεί από τη νοµολογία του 
∆ΕΚ ώστε να παρέχεται στους 
ευρωπαίους πολίτες της ΕΕ το 
δικαίωµα διορισµού ή προαγωγής σε 
κενές θέσεις του ∆ήµου, νοουµένου 
ότι δεν πρόκειται για θέσεις οι οποίες 
συνεπάγονται άµεση ή έµµεση 
συµµετοχή στην άσκηση δηµόσιας 
εξουσίας και στη διαφύλαξη των 
γενικών συµφερόντων του 
Οργανισµού, στις οποίες µόνο 
πολίτες της ∆ηµοκρατίας µπορούν να 
διορίζονται ή να προάγονται. 

Παραπέµφθηκε στην Κοιν. 
Επιτροπή Εσωτερικών.  
 

Ο περί ∆ήµων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

 22.02.2007 ∆εν απορρέουν υποχρεώσεις. ΕΛ
ΛΓ 

20 Ο περί Ελέγχου της 
Ρύπανσης των Νερών 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2.) Νόµος του 
2006. 

23.01.2
31.2006 

02.11.2006 Η κάλυψη µερικών κενών στη βασική 
νοµοθεσία που διαπιστώθηκαν µε 
την έκδοση της Οδηγίας 2006/11/ΕΚ 
που αφορά τη ρύπανση που 
προκαλείται από ορισµένες ουσίες 
που εκχέονται στο υδάτινο 
περιβάλλον της Κοινότητας. 

Παραπέµφθηκε στην Κοιν. 
Επιτροπή Περιβάλλοντος. 
Εξετάστηκε στις 8/2/07 και 
αναµένεται η τοποθέτηση της 
Επιτροπής στις 15/2/07. 

    22.02.2007 ΧΦ 

21 Ο περί Συνεργατικών 
Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

23.01.0
05.2007 

11/01/2007 Η τροποποίηση της  βασικής 
νοµοθεσίας περί συνεργατικών 
εταιρειών για σκοπούς εναρµόνισης 
µε τις κοινοτικές Οδηγίες : 
- 2004/39/ΕΚ για τις αγορές 
χρηµατοπιστωτικών µέσων, για την 
τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΚ 
και 93/6/ΕΟΚ του Συµβουλίου και της 
οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και 
για την κατάργηση της οδηγίας 
93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου· 
 
- 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εµπορίου και Βιοµηχανίας. 
Έχει προωθηθεί για ψήφιση 
στην ολοµέλεια.  
 
 Χρονική ∆έσµευση: 
31η Ιανουαρίου 2007 
Απεστάλη σχετική επιστολή. 

Ο περί 
Συνεργατικών 
Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

Ν 29(Ι )/2007 01.03.2007  ΓΛ 
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14ης Ιουνίου 2006 σχετικά µε την 
ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικού 
ιδρύµατος ( αναδιατύπωση)· 
 
-  2006/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 5ης Απριλίου 2006, σχετικά µε την 
τροποποίηση της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ για τις αγορές 
χρηµατοπιστωτικών µέσων, ως προς 
ορισµένες προθεσµίες. 

22 Ο περί Ζωοτροφών 
και Προσθετικών των 
Ζωοτροφών (Έλεγχος 
Ποιότητας, 
Προµήθειας και 
Χρήσεως) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόµος του 2006. 

23.01.2
81.2006 

 Είναι η αποτελεσµατικότερη 
προστασία της υγείας των 
καταναλωτών, της υγείας και της 
παραγωγικότητας των ζώων καθώς 
και του περιβάλλοντος. Με την 
προτεινόµενη ρύθµιση σκοπείται η 
τροποποίηση του εδαφίου (1) του 
άρθρου 29 της βασικής νοµοθεσίας 
έτσι ώστε να αυξηθεί η χρηµατική 
ποινή που προνοείται για τα 
προβλεπόµενα σ’ αυτό αδικήµατα. 
Ειδικότερα, προτείνεται η αύξηση 
της χρηµατική ποινής, από ποινή 
µέχρι τρεις χιλιάδες λίρες, σε ποινή 
µέχρι πέντε χιλιάδες λίρες.  
 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων 
 
Εξετάστηκε για πρώτη φορά 
από την Επιτροπή στις 
8/02/2007 
 
Αναµένεται η ψηφισή του την 
1η Μαρτίου 2007 

Ο περί Ζωοτροφών 
και Προσθετικών 
των Ζωοτροφών 
(Έλεγχος Ποιότητας, 
Προµήθειας και 
Χρήσεως) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

N30(I)/2007 01.03.2007 ∆εν απορρέουν υποχρεώσεις ΜΠ 

23 Ο περί της 
Υιοθέτησης του Ευρώ 
Νόµος του 2007. 

23.01.0
48.035.
2007 

08.02.2007 Στην εισαγωγή νοµοθετικών 
διατάξεων για τη ρύθµιση θεµάτων 
συναφών µε την υιοθέτηση του ευρώ 
για να διασφαλιστεί η οµαλή 
µεταβίβαση από την κυπριακή λίρα 
στο ευρώ. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού. 
 
Συζήτηση στην Κοιν. 
Επιτροπή Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού στις 
22/02/07. 
 
Ολοµέλεια 15/03/2007 

Ο περί της 
Υιοθέτησης του 
Ευρώ Νόµος του 
2007. 

 15.03.2007 Σύσταση ευρωπαρατηρητηρίων 
δυνάµει του άρθρου 17 του Νόµου µε  
απόφαση του Υπουργικού σε κάθε 
επαρχία  µε επταµελή σύνθεση, υπό 
την προεδρία του επάρχου, για την 
προστασία των καταναλωτών σε 
σχέση µε την εισαγωγή του ευρώ. 

EΛ
ΛΓ 
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24 Ο περί Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006.  

23.01.2
12.2006 

12.10.2006 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας για πλήρη εναρµόνιση  
µε τη Συνθήκη για την ίδρυση της ΕΕ 
και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού 
Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. 

Παραπέµφθηκε στην Κοιν. 
Επιτροπή Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού.  
 
Συζήτηση στην Κοιν. 
Επιτροπή Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού στις 
22/02/07. 
 
Ολοµέλεια 15/03/2007 

Ο περί Κεντρικής 
Τράπεζας της 
Κύπρου 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

   15.03.2007 ΧΦ 

25 Ο περί Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου (Έλεγχος 
Λογαριασµών) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

23.01.0
48.036.
2007 

08.02.2007 Η εξαίρεση της Κεντρικής Τράπεζας 
Κύπρου (ΚΤΚ) από το πεδίο 
εφαρµογής της βασικής νοµοθεσίας 
που αφορά τα νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου (έλεγχος 
λογαριασµών). 
 
Οι εν λόγω τροποποιήσεις 
προτείνονται κατόπιν υποδείξεων της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
(ΕΚΤ) για πλήρη σύγκλιση της 
νοµοθεσίας που αφορά την ΚΤΚ µε 
τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, του 
Καταστατικού της ΕΚΤ, καθώς και 
του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 
Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ).  

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού. 
 
Συζήτηση στην Κοιν. 
Επιτροπή Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού στις 
22/02/07. 
 
Ολοµέλεια 15/03/2007 

Ο περί Νοµικών 
Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου 
(Έλεγχος 
Λογαριασµών) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

   15.03.2007 ΧΦ 

26 Ο περί της 
Καταθέσεως 
Στοιχείων και 
Πληροφοριών στο 
Γενικό Ελεγκτή της 
∆ηµοκρατίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007.  

23.01.0
48.037.
2007 

08.02.2007 Η εξαίρεση της Κεντρικής Τράπεζας 
Κύπρου (ΚΤΚ) από το πεδίο 
εφαρµογής της βασικής νοµοθεσίας 
που αφορά την κατάθεση στοιχείων 
και πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή 
της ∆ηµοκρατίας αντίστοιχα. 
 
Οι εν λόγω τροποποιήσεις 
προτείνονται κατόπιν υποδείξεων της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
(ΕΚΤ) για πλήρη σύγκλιση της 
νοµοθεσίας που αφορά την ΚΤΚ µε 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού. 
 
Συζήτηση στην Κοιν. 
Επιτροπή Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού στις 
22/02/07. 
 
Ολοµέλεια 15/03/2007 

Ο περί της 
Καταθέσεως 
Στοιχείων και 
Πληροφοριών στο 
Γενικό Ελεγκτή της 
∆ηµοκρατίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

   15.03.2007 ΧΦ 
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τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, του 
Καταστατικού της ΕΚΤ, καθώς και 
του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 
Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ).  
 

27 Ο περί της 
Μεταβίβασης 
Τραπεζικών 
Εργασιών και 
Εξασφαλίσεων      
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007.  

23.01.0
48.015 

18.01.2007 Σκοπός του υπό εξέταση 
νοµοσχεδίου είναι τροποποίηση της 
βασικής νοµοθεσίας για τη 
µεταβίβαση τραπεζικών εργασιών και 
εξασφαλίσεων µε την κατάργηση της 
απαλλαγής από την επιβολή τελών σε 
σχέση µε εξασφαλίσεις που 
µεταβιβάζονται από εξαγορασθείσα 
τράπεζα προς την αποκτώσα
τράπεζα.  

Η τροποποίηση αυτή κρίνεται 
απαραίτητη διότι επιλύει το 
πρόβληµα της πιθανής 
ασυµβατότητας µε το δίκαιο των 
κρατικών ενισχύσεων σύµφωνα µε 
τις πρόνοιες του περί Ελέγχου των 
Κρατικών Ενισχύσεων Νόµου, 
εφόσον η υφιστάµενη απαλλαγή 
αποτελεί µια ευνοϊκή πρόνοια για 
συγκεκριµένο κλάδο επιχειρήσεων ( 
των τραπεζών).  

 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού. 
 
Εξετάστηκε στις 12.02.07 και 
στις 5.3.2007.  
 
 
 
Ολοµέλεια 15/03/2007 

Ο περί της 
Μεταβίβασης 
Τραπεζικών 
Εργασιών και 
Εξασφαλίσεων      
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

   15.03.2007 ΓΛ 

28. Ο περί ∆ηµοσίων 
Προτάσεων Εξαγοράς 
Νόµος του 2007 

23.01.0
48.041.
2007 

15.02.2007 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
2004/25/ΕΚ του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
21ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις 
δηµόσιες προσφορές εξαγοράς.  

Παραπέµφθηκε κα εξετάστηκε 
στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού.  
 
Έχει αποσταλεί 
Αιτιολογηµένη Γνώµη. 
 
 
 

Ο περί ∆ηµοσίων 
Προτάσεων 
Εξαγοράς Νόµος του 
2007 

   22.03.2007 ΓΛ 
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29 Ο περί 

Προδιαγραφών 
Πετρελαιοειδών και 
Καυσίµων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

23.01.0
48.029 

01.02.2007 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2005/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
6ης Ιουλίου 2005 για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 
1999/32/ΕΚ σχετικά µε την 
περιεκτικότητα των καυσίµων πλοίων 
σε θείο. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εµπορίου και Βιοµηχανίας 
 
Προειδοποιητική Επιστολή 
 
Χρονική δέσµευση: 11η 
Αυγούστου 2006. 
Συζητήθηκε την 27/02/2007 
και αναµένεται η τοποθέτηση 
των κοµµάτων την 
20.03.2007.  

Ο περί 
Προδιαγραφών 
Πετρελαιοειδών και 
Καυσίµων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

   22.03.2007 ΦΧ 

30 Ο περί Συνεργατικών 
Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2007 

23.01.0
48.057.
2007 

22.02.2007 Η τροποποίηση του βασικού νόµου 
για:  
(α) την  ενσωµάτωση στη νοµοθεσία 
που διέπει τα συνεργατικά πιστωτικά 
ιδρύµατα, του άρθρου 22 του 
Παραρτήµατος Ω της Οδηγίας 
2006/48/ΕΚ τα οποία ρυθµίζουν την 
εταιρική διακυβέρνηση των 
πιστωτικών ιδρυµάτων.  
(β) την προσθήκη στο βασικό νόµο, 
ύστερα από υποδείξεις του ∆ιεθνούς 
Νοµισµατικού Ταµείου ( IMF) 
διατάξεων που περιορίζουν τη χρήση 
του όρου « συνεργατικό πιστωτικό 
ίδρυµα» και τη ρύθµιση της παροχής 
πιστωτικών διευκολύνσεων από 
συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα 
προς πρόσωπα συνδεδεµένα µε 
αυτά.  

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εµπορίου και Βιοµηχανίας 
 
 
Ολοµέλεια 15/03/2007 

Ο περί 
Συνεργατικών 
Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2007 

   22.03.2007 ΓΛ 

31 Ο περί της Εκτίµησης 
των Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον από 
Ορισµένα Έργα 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

23.01.2
80.2006 

22.12.2006 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
85/337/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε µε 
την Οδηγία 97/11/ΕΚ, την Οδηγία 
85/337/ΕΟΚ και την Οδηγία 
2003/35/ΕΚ σχετικά µε τη συµµετοχή 
του κοινού στην κατάρτιση 
ορισµένων σχεδίων και 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Περιβάλλοντος  
 
Προειδοποιητική επιστολή 
για µη ορθή υιοθέτηση των 
προνοιών της εν λόγω 

Ο περί της 
Εκτίµησης των 
Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον από 
Ορισµένα Έργα 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

   29.03.2007 ΦΧ 
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προγραµµάτων που αφορούν το 
περιβάλλον και την τροποποίηση των 
Οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ 
όσον αφορά την πρόσβαση του 
κοινού στη δικαιοσύνη. 

οδηγίας.  
 
Θα συζητηθεί στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Περιβάλλοντος την 1η 
Μαρτίου 2007.   
Ολοµέλεια 29.03.2007 

32 Ο περί της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς 
Κύπρου (Σύσταση και 
Αρµοδιότητες) 
(Τροποποιητικός) 
νόµος του 2007 

23.01.0
48.070.
2007 

08.03.2007 Η εναρµόνιση µε την παρ. 4 του 
άρθρου 39 της ΣΕΚ, όπως αυτή έχει 
ερµηνευτεί από τη νοµολογία του 
∆ΕΚ ώστε να παρέχεται στους 
ευρωπαίους πολίτες της ΕΕ το 
δικαίωµα διορισµού ή προαγωγής σε 
κενές θέσεις της Επιτροπής, 
νοουµένου ότι δεν πρόκειται για 
θέσεις οι οποίες συνεπάγονται άµεση 
ή έµµεση συµµετοχή στην άσκηση 
δηµόσιας εξουσίας και στη 
διαφύλαξη των γενικών συµφερόντων 
του Κράτους, στις οποίες µόνο 
πολίτες της ∆ηµοκρατίας µπορούν να 
διορίζονται ή να προάγονται. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονοµικών 
 

Ο περί της 
Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς 
Κύπρου (Σύσταση 
και Αρµοδιότητες) 
(Τροποποιητικός) 
νόµος του 2007 

 19.04.2007 ∆εν απορρέουν υποχρεώσεις ΕΛ
ΛΓ 

33 Ο περί Στατιστικών 
των Συναλλαγών 
Αγαθών µεταξύ 
Κρατών Μελών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007.  

23.01.0
48.016 

18.01.2007 Σκοπός του νοµοσχεδίου είναι η 
αντιµετώπιση προβληµάτων που 
προέκυψαν κατά την πρώτη περίοδο 
εφαρµογής των περί Στατιστικών των 
Συναλλαγών Αγαθών µεταξύ Κρατών 
Μελών (Τροποποιητικός) Νόµων του 
2004-2005, όπως αντιµετωπίστηκαν 
από τους άµεσα επηρεαζόµενους. 
Επιπλέον, το παρών νοµοσχέδιο 
προβλέπει την παράταση της 
περιόδου για την ενηµέρωση του 
Εφόρου για οποιοδήποτε λάθος που 
περιλήφθηκε σε δήλωση INTRASTAT 
(σύστηµα συλλογής στατιστικών 
στοιχείων ενδοκοινοτικών 
συναλλαγών), από ένα σε δύο µήνες.  

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού. 
 
Θα εξεταστεί από την εν λόγω 
επιτροπή στις 23 Απριλίου 
2007. 
 

    03.05.2007 ΓΛ 

34 Ο περί Φόρου    23.01.0 18.01.2007 Η τροποποίηση του βασικού νόµου Παραπέµφθηκε στην  03.05.2007 ΑΧ 
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Προστιθέµενης Αξίας   
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

48.013 περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, µε 
την προσθήκη της υποπαραγράφου 
(θ) στην παράγραφο 3 του Πίνακα Α 
του Έβδοµου Παραρτήµατος, έτσι 
ώστε να εξαιρούνται και οι υπηρεσίες 
των επαγγελµατιών ψυχολόγων από 
το ΦΠΑ, όπως εξαιρούνται οι 
υπηρεσίες άλλων παραϊατρικών 
επαγγελµάτων. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού. 
 
Εξετάστηκε από την επιτροπή 
στις 23/4/2007. 
Αναµένεται η τοποθέτηση 
των µελών της επιτροπής 
στις 30/4/2007. 

35 Ο περί Ίσης 
Μεταχείρισης στην 
Απασχόληση και την 
Εργασία 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

23.01.0
48.068-

2007 

08.03.2007 Είναι η τροποποίηση του βασικού 
νόµου («Ο περί Ίσης Μεταχείρισης 
στην Απασχόληση και την Εργασία  
Νόµου») ώστε να συνάδει πλήρως µε 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ 
για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου 
για την ίση µεταχείριση στην 
απασχόληση και την εργασία.  
Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις 
αφορούν στην ορθή µεταφορά των 
διατάξεων των άρθρων 5, 9 και 10 
της Οδηγίας όσον αφορά (ι) την 
υποχρέωση των εργοδοτών να 
προβαίνουν σε εύλογες προσαρµογές 
ώστε τα πρόσωπα µε αναπηρία να 
µπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
θέση εργασίας, να ασκούν το 
επάγγελµά τους ή να τους παρέχεται 
εκπαίδευση, (ιι) το βάρος της 
απόδειξης και (ιιι) την υπεράσπιση 
των θυµάτων των διακρίσεων από 
ενώσεις ή άλλα νοµικά πρόσωπα. 
 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή  
Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

  03.05.2007 ∆εν απορρέουν υποχρεώσεις ΕΛ
ΛΓ 

36 Ο περί Περιορισµού 
των Εκποµπών 
Πτητικών Οργανικών 
Ενώσεων που 
Οφείλονται στη 
Χρήση Οργανικών 
∆ιαλυτών σε 

23.01.2
11.2006 

12.10.2006 Η τροποποίηση της  βασικής 
νοµοθεσίας, ώστε η ηµεροµηνία που 
προβλέπεται στο Μέρος Β του 
Παραρτήµατος ΙΙ να ευθυγραµµίζεται 
µε την ηµεροµηνία που προβλέπεται 
στην Οδηγία 2004/42/ΕΚ.  

Παραπέµφθηκε στην Κοιν. 
Επιτροπή Περιβάλλοντος. 
  
Συζήτηση στην Κοιν. 
Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 
22/01/07. 
 

Ο περί Περιορισµού 
των Εκποµπών 
Πτητικών 
Οργανικών 
Ενώσεων που 
Οφείλονται στη 
Χρήση Οργανικών 

   10.05.2007 ΧΦ 
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Χρώµατα 
∆ιακόσµησης, 
Βερνίκια, Προϊόντα 
Φανοποιϊας 
Αυτοκινήτων και Άλλα 
Προϊόντα Βαφής 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006.  
 

 

Συνέχιση της συζήτησης στις 
22/02/07. 
 
Το θέµα συζητήθηκε σε 
συνεδρία της Επιτροπής  την 
26/4/2007. Αναβλήθηκε η 
τοποθέτηση των µελών της 
Επιτροπής για 1 βδοµάδα. 
 
Ολοµέλεια 10/05/2007 

∆ιαλυτών σε 
Χρώµατα 
∆ιακόσµησης, 
Βερνίκια, Προϊόντα 
Φανοποιϊας 
Αυτοκινήτων και 
Άλλα Προϊόντα 
Βαφής 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

37. Ο περί Πυροβόλων 
και µη Πυροβόλων 
Όπλων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

23.01.2
28.2006 

02.11.2006 Η τροποποίηση των περί Πυροβόλων 
και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόµων 
του 2004 και 2005 µε στόχο: 
α)την εφαρµογή του άρθρου 40(3)(δ) 
της Σύµβασης Εφαρµογής της 
Συνθήκης του Σέγκεν, το οποίο 
επιτρέπει στα παρακολουθούντα 
όργανα άλλων κρατών µελών να 
φέρουν το υπηρεσιακό τους όπλο 
όταν εισέρχονται στην ∆ηµοκρατία 
κατά τη διάρκεια διασυνοριακής 
παρακολούθησης προσώπου 
υπόπτου για διάπραξη αξιόποινης 
πράξης, 
β) κατάργηση της ειδικής άδειας 
κατοχής όπλου δεδοµένου ότι τα 
θέµατα που κάλυπτε η εν λόγω άδεια 
καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό 
∆ελτίο Πυροβόλου Όπλου, του 
οποίου η έκδοση προβλέπεται από το 
βασικό νόµο ως αποτέλεσµα 
εναρµόνισης µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο.  

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νοµικών.  
 
Θα εξεταστεί από την εν λόγω 
επιτροπή στις 30.11.2006. Η 
συζήτηση του προτεινόµενου 
νοµοσχεδίου αναβλήθηκε 
µετά από αίτηµα του 
εκπροσώπου του Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας 
Τάξεως γιατί θα κατατεθεί νέο 
κείµενο. 
 
Το αναθεωρηµένο κείµενο 
στάληκε στη Βουλή στις  8 
Φεβρουαρίου 2007. 
 
Εξετάστηκε σε συνεδρία στις 
22 Μαρτίου 2007. Θα 
ετοιµαστεί νέο κείµενο και θα 
παραπεµφθεί στην Ολοµέλεια 
στις 17.05.2007. 
 

Ο περί Πυροβόλων 
και µη Πυροβόλων 
Όπλων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

56(Ι)/2007 17.05.2007 ∆εν απορρέουν υποχρεώσεις. ΚΑ 
ΜΣ 

38 Ο περί της 
Προώθησης της 
Χρήσης Βιοκαυσίµων 
ή Άλλων 

23.01.1
96.2006 

05.10.2006 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2003/30/ΕΚ σχετικά µε την 
προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων 
ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για 
τις µεταφορές και την οδηγία 

Παραπέµφθηκε στην Κοιν. 
Επιτροπή Περιβάλλοντος. 
 
Χρονική δέσµευση: δεν 

Ο περί της 
Προώθησης της 
Χρήσης 
Βιοκαυσίµων ή 

  17.05.2007
 

 ΦΧ 
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Ανανεώσιµων 
Καυσίµων για τις 
Μεταφορές 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

2003/96/ΕΚ για την αναδιάρθρωση 
του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας 
των ενεργειακών προϊόντων και της 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

υπάρχει, αφού αφορά 
τροποποιήσεις που δυνατόν 
να αντίκεινται στο κεκτηµένο. 
 
Συζητήθηκε στην συνεδρία 
της Επιτροπής µε ηµεροµηνία 
15/11/2006. και ξανά την 
15/02/2007. Αναβλήθηκε η 
συζήτησή του για 2 βδοµάδες. 
Ολοµέλεια 29.03.2007 
Αναποµπή από τον 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας 
µε επιστολή Ηµεροµηνίας 
3/05/2007 
Η αναποµπή δεν έγινε 
δεκτή από τη Βουλή.  

Άλλων 
Ανανεώσιµων 
Καυσίµων για τις 
Μεταφορές 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

39 Ο περί 
Εργοδοτουµένων µε 
Μερική Απασχόληση 
(Απαγόρευση 
∆υσµενούς 
Μεταχείρισης) 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.3) Νόµος του 
2007 

23.01.0
48. 

090-
2007 

26.04.2007 Για τον καθορισµό της έννοιας 
«εργοδοτουµένων µε µερική 
απασχόληση που εργάζονται σε 
ευκαιριακή βάση» οι οποίοι 
εξαιρούνται από την πρόνοια του 
άρθρου 4(2)(α) του βασικού νόµου, 
σε εναρµόνιση µε τη ρήτρα 2(2) του 
Παραρτήµατος της Οδηγίας 97/81/ΕΚ 
και διαγράφεται η δυνατότητα να 
καθορίζεται ο ορισµός αυτός µε 
Κανονισµούς. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Ο περί 
Εργοδοτουµένων µε 
Μερική 
Απασχόληση 
(Απαγόρευση 
∆υσµενούς 
Μεταχείρισης) 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.3) Νόµος του 
2007 

 17.05.2007 ∆εν απορρέουν υποχρεώσεις. 
 

ΕΛ
ΛΓ 

40 Ο περί της 
Προστασίας των 
Ονοµασιών 
Προέλευσης και 
Γεωγραφικών 
Ενδείξεων Γεωργικών 
Προϊόντων και 
Τροφίµων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

23.01.0
48.100-

2007 

10.05.2007 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας για την προστασία των 
ονοµασιών προέλευσης και των 
γεωγραφικών ενδείξεων έτσι ώστε να 
ρυθµιστεί το πλαίσιο εφαρµογής του 
Κοινοτικού Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
510/2006.  
 
Ειδικότερα µε την προτεινόµενη 
νοµοθεσία δίδεται η δυνατότητα στον 
Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος να µεταβιβάζει 

Παραπέµθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων 
Εξετάστηκε από την επιτροπή 
στις 17 Μαΐου και αναµένεται 
η ψήφισή του από την 
Ολοµέλεια στις 24 Μαΐου 
2007 

Ο περί της 
Προστασίας των 
Ονοµασιών 
Προέλευσης και 
Γεωγραφικών 
Ενδείξεων 
Γεωργικών 
Προϊόντων και 
Τροφίµων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

Ν.59(Ι)/2007 24.05.2007 ∆εν απορρέουν υποχρεώσεις ΜΠ 
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αρµοδιότητες στο ∆ιευθυντή του 
Τµήµατος Γεωργίας ή σε 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 
υπηρετεί στο εν λόγω Τµήµα. 
Παράλληλα, διευρύνεται η εξουσία 
έκδοσης Κανονισµών την οποία 
χορηγεί το άρθρο 37 της βασικής 
νοµοθεσίας έτσι ώστε να 
προβλέπεται ο καθορισµός µε 
Κανονισµούς και άλλων 
περιπτώσεων καταβολής τελών 
καθώς και ο καθορισµός του εντύπου 
και της διαδικασίας για την υποβολή 
αίτησης και  ένστασης ΠΟΠ. Με 
βάση την πιο πάνω τροποποίηση 
κατέστη δυνατή και η κατάθεση των 
προτεινόµενων κανονισµών. 
 

41 Ο περί 
Υδατοπροµήθειας 
(∆ηµοτικές και Άλλες 
Περιοχές) 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2007. 

23.01.0
48.094-

2007 

03.05.2007 Η εναρµόνιση µε την παρ. 4 του 
άρθρου 39 της ΣΕΚ, όπως αυτή έχει 
ερµηνευτεί από τη νοµολογία του 
∆ΕΚ ώστε να παρέχεται στους 
ευρωπαίους πολίτες της ΕΕ το 
δικαίωµα διορισµού ή προαγωγής σε 
κενές θέσεις της Επιτροπής, 
νοουµένου ότι δεν πρόκειται για 
θέσεις οι οποίες συνεπάγονται άµεση 
ή έµµεση συµµετοχή στην άσκηση 
δηµόσιας εξουσίας και στη 
διαφύλαξη των γενικών συµφερόντων 
του Κράτους, στις οποίες µόνο 
πολίτες της ∆ηµοκρατίας µπορούν να 
διορίζονται ή να προάγονται. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών.  

Ο περί 
Υδατοπροµήθειας 
(∆ηµοτικές και Άλλες 
Περιοχές) 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2007. 

 24.05.2007 ∆εν απορρέουν υποχρεώσεις. ΕΛ
ΛΓ 

42 Ο περί της 
Τροποποίησης των 
περί της Συνθήκης 
Προσχώρησης της 
Τσεχικής 
∆ηµοκρατίας, της 
∆ηµοκρατίας της 

23.01.0
48.080-

2007 

19.04.2007 Η τροποποίηση του βασικού νόµου 
και η κύρωση του Τρίτου 
Πρωτοκόλλου διόρθωσης της 
Συνθήκης Προσχώρησης της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και των 
άλλων εννέα χωρών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων 
 
Η επιτροπή θα συνεδριάσει 

Ο περί της 
Τροποποίησης των 
περί της Συνθήκης 
Προσχώρησης της 
Τσεχικής 
∆ηµοκρατίας, της 
∆ηµοκρατίας της 

Ν21(ΙΙΙ)/2007 31.05.2007 ∆εν απορρέουν υποχρεώσεις MΠ 
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Εσθονίας, της 
Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Λετονίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Λιθουανίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Ουγγαρίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Μάλτας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Πολωνίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Σλοβενίας και της 
Σλοβακικής 
∆ηµοκρατίας στην 
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση 
(Κυρωτικών) Νόµων 
του 2003 και 2004 και 
Κύρωσης του Τρίτου 
Πρωτοκόλλου 
∆ιόρθωσης της 
Συνθήκης Νόµος του 
2007 

στις 2 Μαΐου 2007 
 
Αναµένονται οι τοποθετήσεις 
των κοµµάτων 
 

Εσθονίας, της 
Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Λετονίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Λιθουανίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Ουγγαρίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Μάλτας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Πολωνίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Σλοβενίας και της 
Σλοβακικής 
∆ηµοκρατίας στην 
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση 
(Κυρωτικών) Νόµων 
του 2003 και 2004 
και Κύρωσης του 
Τρίτου 
Πρωτοκόλλου 
∆ιόρθωσης της 
Συνθήκης Νόµος του 
2007 

43. Ο περί 
Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων (Ασφάλιση 
Ευθύνης έναντι 
Τρίτου 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

23.01.0
48.085-

2007 

19.04.2007 Η εναρµόνιση µε την κοινοτική 
Οδηγία 2005/14/ΕΚ, µε την οποία 
τροποποιούνται οι Οδηγίες 
72/166/ΕΟΚ, 84/5/ΕΟΚ, 88/357/ΕΟΚ, 
90/232/ΕΟΚ και 2000/26/ΕΚ, σχετικά 
µε την ασφάλιση αστικής ευθύνης 
που προκύπτει από την κυκλοφορία 
οχηµάτων. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού. 
Συζητήθηκε στην επιτροπή 
στις 14/5/2007 και αναµένεται 
η τοποθέτηση των µελών. 
Απεστάλη επιστολή στο 
Υπ. Οικονοµικών 
αναφορικά µε το ελάχιστο 
ποσό κάλυψης των 30 εκ. 
ευρώ που προβλέπεται στο 
νοµοσχέδιο. 

    ΑΧ 
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44. Ο περί Ατόµων µε 
Αναπηρίες                   
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

23.01.0
48.106-

2007 

17.05.2007 Είναι η τροποποίηση του βασικού 
νόµου («Ο περί Ατόµων µε 
Αναπηρίες Νόµος του 2000 και 
2004») ώστε να συνάδει πλήρως µε 
τις διατάξεις της Οδηγίας 
2000/78/ΕΚ 1  για τη διαµόρφωση 
γενικού πλαισίου για την ίση 
µεταχείριση στην απασχόληση και 
την εργασία κατόπιν υποδείξεων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον 
αφορά την πλήρη και ορθή 
µεταφορά των άρθρων 5, 9 και 10 
της Οδηγίας όσον αφορά (ι) την 
υποχρέωση των εργοδοτών να 
προβαίνουν σε εύλογες 
προσαρµογές ώστε τα πρόσωπα µε 
αναπηρία να µπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε θέση εργασίας, να 
ασκούν το επάγγελµά τους ή να 
τους παρέχεται εκπαίδευση, (ιι) το 
βάρος της απόδειξης και (ιιι) την 
υπεράσπιση των θυµάτων των 
διακρίσεων από ενώσεις ή άλλα 
νοµικά πρόσωπα. 
 

Αναθεωρηµένο κείµενο του 
νοµοσχεδίου µε τίτλο «Ο 
περί Ατόµων µε Αναπηρίες 
(Τροποποιητικός) Νόµος 
του 2007»  
Το (23.01.048.067.2007) 
αποσύρθηκε.   
Αρχικά ψηφίσθηκε από την 
ολοµέλεια στις 7.6.2007.  
Έγινε αναποµπή.  
Έγινε δεκτή η αναποµπή 
και ψηφίσθηκε από την 
ολοµέλεια.  

Ο περί Ατόµων µε 
Αναπηρίες(Τροποπ
οιητικός) Νόµος του 
2007. 

   05.07.2007
 
∆εν απορρέουν υποχρεώσεις. 

ΕΛ
ΛΓ 

45. Ο περί Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2007. 

23.01.0
48.109.
2007 

24.05.2007 Η πλήρης εναρµόνιση µε τις 
ακόλουθες διατάξεις κοινοτικών 
πράξεων που ρυθµίζουν το δίκαιο 
των εταιρειών: 
(α) Άρθρο 2(1)(στ), άρθρο 3(4)(5) και 
άρθρο 6 της «Πρώτης Οδηγίας 
68/151/ΕΟΚ». 
(β) Άρθρα 10, 11, 25(2) και 30 της 
«∆εύτερης Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ». 
(γ) Άρθρο 24 της «Τρίτης Οδηγίας 
περί των συγχωνεύσεων ανωνύµων 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εµπορίου και Βιοµηχανίας. 
 
Αιτιολογηµένες Γνώµες  
 
Θα εξεταστεί από την 
Επιτροπή Εµπορίου και 
Βιοµηχανίας στις 5/6/2007. 

Ο περί Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

   07.06.2007 ΑΧ 

                                            
1 Του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2000 



Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Τελευταία ενηµέρωση: 18/10/2007 

33 

Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµό
ς 

Φακέλο
υ 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Παρατηρήσεις Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Απορρέουσες 
Υποχρεώσεις 

 

εταιρειών». 
(δ) Άρθρο 7(2) και (3) της Έκτης 
Οδηγίας 82/891/ΕΟΚ περί 
διασπάσεων των ανωνύµων 
εταιρειών». 
(ε)Άρθρο 9 της Ενδέκατης Οδηγίας 
89/666/ΕΟΚ. 

46. Ο περί Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.3) Νόµος του 
2007. 

23.01.0
48.110.
2007 

24.05.2007 1. Η εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 
«2003/58/ΕΚ σχετικά µε τις 
απαιτήσεις δηµοσιότητας για 
ορισµένες µορφές εταιρειών» και 
«2006/99/ΕΚ για την προσαρµογή 
ορισµένων οδηγιών στον τοµέα του 
εταιρικού δικαίου, λόγω της 
προσχώρησης της Βουλγαρίας και 
της Ρουµανίας».  
2. Η παροχή της ευχέρειας στον 
Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο 
Παραλήπτη να εγγράφει εταιρεία 
χωρίς να διενεργεί δέουσα έρευνα ως 
προς τη συµµόρφωση του ιδρυτικού 
εγγράφου και του καταστατικού της 
µε τις απαιτήσεις του βασικού νόµου, 
µε σκοπό την ταχύτερη εγγραφή 
εταιρειών στη ∆ηµοκρατία. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εµπορίου και Βιοµηχανίας. 
 
Προθεσµία: 1.1.2007 
 
Θα εξεταστεί από την 
Επιτροπή Εµπορίου και 
Βιοµηχανίας στις 5/6/2007. 

Ο περί Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2007. 

   07.06.2007 ΑΧ 

47. Ο περί Θεατρικού 
Οργανισµού Κύπρου 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

23.01.0
48.098-

2007 

10.05.2007 Η εναρµόνιση µε την παρ. 4 του 
άρθρου 39 της ΣΕΚ, όπως αυτή έχει 
ερµηνευτεί από τη νοµολογία του 
∆ΕΚ ώστε να παρέχεται στους 
ευρωπαίους πολίτες της ΕΕ το 
δικαίωµα διορισµού ή προαγωγής σε 
κενές θέσεις του ∆ήµου, νοουµένου 
ότι δεν πρόκειται για θέσεις οι οποίες 
συνεπάγονται άµεση ή έµµεση 
συµµετοχή στην άσκηση δηµόσιας 
εξουσίας και στη διαφύλαξη των 
γενικών συµφερόντων του 
Οργανισµού, στις οποίες µόνο 
πολίτες της ∆ηµοκρατίας µπορούν να 
διορίζονται ή να προάγονται. 

Παραπέµφθηκε στην Κοιν. 
Επιτροπή Παιδείας . 

    ΕΛ
ΛΓ 

 



Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Τελευταία ενηµέρωση: 18/10/2007 

34 

Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµό
ς 

Φακέλο
υ 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Παρατηρήσεις Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Απορρέουσες 
Υποχρεώσεις 

 

48. Ο περί της 
Εφαρµογής των 
Κοινοτικών 
Κανονισµών και 
Κοινοτικών 
Αποφάσεων Νόµος 
του 2006 

23.01.2
40.2006 

09.11.2006 Η θέσπιση διατάξεων που να 
διασφαλίζουν την αποτελεσµατική 
εφαρµογή στη ∆ηµοκρατία των 
Κανονισµών και Αποφάσεων της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής 
Ενέργειας ή αµφοτέρων των 
Κοινοτήτων. 

Παραπέµφθηκε στην 
Επιτροπή Νοµικών. 
Εξετάστηκε στις 8/2/2007 και 
αναµένονται οι απαντήσεις 
της Νοµικής Υπηρεσίας σε 
συγκεκριµένα ερωτήµατα της 
Επιτροπής. 
 
Συζητήθηκε εκ νέου στην 
επιτροπή στις 22/2/2007, την 
1/3/2007 και στις 8/3/2007.  
Αποφασίστηκε όπως σταλεί 
επιστολή στο Γενικό 
Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας 
αναφορικά µε την απόφαση 
για µη αποδοχή των άρθρων 
13 και 14. 
Αναµένεται η επανεξέταση 
του θέµατος στις 26/4/2007, 
υπό το φως της απαντητικής 
επιστολής του Γενικού 
Εισαγγελέα. 
Υποβλήθηκε αναθεωρηµένο 
κείµενο από τη Νοµική 
Υπηρεσία µε βάση τις 
εισηγήσεις της επιτροπής, το 
οποίο εξετάστηκε στις 
26/4/2007. Υποβλήθηκε 
δεύτερο αναθεωρηµένο 
κείµενο και αναµένεται η 
τοποθέτηση των µελών της 
επιτροπής στις 17/5/2007.  
Στο κείµενο επήλθαν 
ορισµένες αλλαγές και 
αναµένεται εκ νέου 
τοποθέτηση. 

    14.06.2007 ΜΣ/
ΑΧ 

49. Ο περί Αξιολόγησης 
και ∆ιαχείρισης του 
Περιβαλλοντικού 

23.01.2
04.2006 

05.10.2006 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2002/49/ΕΚ σχετικά µε την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση του 

Παραπέµφθηκε στην Κοιν. 
Επιτροπή Περιβάλλοντος. 
 

  14.06.2007 Ετοιµασία των Στρατηγικών χαρτών 
θορύβου µέχρι την 18η Ιουλίου 2013. 

ΦΧ 
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Θορύβου 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2006 

περιβαλλοντικού θορύβου. Χρονική δέσµευση 
εναρµόνισης: δεν υπάρχει 
άµεση δέσµευση για 
εναρµόνιση αφού µε το 
νοµοσχέδιο εισάγεται 
πρόνοια για την ετοιµασία 
των Στρατηγικών χαρτών 
θορύβου µέχρι την 18η 
Ιουλίου 2013. 
 
Συζητήθηκε στις 24/05/2007 

50. Ο περί Τροφίµων 
(Έλεγχος και 
Πώληση) 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.3) Νόµος του 
2004. 
 
(πρόταση νόµου) 

23.02.0
42.2004 

16.02.2006 Η τροποποίηση της υφιστάµενης 
νοµοθεσίας µε την εισαγωγή 
προνοιών για την τοποθέτηση 
τροφίµων που περιέχουν γενετικά 
τροποποιηµένους οργανισµούς σε 
ξεχωριστά ράφια, που φέρουν την 
κατάλληλη σήµανση. 

Εκκρεµεί ενώπιον της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος.  
Συζητήθηκε την 15.03.2007 
στην παρουσία του 
Υπουργού Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος. Θα συζητηθεί 
ξανά την 29.03.2007. 
Συζητήθηκε στην Επιτροπή 
την 21/05/2007. Τοποθέτηση 
την 7/06/2007. 
Αναποµπή από τον 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας 
µε επιστολή ηµεροµηνίας 
28.06.2007. 

Ο περί Τροφίµων 
(Έλεγχος και 
Πώληση) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 
 
(πρόταση νόµου) 
 
Απερρίφθη η 
αναποµπή. 
 

 14.06.2007 ∆εν απορρέουν υποχρεώσεις. 
 
 
 
 
 
 
 

12/07/2007 

ΦΧ 

51. Ο περί Φαρµάκων 
Ανθρώπινης Χρήσης 
(Έλεγχος Ποιότητας, 
Προµήθειας και 
Τιµών) 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2007. 

23.01.0
48.112.
2007 

24.05.2007 Η διόρθωση της παραγράφου β του 
εδαφίου 2 του άρθρου 20Β του 
βασικού νόµου για τα φάρµακα 
ανθρώπινης χρήσης. Η εν λόγω 
παράγραφος µεταφέρει µέρος της 
οδηγίας 2004/24/ΕΚ η οποία ρυθµίζει 
τα φυτικά φαρµακευτικά προϊόντα 
στην οποία είχε γίνει λάθος στη 
σύνταξη του κειµένου µε αποτέλεσµα 
να γίνεται παραποµπή σε 
διαφορετική υποπαράγραφο από 
αυτή που αρχικά αποσκοπείτο. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Υγείας. Θα εξεταστεί από την 
εν λόγω επιτροπή στις 
31.05.2007.  
Αναµένεται η τοποθέτηση της 
εν λόγω επιτροπής στην 
επόµενη συνεδρία της.  
Ολοµέλεια 14.06.2007. 

    14.06.2007 ΚΑ 

52 Ο περί Φορολογίας      23.01.0 03.05.2007 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία Παραπέµφθηκε στην Κοιν. Ο περί Φορολογίας 21.06.2007 ΑΧ 
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του Εισοδήµατος 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

48.095-
2007 

2005/19/ΕΚ, η οποία τροποποιεί την 
Οδηγία 90/434/ΕΟΚ σχετικά µε το 
κοινό φορολογικό καθεστώς για τις 
συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές 
ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών 
που αφορούν εταιρείες διαφορετικών 
κρατών µελών. 

Επιτροπή Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού.  
 
Συζητήθηκε στις 21/5/07. 
Τα µέλη της επιτροπής 
τοποθετήθηκαν θετικά στις 
11/6/2007 και αναµένεται η 
παραποµπή του 
νοµοσχεδίου στην 
ολοµέλεια. 

του Εισοδήµατος 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

53 Ο περί της 
Υιοθέτησης του Ευρώ 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

23.01.0
48.117.
2007 

24.05.2007 Eίναι η περαιτέρω βελτίωση της 
βασικής νοµοθεσίας ώστε να 
καταστεί αποτελεσµατικότερη και 
οµαλότερη η εφαρµογή της. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού.  

Ο περί της 
Υιοθέτησης του 
Ευρώ 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

 21.06.2007  ∆εν απορρέουν υποχρεώσεις. ΕΛ
ΛΓ 

54 Ο περί της Ίδρυσης 
των ∆ραστηριοτήτων 
και της Εποπτείας των 
Ταµείων 
Επαγγελµατικών 
Συνταξιοδοτικών 
Παροχών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

23.01.0
48.119-

2007 

31.05.2007 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας ώστε: 
-  να καταργηθούν τα τέλη εγγραφής 
κατά την εξέταση από την Αρµόδια 
Αρχή αίτησης για εγγραφή Ταµείου 
και για τροποποίηση αυτής, καθώς 
και αίτησης για χορήγηση από την 
Αρµόδια Αρχή οποιασδήποτε άδειας 
ή έγκρισης. 
- να παραταθεί η προθεσµία 
εγγραφής των Ταµείων στην Αρµόδια 
Αρχή κατά δύο µήνες από την έναρξη 
ισχύος του τροποποιητικού νόµου 
δεδοµένου ότι η προθεσµία υποβολής 
αίτησης για εγγραφή µε την 
ταυτόχρονη καταβολή των σχετικών 
δικαιωµάτων εκπνέει στις 17 Μαίου 
2007. 
 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Ο περί της Ίδρυσης 
των 
∆ραστηριοτήτων και 
της Εποπτείας των 
Ταµείων 
Επαγγελµατικών 
Συνταξιοδοτικών 
Παροχών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

 21.06.2007  ∆εν απορρέουν υποχρεώσεις. ΕΛ
ΛΓ 

55 Ο περί Ελέγχου των 
Κρατικών 
Ενισχύσεων 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 

23.01.0
48.111.
2007 

24.05.2007 Η αντικατάσταση των αναφορών 
στον καταργηθέντα Κανονισµό αριθµ. 
69/2001 της Επιτροπής της 12ης 
Ιανουαρίου 2001 για την εφαρµογή 
των Άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού. 

Ο περί Ελέγχου των 
Κρατικών 
Ενισχύσεων 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 

   28.06.2007 ΓΛ 
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2007. ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος 
σηµασίας µε αναφορές στο νέο 
Κανονισµό  αριθµ. 1998/2006 της 
Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 
για την εφαρµογή των Άρθρων 87 και 
88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις 
ήσσονος σηµασίας ο οποίος 
εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 
2007 εώς την 1 ∆εκεµβρίου 2013. 
Επίσης το νοµοσχέδιο σκοπεύει στη 
διευκρίνιση ότι οι αναφορές στους 
κοινοτικούς κανονισµούς που 
γίνονται στο προοίµιο του βασικού 
νόµου αποτελούν αναφορές στους 
κανονισµούς αυτούς, όπως εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται 

2007. 

56 Ο περί της 
Καταπολέµησης της 
Εµπορίας και της 
Εκµετάλλευσης 
Προσώπων και της 
Προστασίας των 
Θυµάτων Νόµος του 
2007. 

23.01.0
48.115.
2007 

24.05.2007 Η εναρµόνιση µε το ευρωπαϊκό 
κεκτηµένο στον τοµέα της 
καταπολέµησης της εµπορίας 
προσώπων και ειδικότερα µε (α) την 
Οδηγία 2004/81/ΕΚ σχετικά µε τον 
τίτλο παραµονής που χορηγείται 
στους υπηκόους τρίτων χωρών 
θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή 
συνέργειας στη λαθροµετανάστευση 
οι οποίοι συνεργάζονται µε τις 
αρµόδιες αρχές, (β) την Απόφαση-
Πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ για την 
καταπολέµηση της σεξουαλικής 
εκµετάλλευσης παιδιών και της 
παιδικής πορνογραφίας και (γ) την 
Απόφαση-Πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ για 
την καταπολέµηση της εµπορίας 
ανθρώπων. Επίσης σκοπείται η 
εφαρµογή της Σύµβασης του 
Συµβουλίου της Ευρώπης για την 
Πάταξη της Εµπορίας Ανθρώπων 
που υπογράφηκε από τη ∆ηµοκρατία 
στις 16 Μαίου 2005 και 
προβλέπονται διατάξεις για σκοπούς 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 
 
Χρονική ∆έσµευση (για 
Οδηγία 2004/81/ΕΚ): 
06/08/2006. 
 
Έχει παρέλθει η προθεσµία. 
 
Προειδοποιητική Επιστολή 
ηµ. 16/10//2006, λόγω µη 
µεταφοράς της Οδηγίας 
2004/81/ΕΚ στο εσωτερικό 
δίκαιο. 
 
Το νοµοσχέδιο εξετάστηκε σε 
συνεδρίες της Επιτροπής στις 
5/6/2007, 12/6/2007 και 
19/6/2007. Στη συνεδρία της 
19ης Ιουνίου 2007 η Νοµική 
Υπηρεσία και το Υπουργείο 
Εσωτερικών κατέθεσαν 

Ο περί της 
Καταπολέµησης της 
Εµπορίας και της 
Εκµετάλλευσης 
Προσώπων και της 
Προστασίας των 
Θυµάτων Νόµος του 
2007. 

87(Ι)/2007 28.06.2007 Εγκαθίδρυση πολυθεµατικής 
συντονιστικής οµάδας. 

ΜΣ 
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καλύτερης εφαρµογής του περί της 
Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών 
κατά του ∆ιεθνικού Οργανωµένου 
Εγκλήµατος και Πρωτοκόλλων 
(Κυρωτικού) Νόµου του 2003 και 
ιδιαίτερα του Πρωτοκόλλου για την 
Πρόληψη, Καταστολή και Τιµωρία 
της Εµπορίας Προσώπων, ιδιαίτερα 
των Γυναικών και Παιδιών, το οποίο 
συµπληρώνει τη Σύµβαση των 
Ηνωµένων Εθνών ενάντια στο 
∆ιεθνικό Οργανωµένο Έγκληµα και 
του περί της Συµβάσεως περί 
Καταστολής και Εξαλείψεως της 
Σωµατεµπορίας και της Πορνείας 
Άλλων (Κυρωτικού) Νόµου του 1983 
και του περί Προαιρετικού 
Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση των 
Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού, για την Πώληση 
Παιδιών, Παιδική Πορνεία και 
Πορνογραφία (Κυρωτικού) Νόµου του 
2006. 

αναθεωρηµένο κείµενο, η 
συζήτηση επί του οποίου 
πραγµατοποιήθηκε σε 
συνεδρία της Επιτροπής στις 
26/6/2007. 
Παραπέµπεται στην 
ολοµέλεια στις 28 Ιουνίου 
2007. 
 

57 Ο περί Ελέγχου της 
Ρύπανσης της 
Ατµόσφαιρας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

23.01.0
48.114.
2007 

24.05.2007 Η συµπερίληψη ορισµένων 
αποτεφρωτήρων και µικρών 
εγκαταστάσεων καύσης στην 
κατηγορία των εγκαταστάσεων που 
χρειάζονται αδειοδότηση για τη 
λειτουργία τους, σύµφωνα µε την 
Οδηγία 84/360/ΕΚ για την 
καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης από βιοµηχανικές 
εγκαταστάσεις. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Περιβάλλοντος.  
 
Συζητήθηκε για πρώτη φορά 
στην Επιτροπή την 6/6/2007. 

Ο περί Ελέγχου της 
Ρύπανσης της 
Ατµόσφαιρας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

 26.06.2007 ∆εν απορρέουν υποχρεώσεις. ΦΧ 

58 Ο περί Ελέγχου των 
Ωρών Οδήγησης και 
Ανάπαυσης των 
Οδηγών Ορισµένων 
Οχηµάτων Νόµος του 
2007. 

23.01.0
48.092-

2007 

26.04.2007 Η εναρµόνιση µε τις ακόλουθες 
κοινοτικές πράξεις που ρυθµίζουν τις 
ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των 
οδηγών ορισµένων οχηµάτων: 
(α) Οδηγία 2006/22/ΕΚ για 
καθορισµό ελάχιστων 
προϋποθέσεων για την εφαρµογή 

Παραπέµφθηκε στις Κοιν. 
Επιτροπές Συγκοινωνιών και 
Έργων και Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού.  
 
Συζητήθηκε σε κοινή 

Ο περί Ελέγχου των 
Ωρών Οδήγησης και 
Ανάπαυσης των 
Οδηγών Ορισµένων 
Οχηµάτων Νόµος 
του 2007. 

   28.06.2007 ΑΧ 
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των Κανονισµών (ΕΟΚ) 3820/85 και 
(ΕΟΚ) 3821/85 σχετικά µε την 
κοινωνική νοµοθεσία όσον αφορά 
δραστηριότητες οδικών µεταφορών 
και για την κατάργηση της Οδηγίας 
88/599/ΕΟΚ. 
(β) Κανονισµό 561/2006 για την 
εναρµόνιση ορισµένων κοινωνικών 
διατάξεων στον τοµέα των µεταφορών 
και για την τροποποίηση των 
Κανονισµών (ΕΟΚ) 3821/85 και (ΕΚ) 
2135/98, καθώς και για την 
κατάργηση του Κανονισµού (ΕΟΚ) 
3820/85. 

συνεδρία στις 24/5/07. 
 
Αναµένεται η τοποθέτηση των 
µελών των δύο επιτροπών και 
η παραποµπή του στην 
ολοµέλεια στις 28/6/2007. 
 
Προειδοποιητική Επιστολή  

59. Ο περί Ορισµένων 
Πτυχών των 
Υπηρεσιών της 
Πληροφορίας και 
ειδικά του 
Ηλεκτρονικού 
Εµπορίου καθώς και 
για Συναφή Θέµατα     
( Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007.    

23.01.0
48.107-

2007 

17.05.2007 Να επιφέρει µικρές βελτιωτικές 
τροποποιήσεις τεχνικού χαρακτήρα 
στην ήδη εναρµονισθείσα νοµοθεσία, 
που διέπει ορισµένες νοµικές πτυχές 
των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας και ιδίως του 
ηλεκτρονικού εµπορίου στην 
εσωτερική αγορά, για να επιτευχθεί 
πλήρης εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο, σύµφωνα µε τις σχετικές 
υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Τοποθέτηση στην Κοιν. 
Επιτροπή Εµπορίου στις 
3.07.2007. 

Ο περί Ορισµένων 
Πτυχών των 
Υπηρεσιών της 
Πληροφορίας και 
ειδικά του 
Ηλεκτρονικού 
Εµπορίου καθώς και 
για Συναφή Θέµατα    
( Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007.    

   05.07.2007 ΓΛ 

60. Ο περί ∆ικαστηρίων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

23.01.0
48.026 

01.02.2007 Να υποβάλει σε έφεση στο Ανώτατο 
∆ικαστήριο τυχόν απόφαση 
πρωτόδικου δικαστηρίου να 
παραπέµψει, είτε αυτεπάγγελτα είτε 
µετά από αποδοχή αιτήµατος 
διαδίκου, ζήτηµα στο ∆ΕΚ, βάσει του 
άρθρου 68 ή του άρθρου 234 της 
Συνθήκης περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας  ή του 
άρθρου 150 της Συνθήκης περί 
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας  ή του 
άρθρου 35 της Συνθήκης για την Ε.Ε. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νοµικών. 
 
Εξετάστηκε σε συνεδρίες στις 
19 και 26 Απριλίου 2007, 21 
και 28 Ιουνίου 2007.  
Ολοµέλεια στις 5 Ιουλίου 
2007. 

Ο περί ∆ικαστηρίων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

99(Ι)/2007 05.07.2007 ∆εν απορρέουν υποχρεώσεις. ΜΣ 

61. Ο περί της Έκδοσης     23.01.0 07.06.2007 Η πλήρης εναρµόνιση της κυπριακής Παραπέµφθηκε στην Ο περί της Έκδοσης 05.07.2007 ΚΑ 
39 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµό
ς 

Φακέλο
υ 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Παρατηρήσεις Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Απορρέουσες 
Υποχρεώσεις 

 

∆ικαστικών 
∆ιαταγµάτων για την 
Προστασία των 
Συλλογικών 
Συµφερόντων των 
Καταναλωτών Νόµος 
του 2007. 

48.127-
2007 

νοµοθεσίας µε την οδηγία 98/27/ΕΚ 
περί αγωγών παραλείψεως στον 
τοµέα της προστασίας των 
συµφερόντων των καταναλωτών.  
Συγκεκριµένα, µε το παρόν 
νοµοσχέδιο-  
(α) παρέχεται εξουσία στα 
Επαρχιακά ∆ικαστήρια για έκδοση 
διαταγµάτων και ρυθµίζεται η 
διαδικασία καταχώρισης της σχετικής 
αίτησης  
(β) ρυθµίζεται η εξουσία κυπριακών 
και κοινοτικών νοµιµοποιούµενων 
φορέων να καταχωρίζουν αιτήσεις 
στα κυπριακά δικαστήρια για την 
άρση της παράβασης  
(γ) παρέχεται εξουσία στον Υπουργό 
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού, για σκοπούς 
αντιµετώπισης των ενδοκοινοτικών 
παραβάσεων, να γνωστοποιεί στην 
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων τα ονόµατα των 
κυπριακών νοµιµοποιούµενων 
φορέων για σκοπούς συµπερίληψης 
τους στον κατάλογο 
νοµιµοποιούµενων φορέων που 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ΕΕ.  
 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νοµικών. 
Η ετοιµασία του 
νοµοσχεδίου κρίθηκε 
αναγκαία κατόπιν 
υποδείξεων που έγιναν από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στα πλαίσια της 
αξιολόγησης της µεταφοράς 
της εν λόγω οδηγίας στην 
κυπριακή έννοµη τάξη. 
Εξετάστηκε από την εν 
λόγω επιτροπή στις 
21.06.2007. 
Αναµένεται η τοποθέτηση 
της εν λόγω επιτροπής 
στην επόµενη συνεδρία της 
στις 28.06.2007. 
Ολοµέλεια 05.07.2007 

∆ικαστικών 
∆ιαταγµάτων για την 
Προστασία των 
Συλλογικών 
Συµφερόντων των 
Καταναλωτών 
Νόµος του 2007. 

62. Ο περί της Σύναψης 
Καταναλωτικών 
Συµβάσεων εξ 
Αποστάσεως 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

23.01.0
48.128-

2007 

07.06.2007 Η κατάργηση του άρθρου 18 του 
βασικού νόµου, το οποίο σκοπό είχε 
την εναρµόνιση µε την οδηγία 
98/27/ΕΚ.  
Η εν λόγω διάταξη ήταν ανεπαρκής 
για να επιτευχθεί πλήρης εναρµόνιση 
µε την εν λόγω οδηγία και ως εκ 
τούτου καταργείται και παράλληλα 
προωθείται προς θέσπιση το 
νοµοσχέδιο µε τίτλο «Ο περί της 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νοµικών. 
Η κατάργηση του άρθρου 
κρίθηκε αναγκαία κατόπιν 
υποδείξεων που έγιναν από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στα πλαίσια της 
αξιολόγησης της µεταφοράς 
της εν λόγω οδηγίας στην 

Ο περί της Σύναψης 
Καταναλωτικών 
Συµβάσεων εξ 
Αποστάσεως 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

   05.07.2007 ΚΑ 

 



Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Τελευταία ενηµέρωση: 18/10/2007 

41 

Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµό
ς 

Φακέλο
υ 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Παρατηρήσεις Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Απορρέουσες 
Υποχρεώσεις 

 

Έκδοσης ∆ικαστικών ∆ιαταγµάτων 
για την Προστασία των Συλλογικών 
Συµφερόντων των Καταναλωτών 
Νόµος του 2007», το οποίο 
αποσκοπεί στην πλήρη εναρµόνιση 
µε τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας.  

κυπριακή έννοµη τάξη. 
Εξετάστηκε από την εν 
λόγω επιτροπή στις 
21.06.2007. 
Αναµένεται η τοποθέτηση 
της εν λόγω επιτροπής στις 
28.06.2007. 
Ολοµέλεια 05.07.2007 

63. Ο περί 
Καταναλωτικής 
Πίστης 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

23.01.0
48.129-

2007 

07.06.2007 Η κατάργηση του άρθρου 50 του 
βασικού νόµου, το οποίο σκοπό είχε 
την εναρµόνιση µε την οδηγία 
98/27/ΕΚ.  
Η εν λόγω διάταξη ήταν ανεπαρκής 
για να επιτευχθεί πλήρης εναρµόνιση 
µε την εν λόγω οδηγία και ως εκ 
τούτου καταργείται και παράλληλα 
προωθείται προς θέσπιση το 
νοµοσχέδιο µε τίτλο «Ο περί της 
Έκδοσης ∆ικαστικών ∆ιαταγµάτων 
για την Προστασία των Συλλογικών 
Συµφερόντων των Καταναλωτών 
Νόµος του 2007», το οποίο 
αποσκοπεί στην πλήρη εναρµόνιση 
µε τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νοµικών.  
Η κατάργηση του άρθρου 
κρίθηκε αναγκαία κατόπιν 
υποδείξεων που έγιναν από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στα πλαίσια της 
αξιολόγησης της µεταφοράς 
της εν λόγω οδηγίας στην 
κυπριακή έννοµη τάξη. 
Εξετάστηκε από την εν 
λόγω επιτροπή στις 
21.06.2007. 
Αναµένεται η τοποθέτηση 
της εν λόγω επιτροπής στις 
28.06.2007. 
Ολοµέλεια 05.07.2007 

Ο περί 
Καταναλωτικής 
Πίστης 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

   05.07.2007 ΚΑ 

64. Ο περί της Σύναψης 
Καταναλωτικών 
Συµβάσεων Εκτός 
Εµπορικού 
Καταστήµατος 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

23.01.0
48.130-

2007 

07.06.2007 Η κατάργηση του άρθρου 15 του 
βασικού νόµου, το οποίο σκοπό είχε 
την εναρµόνιση µε την οδηγία 
98/27/ΕΚ.  
Η εν λόγω διάταξη ήταν ανεπαρκής 
για να επιτευχθεί πλήρης εναρµόνιση 
µε την εν λόγω οδηγία και ως εκ 
τούτου καταργείται και παράλληλα 
προωθείται προς θέσπιση το 
νοµοσχέδιο µε τίτλο «Ο περί της 
Έκδοσης ∆ικαστικών ∆ιαταγµάτων 
για την Προστασία των Συλλογικών 
Συµφερόντων των Καταναλωτών 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νοµικών. 
Η κατάργηση του άρθρου 
κρίθηκε αναγκαία κατόπιν 
υποδείξεων που έγιναν από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στα πλαίσια της 
αξιολόγησης της µεταφοράς 
της εν λόγω οδηγίας στην 
κυπριακή έννοµη τάξη. 
Εξετάστηκε από την εν 
λόγω επιτροπή στις 

Ο περί της Σύναψης 
Καταναλωτικών 
Συµβάσεων Εκτός 
Εµπορικού 
Καταστήµατος 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

   05.07.2007 ΚΑ 
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υ 
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Ψήφισης 

Απορρέουσες 
Υποχρεώσεις 

 

Νόµος του 2007», το οποίο 
αποσκοπεί στην πλήρη εναρµόνιση 
µε τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας. 

21.06.2007. 
Αναµένεται η τοποθέτηση 
της εν λόγω επιτροπής στις 
28.06.2007. 
Ολοµέλεια 05.07.2007 

65. Ο περί 
Καταχρηστικών 
Ρητρών σε 
Καταναλωτικές 
Συµβάσεις 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

23.01.0
48.131-

2007 

07.06.2007 Η κατάργηση του εδαφίου 5 του 
άρθρου 9 του βασικού νόµου, το 
οποίο σκοπό είχε την εναρµόνιση µε 
την οδηγία 98/27/ΕΚ.  
Η εν λόγω διάταξη ήταν ανεπαρκής 
για να επιτευχθεί πλήρης εναρµόνιση 
µε την εν λόγω οδηγία και ως εκ 
τούτου καταργείται και παράλληλα 
προωθείται προς θέσπιση το 
νοµοσχέδιο µε τίτλο «Ο περί της 
Έκδοσης ∆ικαστικών ∆ιαταγµάτων 
για την Προστασία των Συλλογικών 
Συµφερόντων των Καταναλωτών 
Νόµος του 2007», το οποίο 
αποσκοπεί στην πλήρη εναρµόνιση 
µε τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νοµικών. 
Η κατάργηση του άρθρου 
κρίθηκε αναγκαία κατόπιν 
υποδείξεων που έγιναν από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στα πλαίσια της 
αξιολόγησης της µεταφοράς 
της εν λόγω οδηγίας στην 
κυπριακή έννοµη τάξη. 
Εξετάστηκε από την εν 
λόγω επιτροπή στις 
21.06.2007. 
Αναµένεται η τοποθέτηση 
της εν λόγω επιτροπής στις 
28.06.2007. 
Ολοµέλεια 05.07.2007 

Ο περί 
Καταχρηστικών 
Ρητρών σε 
Καταναλωτικές 
Συµβάσεις 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

   05.07.2007 ΚΑ 

66. Ο περί 
Χρονοµεριστικών 
Συµβάσεων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

23.01.0
48.132-

2007 

07.06.2007 Η κατάργηση του άρθρου 21 του 
βασικού νόµου, το οποίο σκοπό είχε 
την εναρµόνιση µε την οδηγία 
98/27/ΕΚ.  
Η εν λόγω διάταξη ήταν ανεπαρκής 
για να επιτευχθεί πλήρης εναρµόνιση 
µε την εν λόγω οδηγία και ως εκ 
τούτου καταργείται και παράλληλα 
προωθείται προς θέσπιση το 
νοµοσχέδιο µε τίτλο «Ο περί της 
Έκδοσης ∆ικαστικών ∆ιαταγµάτων 
για την Προστασία των Συλλογικών 
Συµφερόντων των Καταναλωτών 
Νόµος του 2007», το οποίο 
αποσκοπεί στην πλήρη εναρµόνιση 
µε τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νοµικών. 
Η κατάργηση του άρθρου 
κρίθηκε αναγκαία κατόπιν 
υποδείξεων που έγιναν από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στα πλαίσια της 
αξιολόγησης της µεταφοράς 
της εν λόγω οδηγίας στην 
κυπριακή έννοµη τάξη. 
Εξετάστηκε από την εν 
λόγω επιτροπή στις 
21.06.2007. 
Αναµένεται η τοποθέτηση 
της εν λόγω επιτροπής στις 

Ο περί 
Χρονοµεριστικών 
Συµβάσεων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

   05.07.2007 ΚΑ 
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υ 
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Ψήφισης 

Απορρέουσες 
Υποχρεώσεις 

 

28.06.2007. 
Ολοµέλεια 05.07.2007 

67. Ο περί Ορισµένων 
Πτυχών της Πώλησης 
Καταναλωτικών 
Αγαθών και των 
Συναφών Εγγυήσεων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

23.01.0
48.133-

2007 

07.06.2007 Η κατάργηση του άρθρου 11 του 
βασικού νόµου, το οποίο σκοπό είχε 
την εναρµόνιση µε την οδηγία 
98/27/ΕΚ.  
Η εν λόγω διάταξη ήταν ανεπαρκής 
για να επιτευχθεί πλήρης εναρµόνιση 
µε την εν λόγω οδηγία και ως εκ 
τούτου καταργείται και παράλληλα 
προωθείται προς θέσπιση το 
νοµοσχέδιο µε τίτλο «Ο περί της 
Έκδοσης ∆ικαστικών ∆ιαταγµάτων 
για την Προστασία των Συλλογικών 
Συµφερόντων των Καταναλωτών 
Νόµος του 2007», το οποίο 
αποσκοπεί στην πλήρη εναρµόνιση 
µε τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νοµικών. 
Η κατάργηση του άρθρου 
κρίθηκε αναγκαία κατόπιν 
υποδείξεων που έγιναν από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στα πλαίσια της 
αξιολόγησης της µεταφοράς 
της εν λόγω οδηγίας στην 
κυπριακή έννοµη τάξη. 
Εξετάστηκε από την εν 
λόγω επιτροπή στις 
21.06.2007. 
Αναµένεται η τοποθέτηση 
της εν λόγω επιτροπής στις 
28.06.2007. 
Ολοµέλεια 05.07.2007 

Ο περί Ορισµένων 
Πτυχών της 
Πώλησης 
Καταναλωτικών 
Αγαθών και των 
Συναφών 
Εγγυήσεων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

   05.07.2007 ΚΑ 

68. Ο περί της Εξ 
Αποστάσεως 
Εµπορίας 
Χρηµατοοικονοµικών 
Υπηρεσιών προς τους 
Καταναλωτές 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

23.01.0
48.134-

2007 

 Η κατάργηση του άρθρου 22 του 
βασικού νόµου, το οποίο σκοπό είχε 
την εναρµόνιση µε την οδηγία 
98/27/ΕΚ.  
Η εν λόγω διάταξη ήταν ανεπαρκής 
για να επιτευχθεί πλήρης εναρµόνιση 
µε την εν λόγω οδηγία και ως εκ 
τούτου καταργείται και παράλληλα 
προωθείται προς θέσπιση το 
νοµοσχέδιο µε τίτλο «Ο περί της 
Έκδοσης ∆ικαστικών ∆ιαταγµάτων 
για την Προστασία των Συλλογικών 
Συµφερόντων των Καταναλωτών 
Νόµος του 2007», το οποίο 
αποσκοπεί στην πλήρη εναρµόνιση 
µε τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νοµικών. 
Η κατάργηση του άρθρου  
κρίθηκε αναγκαία κατόπιν 
υποδείξεων που έγιναν από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στα πλαίσια της 
αξιολόγησης της µεταφοράς 
της εν λόγω οδηγίας στην 
κυπριακή έννοµη τάξη. 
Εξετάστηκε από την εν 
λόγω επιτροπή στις 
21.06.2007. 
Αναµένεται η τοποθέτηση 
της εν λόγω επιτροπής στις 
28.06.2007. 
Ολοµέλεια 05.07.2007 

Ο περί της Εξ 
Αποστάσεως 
Εµπορίας 
Χρηµατοοικονοµικώ
ν Υπηρεσιών προς 
τους Καταναλωτές 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

   05.07.2007 ΚΑ 
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69. Ο περί των Αθέµιτων 
Εµπορικών 
Πρακτικών των 
Επιχειρήσεων προς 
τους Καταναλωτές 
Νόµος του 2007. 

23.01.0
48.141-

2007 

07.06.2007 Η εναρµόνιση µε την οδηγία 
2005/29/ΕΚ για τις αθέµιτες 
εµπορικές πρακτικές των 
επιχειρήσεων προς τους 
καταναλωτές στην εσωτερική αγορά 
και για την τροποποίηση της οδηγίας 
84/450/ΕΟΚ του Συµβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 
2002/65/ΕΚ και του Κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εµπορίου και Βιοµηχανίας. 
Χρονική δέσµευση: 12 
Ιουνίου 2007. 
Εξετάστηκε από την εν 
λόγω επιτροπή στις 
12.06.2007. 
Αναµένεται η τοποθέτηση 
της επιτροπής στην 
επόµενη συνεδρία της η 
οποία θα πραγµατοποιηθεί 
στις 26.06.2007. 
Ολοµέλεια 05.07.2007 

Ο περί των 
Αθέµιτων 
Εµπορικών 
Πρακτικών των 
Επιχειρήσεων προς 
τους Καταναλωτές 
Νόµος του 2007. 

   05.07.2007 ΚΑ 

70. Ο περί Ελέγχου των 
Παραπλανητικών και 
Συγκριτικών 
∆ιαφηµίσεων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

23.01.0
48.152-

2007 

21.06.2007 Η τροποποίηση του βασικού νόµου 
για τις παραπλανητικές και 
συγκριτικές διαφηµίσεις και 
συγκεκριµένα των άρθρων 2 και 4 
του βασικού νόµου, καθώς και η 
προσθήκη νέου άρθρου στο βασικό 
νόµο, µε στόχο την εναρµόνιση µε τις 
διατάξεις της οδηγίας 2005/29/ΕΚ 
όπως αυτή αναφέρεται στο Προοίµιο, 
στο βαθµό που αυτή έχει 
τροποποιήσει την οδηγία 
84/450/ΕΟΚ για την προσέγγιση των 
νοµοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών 
µελών σχετικά µε την παραπλανητική 
διαφήµιση.  

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εµπορίου και Βιοµηχανίας. 
Θα εξεταστεί από την εν λόγω 
επιτροπή στις 03.07.2007. 

Ο περί Ελέγχου των 
Παραπλανητικών 
και Συγκριτικών 
∆ιαφηµίσεων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

   05.07.2007 ΚΑ 

71. Ο περί Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

23.01.0
48.059.
2007 

22.02.2007 Η τροποποίηση του βασικού νόµου, 
έτσι ώστε: (α)τα συγκροτήµατα 
εταιρειών µικρού µεγέθους να 
εξαιρούνται από την υποχρέωση 
ετοιµασίας ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων και (β) να 
καταργηθεί η εξαίρεση των εταιρειών 
µικρού µεγέθους από την υποχρέωση 
υποβολής των οικονοµικών τους 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εµπορίου και Βιοµηχανίας. 
Εξετάστηκε στις 20/3/2007 και 
στις 27/3/2007. Υποβλήθηκε 
επιστολή µε θέσεις 
ενδιαφεροµένου συνδέσµου 
και αναµένεται η τοποθέτηση 
των µελών της επιτροπής. 

Ο περί Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

   12.07.2007 ΑΧ 
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καταστάσεων σε έλεγχο από ελεγκτή. 
 

Συζητήθηκε εκ νέου στις 
22/5/2007 και αναµένεται η 
τοποθέτηση των µελών. 
Παραπέµφθηκε στην 
ολοµέλεια της 12/7/2007.  

72. Ο περί 
Κτηµατοµεσιτών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

23.01.0
48.069.
2007 

08.03.2007 Η τροποποίηση στις βασικής 
νοµοθεσίας περί κτηµατοµεσιτών έτσι 
ώστε να συνάδει πλήρως µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο στις τοµείς στις 
ελευθερίας εγκατάστασης και στις 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.  

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών. 
Προειδοποιητική Επιστολή 
ηµ. 12.10.2006 
 
Συζητήθηκε στις 4.6.2007 
Αναµένεται η ψήφισή του από 
την ολοµέλεια στις 12 Ιουλίου 
2007.  
 
  

Ο περί 
Κτηµατοµεσιτών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

   12.07.2007 ΓΛ 

73. Ο περί της Υγείας των 
Ζώων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

23.01.0
48.093-

2007 

26.04.2007 1. Η δηµιουργία νοµικού πλαισίου 
για την εφαρµογή των κοινοτικών 
κανονισµών και κοινοτικών και 
αποφάσεων 
2. Η χορήγηση εξουσίας στο 
∆ιευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 
να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο σε 
περίπτωση παραβίασης διατάξεων 
Κοινοτικών κανονισµών και 
αποφάσεων 
3. η δηµιουργία ποινικών αδικηµάτων 
4. η διασαφήνιση των υποχρεώσεων 
των επιχειρηµατιών ή προσώπων 
που έχουν στην κατοχή, φύλαξη ή 
φροντίδα τους ζώα 
5.Η εναρµόνιση των προνοιών του 
Νόµου µε τις διατάξεις του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του 
Συµβουλίου για το καθεστώς βάσει 
του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου 
προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας στην 
ΕΕ  

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων 
 
Εξετάστηκε από την επιτροπή 
στις 24 Μαΐου 2007. Η 
επιτροπή ζήτησε από την 
εκτελεστική εξουσία να 
επανεξετάσει το κείµενο του 
νοµοσχεδίου µε βάση τις 
τοποθετήσεις των µελών της. 
Σηµεία: 
- ο Υπουργός να µην 
τροποποιεί τα Παραρτήµατα 
µε διάταγµα. 
- Να γίνεται αναφορά στην 
αξιόποινη πράξη αντί απλή 
αναφορά άρθρου στο 
Παράρτηµα Ι. 
 

Ο περί της Υγείας 
των Ζώων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007. 

Ν116(Ι)/2007 12.07.2007 ∆εν απορρέουν υποχρεώσεις ΜΠ 
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Εξετάστηκε εκ νέου από την 
Επιτροπή στις 31/05/2007 και 
14/06/2007. 
 
Η Επιτροπή εισηγήθηκε όπως 
γίνουν ορισµένες αλλαγές στο 
κείµενο.  
 
Αναµένεται η τελική 
τοποθέτηση των κοµµάτων 
στην επιτροπή στις 28 
Ιουνίου 2007 

74 O περί Προσφύγων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

23.01.0
48.039.
2007 

15.02.2007 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2004/83/ΕΚ του Συµβουλίου για 
θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για 
την αναγνώριση και το καθεστώς των 
υπηκόων τρίτων χωρών ή των 
απάτριδων ως προσφύγων ή ως 
προσώπων που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας για άλλους λόγους και 
µε τα άρθρα 7, παράγραφος 1 και 12, 
παράγραφος 1 της Οδηγίας 
2003/86/ΕΚ σχετικά µε το δικαίωµα 
οικογενειακής επανένωσης. 
 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών. 
 
Χρονική ∆έσµευση (για 
Οδηγία 2004/83/ΕΚ): 
10/10/2006. 
Έχει παρέλθει η προθεσµία. 
 
Προειδοποιητική Επιστολή 
ηµ. 27/11/2006, σύµφωνα µε 
την οποία η Κυπριακή 
∆ηµοκρατία, κατά παράβαση 
των υποχρεώσεων της ως 
κράτος µέλος, δεν προέβη, 
εντός καθορισµένης 
προθεσµίας, σε ενηµέρωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τα µέτρα/διατάξεις 
µεταφοράς στην κυπριακή 
έννοµη τάξη της Οδηγίας 
2004/83/ΕΚ. 
 
Αιτιολογηµένη Γνώµη ηµ. 
29/06/2007 (εκπρόθεσµη 
εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2004/83/ΕΚ) 

O περί Προσφύγων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

112(Ι)/2007 12.07.2007 Το Υπουργικό Συµβούλιο µε 
απόφασή του να ορίσει την αρµόδια 
αρχή που διασφαλίζει την κατάρτιση 
προγραµµάτων ένταξης που θεωρεί 
κατάλληλα ή διασφαλίζει τη 
δηµιουργία προϋποθέσεων που 
εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε 
παρόµοια προγράµµατα για σκοπούς 
διευκόλυνσης της ένταξης των 
προσφύγων στην κοινωνία. 

ΜΣ 
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Χρονική ∆έσµευση (για 
Οδηγία 2003/86/ΕΚ): 
03/10/2005. 
 
Εξετάστηκε σε συνεδρίες στις 
19 και 26 Μαρτίου 2007. Η 
κατ’ άρθρο εξέταση του 
νοµοσχεδίου άρχισε στις 16 
Απριλίου 2007 και 
συνεχίστηκε στις 23 Απριλίου 
2007 και στις 7 Μαίου 2007.  
Στη συνεδρία της 14ης Μαίου 
2007 που ήταν ορισµένη για 
ανταλλαγή απόψεων µεταξύ 
των µελών της Επιτροπής 
αποφασίστηκε να γίνει 
τοποθέτηση σε επόµενη 
συνεδρία. Η τοποθέτηση έγινε 
στις 2 και 9 Ιουλίου 2007. 
Παραπέµπεται στην 
Ολοµέλεια στις 12 Ιουλίου 
2007. 

75 Ο περί της Ενίσχυσης 
της Ασφάλειας των 
Λιµανιών Νόµος του 
2007. 

23.01.0
48.113.
2007 

24.05.2007 Η εναρµόνιση µε την κοινοτική 
Οδηγία 2005/65/ΕΚ σχετικά µε την 
ενίσχυση της ασφάλειας των 
λιµανιών. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Συγκοινωνιών και Έργων. 
 
Συζητήθηκε σε συνεδρία της 
επιτροπής στις 12/6/2007 και 
ζητήθηκαν επιπρόσθετες 
πληροφορίες από την 
εκτελεστική εξουσία. 
Αναµένεται να επανεξεταστεί 
στις 3/7/2007. 
Παραπέµφθηκε στην 
ολοµέλεια της 12/7/2007. 

Ο περί της Ενίσχυσης 
της Ασφάλειας των 
Λιµανιών Νόµος του 
2007. 

   12.07.2007 ΑΧ 

76. Ο περί Ρυθµίσεως 
Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και 

23.01.0
48.154-

2007 

21.06.2007 1. Η διεύρυνση των εξουσιών του 
Επιτρόπου έτσι ώστε να εφαρµόζει 
πιο αποτελεσµατικά τις αρµοδιότητες 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Συγκοινωνιών και Έργων 

Ο περί Ρυθµίσεως 
Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και 

   12.07.2007 ΓΛ 
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Ταχυδροµικών 
Υπηρεσιών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

του αναφορικά µε τον έλεγχο της 
αγοράς και τη διαπίστωση της 
συµµόρφωσης τηλεπικοινωνιακού 
τερµατικού εξοπλισµού µε τις βασικές 
απαιτήσεις που καθορίζει το 
κοινοτικό δίκαιο· 
2. Η διασαφήνιση των αρµοδιοτήτων 
του Επιτρόπου αναφορικά µε 
δικαίωµα του να τροποποιεί τους 
όρους γενικών εξουσιοδοτήσεων· 
3. Η παραχώρηση στον Επίτροπο 
αρµοδιοτήτων αναφορικά µε την 
επικύρωση ονοµάτων τοµέα .eu 
ανωτάτου επιπέδου σε δηµόσιους 
φορείς. 
4. Στην ορθότερη απόδοση των 
διατάξεων της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ 
αναφορικά µε την προστασία των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
στον τοµέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και στη συµπερίληψη 
διατάξεων που να κατοχυρώνουν το 
δικαίωµα των προσώπων να 
αρνηθούν / αποσύρουν τη χρήση των 
προσωπικών τους δεδοµένων που 
περιλαµβάνονται σε καταλόγους που 
δηµιουργήθηκαν πριν από τη θέση σε 
ισχύ του βασικού νόµου.  
5. ∆ιασαφήνιση των διατάεξων του 
βασικού νόµου αναφορικά µε τις 
αρµόδιες αρχές που εκδίδουν 
σχετικές µε τα δικαιώµατα διέλευσης 
των παροχέων άδειες, έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί καλύτερη και 
συντονισµένη υλοποίηση των 
υποχρεώσεων της ∆ηµοκρατίας στον 
τοµέα αυτό· 
6. Ρύθµιση της υποχρέωσης των 
παροχέων για την παραχώρηση 
πληροφοριών σε σχέση µε τον 

 
Προειδοποιητική Επιστολή 
ηµεροµηνίας 21.03.2007 

Ταχυδροµικών 
Υπηρεσιών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 
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καλούντα, στις αρχές και υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης και άµεσης 
επέµβασης.  

77. Ο περί Γονικής Άδειας 
και Άδειας για λόγους 
Ανωτέρας Βίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

23.01.0
48.153-

2007 

21.06.2007 Οδηγία 1996/34 Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 
 
Προειδοποιητική Επιστολή 
ηµεροµηνίας 23.03.2007 

Ο περί Γονικής Άδειας 
και Άδειας για λόγους 
Ανωτέρας Βίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

   12.07.2007 ΕΛ
ΛΓ 

78. Ο περί της Συµφωνίας 
µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατοµικής 
Ενέργειας, των 
Κρατών Μελών της 
που δεν διαθέτουν 
πυρηνικά όπλα και 
του ∆ιεθνούς 
Οργανισµού Ατοµικής 
Ενέργειας, κατ’ 
εφαρµογή των 
παραγράφων 1 και 4 
του Άρθρου ΙΙΙ της 
Συνθήκης για τη Μη 
Εξάπλωση των 
Πυρηνικών Όπλων 
και του Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου αυτής 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2007. 

23.01.0
48.142-

2007 

14.06.2007  Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και 
Εξωτερικών 

Ο περί της 
Συµφωνίας µεταξύ 
της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας 
Ατοµικής Ενέργειας, 
των Κρατών Μελών 
της που δεν 
διαθέτουν πυρηνικά 
όπλα και του 
∆ιεθνούς 
Οργανισµού 
Ατοµικής Ενέργειας, 
κατ’ εφαρµογή των 
παραγράφων 1 και 4 
του Άρθρου ΙΙΙ της 
Συνθήκης για τη Μη 
Εξάπλωση των 
Πυρηνικών Όπλων 
και του Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου αυτής 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2007. 

   12.07.2007 ΕΛ
ΛΓ 

79. Ο περί Αλιείας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 
(Πρόταση Νόµου) 

23.02.0
48.031-

2007 

21.06.2007  Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων 

Ο περί Αλιείας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 
(Πρόταση Νόµου) 

   12.07.2007 ΕΛ
ΛΓ 

80. Ο περί Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 

23.01.0
48.168-

2007 

04.10.2007 Η τροποποίηση του Πέµπτου 
Παραρτήµατος του βασικού νόµου 
περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, µε 

Παραπέµφθηκε στην Κοιν. 
Επιτροπή Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού. 

   11.10.2007 ΑΧ 
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6) Νόµος του 2007 σκοπό την εφαρµογή µειωµένου 
συντελεστή ΦΠΑ 5% σε ορισµένα 
είδη που περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα III της Οδηγίας 
2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό 
σύστηµα φόρου προστιθέµενης 
αξίας. 

 
 

81. Ο περί Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.5) Νόµος του 
2007 

23.01.0
48.143-

2007 

14.06.2007 Η τροποποίηση του βασικού νόµου 
περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, 
έτσι ώστε να προστεθούν οι 
υπηρεσίες κοµµωτικής και η 
ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών 
κατοικιών στο ∆εύτερο Πίνακα του 
Πέµπτου Παραρτήµατος αυτού, στον 
οποίο περιλαµβάνονται οι παροχές 
υπηρεσιών που επιβαρύνονται µε 
µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ ύψους 
5%. 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονοµικών. 
 
Αναµένεται η εξέταση του. 

    11.10.2007 ΑΧ 

82 Ο περί της Εµπορίας 
Ορισµένων 
Αντικειµένων    
[Εφαρµογή του 
Κανονισµού (ΕΚ) 
1236/2005] Νόµος του 
2007. 

23.01.0
48.028 

01.02.2007 Η εισαγωγή εφαρµοστικών διατάξεων 
για την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας µε τίτλο «Κανονισµός 
(ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1236/2005 ΤΟΥ 
Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2005, 
για το εµπόριο ορισµένων 
αντικειµένων δυναµένων να 
χρησιµοποιηθούν για τη θανατική 
ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη 
σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική 
µεταχείριση ή τιµωρία».  

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νοµικών. Θα εξεταστεί από 
την εν λόγω επιτροπή στις 
27.09.2007. Συνεχίζεται η 
συζήτηση του εν λόγω 
θέµατος στις 04.10.2007. 
Αναµένεται η τοποθέτηση της 
επιτροπής στις 11.10.2007  
επί του κειµένου του 
νοµοσχεδίου όπως 
διαµορφώθηκε κατόπιν 
εισηγήσεων των µελών της 
επιτροπής και της Νοµικής 
Υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας. 
Ολοµέλεια 18.10.2007 

Ο περί της Εµπορίας 
Ορισµένων 
Αντικειµένων    
[Εφαρµογή του 
Κανονισµού (ΕΚ) 
1236/2005] Νόµος 
του 2007. 

   18/10/2007 ΚΑ 

83 Ο περί Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης 
(Ευθύνη 
Μεταφορέων) Νόµος 
του 2007. 

23.01.0
48.135-

2007 

07.06.2007 Η εναρµόνιση µε (α) την Οδηγία 
2001/51/ΕΚ για τη συµπλήρωση των 
διατάξεων του άρθρου 26 της 
Σύµβασης Εφαρµογής της Συµφωνίας 
του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 και 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών. 
 
Χρονική ∆έσµευση (για 

Ο περί Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης 
(Ευθύνη 
Μεταφορέων) Νόµος 
του 2007. 

 18/10/2007 ∆εν απορρέουν υποχρεώσεις. ΜΣ 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµό
ς 

Φακέλο
υ 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Παρατηρήσεις Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Απορρέουσες 
Υποχρεώσεις 

 

(β) την Οδηγία 2004/82/ΕΚ σχετικά µε 
την υποχρέωση των µεταφορέων να 
κοινοποιούν τα στοιχεία των 
επιβατών.  

Οδηγία 2004/82/ΕΚ): 
05/09/2006. 
 
Έχει παρέλθει η προθεσµία. 
 
Προειδοποιητική Επιστολή 
ηµ. 27/11/2006, σύµφωνα µε 
την οποία η Κυπριακή 
∆ηµοκρατία, κατά παράβαση 
των υποχρεώσεων της ως 
κράτος µέλος, δεν προέβη, 
εντός καθορισµένης 
προθεσµίας, σε ενηµέρωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τα µέτρα/διατάξεις 
µεταφοράς στην κυπριακή 
έννοµη τάξη της Οδηγίας 
2004/82/ΕΚ. 
 
Αιτιολογηµένη γνώµη 
ηµεροµηνίας 29 Ιουνίου 
2007 
 
Η Οδηγία 2001/51/ΕΚ έχει 
µεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο 
µε τον περί Αλλοδαπών και 
Μεταναστεύσεως (Ευθύνη 
Μεταφορέων) 
(Τροποποιητικό) Νόµο του 
2005 ο οποίος καταργείται 
όπως και ο περί Αλλοδαπών 
και Μεταναστεύσεως (Ευθύνη 
Μεταφορέων) Νόµος του 2000 
και αντικαθίστανται µε το 
προτεινόµενο νοµοσχέδιο. 
 
Άρχισε η εξέταση του 
νοµοσχεδίου σε συνεδρία της 
Επιτροπής στις 9 Ιουλίου 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµό
ς 

Φακέλο
υ 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Παρατηρήσεις Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Απορρέουσες 
Υποχρεώσεις 

 

2007. Η εξέταση θα 
συνεχιστεί µετά τις θερινές 
διακοπές. 
Το νοµοσχέδιο 
επανεξετάστηκε στις 24 
Σεπτεµβρίου 2007 και στις 
8/10/2007 έγινε η τοποθέτηση 
των µελών της Επιτροπής. 

           
 

 
Γ. Νοµοσχέδια που αποσύρθηκαν

1. Ο περί Συµβουλίου 
Αµπελοοινικών 
Προϊόντων 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.01.048.
055.2007 

22.02.2007 Η τροποποίηση της βασικής περί 
Συµβουλίου Αµπελοοινικών 
Προϊόντων νοµοθεσίας του 2004 µε 
την παραχώρηση της εξουσίας στο 
Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων 
να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο 
ή/και άλλα διοικητικά µέτρα σε 
περίπτωση παράβασης διατάξεων 
Κοινοτικών Κανονισµών ή Κοινοτικών 
Αποφάσεων, όπως αυτά καθορίζονται 
στο Πρώτο Παράρτηµα που 
προστίθεται στη βασική νοµοθεσία. 
Επιπλέον, δηµιουργούνται ποινικά 
αδικήµατα αναφορικά µε την 
παράβαση Κοινοτικών Κανονισµών 
και Κοινοτικών Αποφάσεων όπως 
αυτά καθορίζονται στο Τρίτο 
Παράρτηµα που προστίθεται στη 
βασική νοµοθεσία.  
 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων 
 
Εξετάστηκε για πρώτη φορά 
την 1η Μαρτίου 2007 και 
αναµένονται οι θέσεις του 
Συµβουλίου Αµπελοοινικών 
Προϊόντων. 
 
Μ επιστολή του ο 
διευθυντής του Συµβουλίου 
ζήτησε την απόσυρση του 
νοµοσχεδίου και την 
ενσωµάτωση των διατάξεων 
του στο νοµοσχέδιο που 
τιτλοφορείται «Ο περί της 
Εφαρµογής των 
Κοινοτικών Κανονισµών 
και Κοινοτικών 
Αποφάσεων Νόµος του 
2006» που εκκρεµεί 

    ΜΠ 
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ενώπιον της Κοιν. 
Επιτροπής Νοµικών. 
 
 

2. Ο περί Ατόµων µε 
Αναπηρίες 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2007 

23.01.048.
067.2007 

08.03.2007 Είναι η τροποποίηση του βασικού 
νόµου («Ο περί Ατόµων µε Αναπηρίες 
Νόµος του 2000 και 2004») ώστε να 
συνάδει πλήρως µε τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη 
διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την 
ίση µεταχείριση στην απασχόληση 
και την εργασία.  Ειδικότερα, οι 
τροποποιήσεις αφορούν στην ορθή 
µεταφορά των διατάξεων των άρθρων 
5, 9 και 10 της Οδηγίας όσον αφορά 
(ι) την υποχρέωση των εργοδοτών να 
προβαίνουν σε εύλογες προσαρµογές 
ώστε τα πρόσωπα µε αναπηρία να 
µπορούν να έχουν πρόσβαση σε θέση 
εργασίας, να ασκούν το επάγγελµά 
τους ή να τους παρέχεται εκπαίδευση, 
(ιι) το βάρος της απόδειξης και (ιιι) την 
υπεράσπιση των θυµάτων των 
διακρίσεων από ενώσεις ή άλλα 
νοµικά πρόσωπα. 
 
Αποσύρθηκε και θα κατατεθεί 
αναθεωρηµένο νοµοσχέδιο.  
 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 
 

   ∆εν απορρέουν υποχρεώσεις ΕΛ
ΛΓ 

3. Ο περί Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

23.01.217.
2006 

19.10.2006 Η τροποποίηση του βασικού νόµου, 
έτσι ώστε να συνάδει µε τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2006/18/ΕΚ για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 
77/388/ΕΟΚ, όσον αφορά τους 
µειωµένους συντελεστές φόρου 
προστιθέµενης αξίας, η οποία δεν 
επιβάλλει µειωµένο συντελεστή στις 
αναπνευστικές συσκευές για τη 
θεραπεία του άσθµατος και στα 
σπιρόµετρα για την καταµέτρηση της 
αναπνευστικής ικανότητας του 
ασθενούς, καθώς και για την 
παράδοση υγραερίου. 

Παραπέµφθηκε στην Κοιν. 
Επιτροπή Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού. 
 
Εξετάστηκε από την 
επιτροπή στις 23/4/2007. 
Τέθηκε εκ νέου για 
συζήτηση από την επιτροπή 
στις 25/6/2007, αλλά 
αναβλήθηκε χωρίς 
συζήτηση. 
Αναµένεται η απόσυρσή 
του στην Ολοµέλεια της 
18/10/2007. 

    ΑΧ 
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∆. Νοµοσχέδια που απορρίφθηκαν

1. O περί Αποφάσεων 
του Συµβουλίου 
Ασφαλείας των 
Ηνωµένων Εθνών και 
Κοινών Θέσεων του 
Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 
(∆ιατάγµατα 
Υπουργικού 
Συµβουλίου) Νόµος 
του 2007 

23.01.048.
042.2007 

15.02.2007 Η παραχώρηση στο Υπουργικό 
Συµβούλιο της δυνατότητας έκδοσης 
∆ιαταγµάτων για την εφαρµογή των 
αποφάσεων του Συµβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών και 
των Κοινών Θέσεων του Συµβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το 
προτεινόµενο νοµοσχέδιο θεσπίζεται 
νόµος-πλαίσιο για την εφαρµογή 
κυρώσεων έναντι τρίτων χωρών που 
απορρέουν από Ψηφίσµατα του 
Συµβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωµένων Εθνών και Κοινές Θέσεις 
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθώς και την 
ποινικοποίηση της πιθανής µη 
συµµόρφωσης µε τις απαγορευτικές 
πρόνοιές του.  
 

Παραπέµφθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εξωτερικών 
 
Η Επιτροπή εξέτασε το θέµα 
στις 14 και 28 Μαρτίου 
2007. 
 
Αναµένονται οι 
τοποθετήσεις των κοµµάτων 
 
Η επιτροπή θα τοποθετηθεί 
επί του νοµοσχεδίου σε 
συνεδρία της στις 2 Μαΐου 
2007 
 
Αναµένονται οι τελικές 
τοποθετήσεις των 
κοµµάτων 
Ολοµέλεια 21 Ιουνίου 2007 
 

    21.06.2007 ΜΠ 

 
 

 


