BOYΛH TΩΝ EΛΛHNΩN
∆IEYΘYNΣH NOMOΘETIKOY EPΓOY
EB∆OMA∆IAIO ∆EΛTIO
Tων νοµοσχεδίων και των προτάσεων νόµων, που εκκρεµούν στη Bουλή για συζήτηση
και ψήφιση και κατατέθηκαν µέχρι 6 Νοεµβρίου 2009

Xρήσιµες πληροφορίες: Tο παρόν δελτίο εκδίδεται κάθε εβδοµάδα σύµφωνα µε τον Kανονισµό της Bουλής (Mέρος Kοινοβουλευτικό, άρθρο 86 παρ. 4).
Στη στήλη «Παρατηρήσεις» αναφέρεται το σηµείο στο οποίο έχει φθάσει η διαδικασία
για την ψήφιση του αναγραφόµενου νοµοσχεδίου, από την ανακοίνωση της κατάθεσής του
στη Bουλή µέχρι την εισαγωγή του για συζήτηση και ψήφιση. Ειδικότερα:
Αναγράφεται ο χρόνος της κατάθεσης των νοµοσχεδίων στη Bουλή, ώστε να γνωρίζει ο
ενδιαφερόµενος πότε έγινε η κατάθεσή τους. Tο επόµενο της κατάθεσης στάδιο της διαδικασίας για την προώθηση των νοµοσχεδίων προς συζήτηση και ψήφιση είναι η αναπαραγωγή και η εκτύπωσή τους στο Tυπογραφείο της Bουλής, η διανοµή του νοµοσχεδίου
στους κ.κ. βουλευτές και η εισαγωγή του για επεξεργασία και εξέταση ή για συζήτηση και
ψήφιση στην αρµόδια διαρκή επιτροπή.
Eάν αναγράφεται η ένδειξη ότι το νοµοσχέδιο είναι έτοιµο για συζήτηση, σηµαίνει ότι
έχουν ολοκληρωθεί όλα τα προαναφερόµενα στάδια και είναι έτοιµο να συζητηθεί στη
Bουλή.
Tέλος, αναφέρεται ακόµη εάν άρχισε η συζήτηση ενός νοµοσχεδίου στην αρµόδια διαρκή επιτροπή ή στη Bουλή και σε ποιό σηµείο έχει φθάσει.
Eιδικά αναφέρεται εάν στην αρµόδια διαρκή επιτροπή έχει ταχθεί προθεσµία για υποβολή της σχετικής έκθεσης ή για την ολοκλήρωση ης συζήτησης και ψήφισης του νοµοσχεδίου ή της πρότασης νόµου (άρθρα 89 παρ. 4 και 93 παρ. 1 του Kανονισµού της Bουλής) και εάν η προθεσµία αυτή έχει παρέλθει, οπότε το νοµοσχέδιο ή η πρόταση νόµου νόµιµα εισάγεται στη Βουλή για συζήτηση.
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Α΄
Α Π Ο ΦΑ Σ Ε Ι Σ Β ΟΥΛ Η Σ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α) Σχέδιο Προϋπολογισµού
∆απανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2010.

β) Απολογισµός ∆απανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Α. Μακρυπίδης
Ι. Βρούτσης

Κατατέθηκε 4.11.2009
Εκκρεµεί στην
Επιτροπή Οικονοµικών
της Βουλής
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ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

α) Κύρωση του Απολογισµού
του Κράτους οικονοµικού
έτους 2007.
β) Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού
έτους 2007.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Α. Παπαθανάση
Ν. Λέγκας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κατατέθηκαν 21.11.2008
Εκκρεµούν στην
Επιτροπή του
απολογισµού και του
γενικού ισολογισµού
του Κράτους και
ελέγχου της εκτέλεσης
του Προϋπολογισµού
του Κράτους.
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