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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΟΜOΥΣ ΤOΥ
2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2015
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αρχείου Πληθυσμού

τίτλος.

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με

141(Ι) του 2002

τους περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμους του 2002 έως (Αρ. 3) του

65(Ι) του 2003

2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο

76(Ι) του 2003

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί

62(Ι) του 2004

Αρχείου Πληθυσμού Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 4) του 2015.

13(Ι) του 2006
123(Ι) του 2007
92(Ι) του 2009
81(Ι) του 2010
44(Ι) του 2011
36(Ι) του 2013
174(Ι) του 2013
15(Ι) του 2015
16(Ι) του 2015
44(Ι) του 2015.
Τροποποίηση

2.

Το άρθρο 94 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 94
του βασικού
νόμου.
(α) Με τη διαγραφή της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού
και την αναρίθμηση των υφιστάμενων παραγράφων (β), (γ)
και (δ) αυτού σε παραγράφους (α), (β) και (γ), αντίστοιχα.
(β) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού,
όπως αυτή έχει αναριθμηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω,

2
αμέσως μετά τη λέξη «του» (πρώτη γραμμή), της φράσης
«διά της παρουσίασης του εκλογικού του βιβλιαρίου ή του
δελτίου ταυτότητάς του».
(γ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του εδαφίου
(1) αυτού, όπως αυτή έχει αναριθμηθεί σύμφωνα με τα πιο
πάνω, του διαζευκτικού «ή» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη
«και»· και
(δ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού του κειμένου
«το εκλογικό του βιβλιάριο σφραγίζεται και υπογράφεται, σε
κατάλληλο για το σκοπό αυτό χώρο, από τον Προεδρεύοντα
του εκλογικού κέντρου ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί κατ'
εντολή του με σκοπό να τεκμηριωθεί ότι ο εκλογέας έχει
ψηφίσει» (πρώτη μέχρι τέταρτη γραμμή) με τη φράση «ο
εκλογέας υπογράφει στον εκλογικό κατάλογο, σε κατάλληλο
χώρο δίπλα από το όνομά του, με σκοπό να τεκμηριωθεί ότι
έχει ψηφίσει».
Τροποποίηση

3.

του άρθρου 101

προσθήκη στο εδάφιο (6) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «βιβλιάριο»

του βασικού

(δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή το δελτίο ταυτότητάς του».

νόμου.

Το άρθρο 101 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

