
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟ 

 
 

 Για σκοπούς - 
  
 

Επίσημη 

Εφημερίδα  της 

ΕΕ: L 329, 

30.12.1993, 

σ. 34. 

(α) ορθότερης εναρμόνισης με τα Άρθρα 9, παράγραφος 2, και 10, 

παράγραφος 3, της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 

«Οδηγία 93/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 1993 για 

τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 

τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του 

οποίου δεν είναι υπήκοοι», και  
  
 (β) καλύτερης εφαρμογής του βασικού νόμου, 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

 

10(Ι) του 2004 

202(Ι) του 2004 

207(Ι) του 2004. 

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

Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2009 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Εκλογής των Μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμους έως (Αρ. 2) του 2004 (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 2009. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την προσθήκη σ΄ αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του 

ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 

  
  «“βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης” σημαίνει 
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7(Ι) του 2007. 

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 9  

του βασικού 

νόμου. 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την προσθήκη μετά τη λέξη «Δημοκρατίας» (έκτη γραμμή) της φράσης 

«ή ισχύον διαβατήριο ή ισχύον δελτίο ταυτότητας, εκδιδόμενο από το 

κράτος μέλος ιθαγένειας του κοινοτικού εκλογέα, ή/και βεβαίωση 

εγγραφής πολίτη της Ένωσης η οποία τον αφορά,». 
  
Τροποποίηση  

του άρθρου 11  

του βασικού  

νόμου. 

4. Η παράγραφος (α) του άρθρου 11 του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται από την ακόλουθη παράγραφο: 

  

 «(α) (i) Η ταυτότητα του εκλογέα, διά της παρουσίασης του 

δελτίου ταυτότητας που του έχει εκδώσει η 

Δημοκρατία ή του εκλογικού του βιβλιαρίου, 

   

  (ii) η ταυτότητα του κοινοτικού εκλογέα, διά της 

παρουσίασης του εγγράφου που παρουσίασε στην 

υπηρεσία εκλογικού καταλόγου στα γραφεία των 

Επαρχιακών Διοικήσεων για την εγγραφή του στον 

ειδικό εκλογικό κατάλογο για κοινοτικούς εκλογείς 

δυνάμει του άρθρου 9, και». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

5. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 14 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος της και 

με την προσθήκη μετά τη λέξη «Δημοκρατίας» της φράσης «ή ισχύον 

διαβατήριο ή ισχύον δελτίο ταυτότητας, εκδιδόμενο από το κράτος μέλος 

ιθαγένειας του κοινοτικού εκλόγιμου, ή/και βεβαίωση εγγραφής πολίτη 
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της Ένωσης η οποία τον αφορά.». 
  
Προσθήκη νέου 

άρθρου στο 

βασικό νόμο. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 

23 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

   
 «Ώρες 

ψηφοφορίας. 
23Α. Οι ώρες ψηφοφορίας είναι από τις 6.00 π.μ. μέχρι 

τις 8.00 μ.μ., με διάλειμμα από τις 12.00 μ. μέχρι τις 1.00 

μ.μ.». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 27 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
  (α) Με την αντικατάσταση στη δεύτερη επιφύλαξη αυτού, της 

φράσης «χιλίων λιρών και δέκα χιλιάδων λιρών, 

αντίστοιχα.» (πέμπτη γραμμή) με τη φράση «πέντε 

χιλιάδων ευρώ και σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ, 

αντίστοιχα:»∙ και 
   
  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την δεύτερη επιφύλαξη 

αυτού, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 
  
  

 
 
 

72 του 1979 

73 του 1980 

16 του 1981 

124 του 1985 

164 του 1985 

297 του 1987 

107(Ι) του 1992 

71(Ι) του 1995 

 «Νοείται έτι περαιτέρω ότι το ποσό των 

διακοσίων πενήντα λιρών που αναφέρεται στο εδάφιο 

(5) του άρθρου 19 του περί Εκλογής Μελών της 

Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου αντικαθίσταται 

για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου με το ποσό 

των χιλίων ευρώ.». 
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11(Ι) του 1996 

118(Ι) του 1996 

101(Ι) του 1997 

45(Ι) του 2001 

56(Ι) του 2001 

209(Ι) του 2002 

226(Ι) του 2002 

3(Ι) του 2003. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.: 23.01.050.044.2009 

 
ΛΣΜ/ΜΑΤ 
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