بسم اهلل الرمحن الرحيم
اجمللس الوطين للوردستان ــ العراق
باسم الشعب

إضتياداً حلهه الفكسٗ ( )1مً املادٗ ( )56مً الكاىٌْ زقه ( )1لظــــــ ى٘  1992املعدل ّبياًٛا عل ٙما
عسضُ العدد الكاىْىٕ مً اعضا ، ٛقسز اجمللظ الْطين لهْزدضتاٌ ـ العسام ظلطتُ االضتجيا ٜ٘ٔاملزقن٘
(ّ )1امليعكدٗ بتازٓذ  2009/1/21تشسٓع الكاىٌْ اآلتٕ:
قانون رقم ( )1لسنة 2009
قانون التعديل الثاني لقانون رئاسة اقليم كوردستان ـ العراق
رقم ( )1لسنة  2005املعدل

املادٗ األّىل:
تعدل الفكسات (أّالً ّثاىٔاً ّخامظ عشس) مً املادٗ العاشسٗ مً الكاىٌْ ّتضاف فكسٗ بتطلطل (تاضع
عشس) الَٔا ّتكسأ ناآلتٕ:
أّالً -1 :اقرتاح مشازٓع الكْاىني ّالكسازات املتعلك٘ بسٜاض٘ االقلٔه للنجلظ الْطين لهْزدضتاٌ ـ
العسام.
 -2اصداز الكْاىني ّالكساز ات اليت ٓشسعَا اجمللظ الْطين لهْزدضتاٌ ـ العسام خالل مخط٘
عشس ْٓمًا مً تازٓذ ّصْهلا اىل زٜاض٘ االقلٔهّ ،لُ حل االعرتاض علَٔا نلٔاً أّ جصًٜٔا خالل
املدٗ املرنْزٗ ّاعادتَا اىل اجمللظ الْطين العادٗ اليظس فَٔآّ ،هٌْ قساز اجمللظ الْطين بشأىَا
قطعٔاًّ ،تعد تلو الكْاىني ّالكسازات صادزٗ يف حال٘ عدو اصدازٍا مً قبلُ ضنً املدٗ املرنْزٗ
ّمل ٓعرتض علَٔا ّْٓعص اجمللظ الْطين ليشسٍا يف اجلسٓدٗ السمسٔ٘ (ّقاٜع نْزدضتاٌ).
ثاىٔاً :اصداز مسضْو باجسا ٛاالىتدابات العام٘ للنجلظ الْطين لهْزدضتاٌ ـ ال عسام ّحتدٓد مْعدٍا
خالل مخط٘ عشس ْٓمًا مً تأزٓذ حلُ أّ قبل ضتني ْٓماً عل ٙاألقل الىتَا ٛالدّزٗ االىتدابٔ٘ علٙ
اٌ ال ٓتعد ٚمْعد االىتدابات مدٗ ضتني ْٓماً التالٔ٘ عل ٙتأزٓذ حلُ اّ خالل الطتني ْٓما
الطابك٘ عل ٙتأزٓذ اىتَا ٛدّزتُ االىتدابٔ٘.
خامظ عشس :تعٔني ّعشل نباز مْظفٕ االقلٔه مً الدزجات اخلاص٘ بيا ٛعل ٙتسشٔح أّ اقرتاح الْشٓس
املدتص ّمْافك٘ دللظ الْشزا. ٛ
تاضع عشسٓ :تْىل زٜٔظ االقلٔه آ٘ اختصاصات اخسٓ ٚيص علَٔا الدضتْز ّالكاىٌْ .
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املادٗ الجاىٔ٘:
ال ٓعنل بأٖ ىص قاىْىٕ أّ قساز ٓتعازض مع أحهاو ٍرا الكاىٌْ.
املادٗ الجالج٘:
عل ٙاجلَات ذات العالق٘ تيفٔر أحهاو ٍرا الكاىٌْ.
املادٗ السابع٘:
ٓيفر ٍرا الكاىٌْ اعتبازًا مً تازٓذ اصدازِ ّٓيشس يف اجلسٓدٗ السمسٔ٘ (ّقاٜع نْزدضتاٌ).

عدنان املفيت
رئيس اجمللس الوطين للوردستان – العراق
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