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 جدول ٔالاعمال:

 .1العطلة ال*+ملانية
 .2استعراض تقدم أشغال اللجان بخصوص مشاريع القوان:ن ذات ٔالاولوية
 افتتاح جلسة ندوة الرؤساء:

بــدعوة مــن رئــيس مجلــس نــواب الشــعب ،انعقــدت نــدوة الرؤســاء يــوم الجمعــة  20جويليــة 2018
للنظر Pي جدول ٔالاعمال املشار إليه أعالﻩ.
وقــد إفتــتح الســيد رئــيس مجلــس نــواب الشــعب الاجتمــاع بال*Vحيــب بالحضــور ،مستعرضــا النقــاط
ال abيتضم`^ا جدول ٔالاعمال املشار إل_^ا أعالﻩ.
وبعــد التــذك *:بف Vــ*ة العطلــة ال*+ملاني ــة الbــ aتمت ــد خــالل شــهري أوت وس ــبتم *+مــن ك ــل ســنة ،تط ــرق
الس ــيد رئ ــيس املجل ــس إ oــى الض ــغوط املس ــلطة ع nــى روزنام ــة العم ــل الني ــابي ع nــى مس ــتوى الوظيف ــة
التشريعية والوظيفة الانتخابيـة مستعرضـا عديـد مشـاريع القـوان:ن ذات ٔالاولويـة والbـ aتكتxـ awصـبغة
اس ــتعجالية  Pــي إط ــار ال}Vام ــات ت ــونس الخارجي ــة باإلض ــافة إ oــى ٔالاعم ــال الانتخابي ــة للمجل ــس وه ــو م ــا
يستدي مقاربة جماعية من أجل ٕالايفاء بال}Vامات املجلس.
وق ــد ط ــرح الس ــيد رئ ــيس املجل ــس ع nــى الحاض ــرين م ــن أعض ــاء ن ــدوة الرؤس ــاء إمكاني ــة عق ــد دورة
اســتثنائية بدايــة مــن  24ســبتم 2018 *+عnــى أن تنطلــق أعمــال اللجــان Pــي  3ســبتم 2018 *+الســتكمال
النظر Pي املشاريع ذات ٔالاولوية.
وب:ن أن هذا املق*Vح مطروح للمداولة وإبداء الرأي من أجل الخروج بتوصيات تعرض عnى املكتب
قصد اتخاذ القرار املناسب.
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 أهم مداوالت ندوة الرؤساء:

بعد املداولة والنقاش توزعت آراء السادة النواب ب:ن املواقف ٔالاساسية التالية:
 .1ض ــرورة التقي ــد بالض ــوابط الش ــكلية ال bــ aيقتض ــ_^ا الدس ــتور والنظ ــام ال ــداخnي باعتب ــار أن
إجتماع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته Pي دورة استثنائية ال يكون إال بطلب من رئـيس الجمهوريـة
أو من رئيس الحكومة ،أو من ثلث أعضائه ،وذلك للنظر Pي جدول أعمال محدد.
وعnى النـواب أو الكتـل املعنيـة بعقـد دورة إسـتثنائية املبـادرة إoـى تقـديم طل^ـا مرفقـا بجـدول أعمـال
محدد.
 .2حجــم املشــاريع املعروضــة وأهمي^ــا واســتعجال النظــر ف_^ــا مــن الحكومــة يجعــل مــن تنظــيم
دورة استثنائية خالل شهر سبتم *+أمر ضروري الستكمال ٔالاولويات التشريعية.
وخــالف ذلــك ،ســتبقى عديــد املشــاريع دون مصــادقة إoــى مــا بعــد ترك:ــ} الهياكــل النيابيــة للــدورة
النيابية الخامسة ثم النظر Pي مشروع قانون املالية لسنة ،2018
وق ــد اق Vــ*ح بع ــض الحاض ــرين تمدي ــد ال ــدورة الاس ـتثنائية ألك ــ* م ــن أس ــبوع ح bــ ي ــتم النظ ــر  Pــي
جملة املشاريع املعروضة عnى الجلسة العامة.
 .3ضــرورة اس ــتئناف عمــل املجل ــس Pــي دورت ــه العاديــة الخامس ــة مفتــتح ش ــهر أكتــوبر للنظ ــر  Pــي
املشــاريع الجــاهزة والbــ aتنتظــر عرضــها عnــى الجلســة العامــة عnــى غـرار مشــروع القــانون ٔالاسا£ــ awلهيئــة
حقــوق ٕالانســان ومشــروع القــانون ٔالاسا£ــ awاملتعلــق بتنقــيح وإتمــام القــانون ٔالاسا£ــ awعــدد  26لســنة
 2015املـ ــؤرخ Pـ ــي  7أوت  2015املتعلـ ــق بمكافحـ ــة ٕالارهـ ــاب ومنـ ــع غسـ ــل ٔالامـ ــوال ومشـ ــروع القـ ــانون
ٔالاسا aw£للم}:انية وغ*:ها مع استحثاث اللجان الستئناف نشاطها خالل شهر سبتم *+قصد استكمال
النظر Pي بقية املشاريع.
 أهم التوصيات املنبثقة عن ندوة الرؤساء:

* ضبط العطلة ال*+ملانية خالل شهري أوت وسبتم2018 *+
*دعوة اللجان الستئناف نشاطها بداية من النصف الثاني من شهر سبتم2018 *+
*إمكانية دعوة املجلس لعقد دورة استثنائية خالل العطلة ال*+ملانية
*افتتاح الدورة العادية بداية من  02أكتوبر 2018
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