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Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Μετά από συζητήσεις και διαπραγματεύσεις 10 ετών, η 
Διάσκεψη Διαπραγματεύσεων των Ηνωμένων Εθνών για το 
χαλκό, στις 24 Φεβρουάριου 1969, ενέκρινε το καταστατικό 
διεθνούς ομάδας μελετών για το χαλκό.

Ο δραστηριότητες της ομάδας όπτονται της κοινής 
εμπορικής πολιτικής, κατά συνέπεια κρίθηκε αναγκαία η 
συμμετοχή της Κοινότητας και των κρατών μελών, προκει- 
μένου να αποφευχθεί, ο αποκλεισμός αυτής και των κρατών 
μελών από την εν λόγω διεθνή πρωτοβουλία. Έτσι η χώρα 
μας έκανε δήλωση προσωρινής εφαρμογής του καταστατι
κού της ομάδας στις 29 Ιουνίου 1990, η δε Κοινότητα στις 
25 Μαρτίου 1991.

Το καταστατικό της ομάδας προβλέπει σημαντικά καθή
κοντα ανάλυσης και παρακολούθησης της αγοράς και του 
εμπορίου χαλκού, μέσω της διοργάνωσης διαβουλεύσεων 
για τη διεθνή οικονομία του χαλκού, της βελτίωσης και της 
πρόσβασης στα στατιστικά στοιχεία και της διαθεσιμότητάς 
τους, καθώς και της εκπόνησης κατάλληλων μελετών, και 
της καταβολής προσπαθειών για την ανάπτυξη της αγοράς 
χαλκού.

Μέλη της ομάδας μπορούν να γίνουν όλα τα ενδιιρερό- 
μενα για την παραγωγή, την κατανάλωση και το διεθνές 
εμπόριο χαλκού κράτη, καθώς και κάθε άλλος διακυβερνη
τικός οργανισμός που είναι σε θέση να διαπραγματεύεται, 
να συνάπτει και να εφαρμόζει διεθνείς συμφωνίες, ειδικό
τερα για βασικά προϊόντα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ο. οικονομικές υποχρεώσεις, που προκύπτουν από .... 
αποδοχή, εκ μέρους κάθε κράτουσ ••έλους του κατ. ατικα;' 
της διεθνούς ομάδας περιγράφοντα στο σημεω ·ύ το. 
καταστατικού,

θέτοντας υπόψη οος τα ανωτέρω εισηγουμεθο την 
έγκριση του σχεδίου νόμου που υποβάλλουμε.

Αθήνα, 31 Οττωβοίου 1991 
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Γκι την κύρωση τον καταστατικού διεθνούς ομάδας 
μελετών για το χαλκό

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ.
1 του Συντάγματος, το καταστατικό διεθνούς ομάδας 
μελετών για το χαλκό και του οποίου το κείμενο σε 
πρωτότυπο στην αγγλική γλωσσά και σε μετάφραση στην 
ελληννή έχει ως εξής:


