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Επίσημη 
Εφημερίδα  της 
ΕΕ: L 368, 
31.12.1994,  
σ. 38· 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L363, 
20.12.2006, 
σ. 409. 

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 8, παράγραφος 2, και το Άρθρο 9, παραγράφους 1 και 
2, της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 94/80/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης 
Δεκεμβρίου 1994 περί των λεπτομερών κανόνων άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 
κατά τις δημοτικές  και κοινοτικές εκλογές από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος 
του οποίου δεν είναι υπήκοοι», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2006/106/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006, 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

98(Ι) του 2004 
140(Ι) του 2006. 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων 
Κρατών Μελών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημοτικών και 
Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμους του 2004 και 2006 (οι οποίοι στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 
περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμοι του 2004 έως 2010. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 

  
  

7(Ι) του 2007. 
«“βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης” σημαίνει βεβαίωση εγγραφής η οποία 
εκδίδεται σύμφωνα με τον περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των 
Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη 
Δημοκρατία Νόμο του 2007·». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου 
(β) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:  

  
  «(β) ισχύον διαβατήριο ή ισχύον δελτίο ταυτότητας, εκδιδόμενο από το κράτος μέλος ιθαγένειας 

του εκλογέα, ή/και βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης η οποία τον αφορά ή/και δελτίο 
ταυτότητας της Δημοκρατίας.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 13 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με την ακόλουθη 
νέα παράγραφο:  

  
  «(β) ισχύον διαβατήριο ή ισχύον δελτίο ταυτότητας, εκδιδόμενο από το κράτος μέλος ιθαγένειας 

του εκλόγιμου, ή/και βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης η οποία τον αφορά ή/και δελτίο 
ταυτότητας της Δημοκρατίας.». 
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