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Στη Βουλή Ιωνάς Νικολάου Ζαχαρίας Χρυσοστόμου εκπρόσωποι θεσμών ΜΚΟ και Συνδέσμου Οικιακών Βοηθών

Επί τάπητος

οι διαδικασίες για ελλείποντα πρόσωπα
Την ώρα που η Επιτροπή

Νομικών

αναβάλλει

για άλλη μια φορά την προώθηση
στην ολομέλεια του νομοσχεδίου για τις
παρακολουθήσεις επικοινωνιών άρση
απορρήτου τηλεπικοινωνιακών συνδιαλέξεων
που θα λύσει τα χέρια της Αστυνομίας
για εξιχνίαση πολλών υποθέσεων επιχειρεί
να ενημερωθεί σε κοινή συνεδρία
με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
για τις ακολουθούμενες διαδικασίες
στη διακρίβωση της τύχης ελλειπόντων προσώπων
η οποία σχετίζεται με την άρση

τηλεπικοινωνιακών

δεδομένων
Ειδικότερα υπό το φως των φρικιαστικών
εγκλημάτων και την έκκληση του

εκπροσώπου

Τύπου της Αστυνομίας που

επέρριψε

και ευθύνες στη Βουλή για να δοθούν
νομικά εργαλεία έτσι ώστε σε κάθε περί¬

πτωση εξαφάνισης το έργο της να καταστεί
πιο αποτελεσματικό οι βουλευτές θα
ζητήσουν

την ερχόμενη Πέμπτη 9/5/2019 εξηγήσεις
από τον παραιτηθέντα υπουργό
και τον αρχηγό Αστυνομίας για
τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα που
αφορούν την Αστυνομία
Την ίδια ώρα η παρουσία των Επιτρόπων
Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
Διοικήσεως και Ισότητας στοχεύει στο
να αντιληφθούν οι βουλευτές τις δικές τους
υποχρεώσεις και ευθύνες
Φως στα όσα γίνονται ή δεν γίνονται
αναμένεται να ρίξει και η παρουσία του
πρόεδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης
Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά
της Αστυνομίας εκπροσώπων της Νομικής
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας του Παγκύ
Δικαιοσύνης

πριου Δικηγορικού Συλλόγου πολύ
της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης
Hope for Children"— UNCRC Policy
Center και του πρόεδρου του Συνδέσμου
Οικιακών Βοηθών
περισσότερο

Κοινή Συνεδρία

Σημειώνεται ότι το θέμα αρχικά

ενεγράφη

από τη βουλευτίνα του ΑΚΕΛ Σκεύη Κου

κουμά στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και στάλθηκαν σχετικές προσκλήσεις
για συνεδρία την ερχόμενη Δευτέρα
ωστόσο η πρόεδρος της επιτροπής Στέλλα
Κυριακίδου αποδέχθηκε η κοινή συνεδρία
με την Επιτροπή Νομικών μετά από εισήγηση
των Γ Γεωργίου και Δ Δημητρίου του
ΔΗΣΥ να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη
ΚΑΤΙΑ ΣΑΒΒΑ

