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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2013 

 

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

10(I) του 2004 

202(I) του 2004 

207(I) του 2004 

13(I) του 2009 

144(I) του 2013.  

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εκλογής 

των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός)  

Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της 

Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμους 

του 2004 έως 2013 (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί της Εκλογής των Μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμοι του 2004 έως 2014. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου (1Α): 

   

  «(1Α)  Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των 

παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1), το Τμήμα 

Αρχείου Πληθυσμού δύναται να εγγράφει στον ειδικό 

εκλογικό κατάλογο για εκλογείς, πολίτη της Δημοκρατίας 

που σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχει το Σύστημα 

Αρχείου Πληθυσμού διαμένει στις περιοχές που η 

Κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό 

έλεγχο, έχει ήδη συμπληρώσει ή μέχρι την ημερομηνία 

διεξαγωγής της εκλογής για ανάδειξη των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπληρώνει το δέκατο 

όγδοο έτος της ηλικίας του και κατέχει δελτίο ταυτότητας 

της Δημοκρατίας, το οποίο εκδόθηκε από το Σύστημα 

Αρχείου Πληθυσμού: 
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    Νοείται ότι ο πολίτης ο οποίος θα εγγραφεί στον 

ειδικό εκλογικό κατάλογο σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος εδαφίου θα πρέπει κατά την ημέρα των 

εκλογών για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, κατά την προσέλευσή του στο εκλογικό 

κέντρο και πριν ψηφίσει, να υποβάλει σε τύπο, που 

καθορίζει ο Υπουργός, υπεύθυνη δήλωση στην οποία να 

καταγράφει τη διεύθυνση της συνήθους διαμονής του 

στις περιοχές που η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν 

ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο: 

   

    Νοείται περαιτέρω ότι ο πολίτης θα καταθέτει το 

έντυπο που αναφέρεται στην πιο πάνω επιφύλαξη στον 

αρμόδιο λειτουργό της Δημοκρατίας ο οποίος μόνο τότε 

θα τον προμηθεύει στη συνέχεια με το σχετικό 

ψηφοδέλτιο: 

   

    Νοείται έτι περαιτέρω ότι για τους σκοπούς του 

παρόντος εδαφίου ο όρος «Σύστημα Αρχείου 

Πληθυσμού» σημαίνει το μηχανογραφημένο σύστημα 

του αρχείου πληθυσμού, όπως το Αρχείο αυτό ορίζεται 

στον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο.». 

 

 


