ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμον" Κύρωση Συμφωνίας συνεργασίας με
ταξύ Ελλάδος-θουλ γαρίος σε θέματα τρομοκρατίας- ναρκωπκών, οργανωμένου εγκλήματος κ-λπ. ’

Η σύμφωνε ύυ τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της
ανταλλαγής ~ων εγγράφων επικύρωσής της, σύμφωνα με
τη νομοθεσία κάθε πλευράς.
θέτοντς tc παραπάνω υπόψη της Ολομέλειας της
Βουλής εισηγούμεθα την κύρωση της Συμφωνίας.
Αθήνα, 29 Απριλίου 1992

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Οι Υπουργοί
1. Στην εποχή μας, τόσο οι δομές της κσνωνιχής
ευρυύμιας, όσο και οι μεταξύ των κρατών διεθνείς σχέσεις,
απειλούνται σοβαρά από την τρομοκρατία, την παράνομη
διακίνηση ναρκωτικών, το οργανωμένο έγκλημα και τις
λοιπές εγκληματικές δραστηριότητες.
2. Χωρίς υπερβολή, η τρομοκρατία, η παράνομη διακίνηση
ναρκωτικών και το οργανωμένο έγκλημα, έχουν φθάσει σε
τέτοιο σημείο επαγγελματικής εξέλιξης, ώστε δεν μπορούν
ν αντιμετωπισθούν μεμονωμένα από τα διάφορα κράτη.
Κστα συνέπεια, στην πάλη κατά των εκνόμων ενεργειών
τέτοιου είδους, επιβάλλεται να υπάρξει συλλογική προσπά
θεια των κρατών-μελών της διεθνούς Κοινότητας. Είναι
πλέον ή βέβαιον ότι θεπκή έκφραση της προσπάθειας αυτής
αποτελεί η μεταξύ τους συνεργασία, τόσο στο θέμο της
ανταλλαγής πληροφοριών, όσο και στις μεθόδους και στα
μέσα που χρησιμοποιούν, όλα τα πρόσωπα, τα οποία
εμπλέκονται στις εν λόγω εγκληματικές δραστηριότητες.
3. Κατέστη ήδη σαφές ότι σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε,
είναι εκ των πραγμάτων επιβεβλημένη η ανάγκη της
διεθνούς συνεργασίας για την πρόληψη και καταστολή των
αδικημάτων που διαλαμβάνονται στη συμφωνία συνεργασίας
μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, καθόσον είναι κοινώς
αποδεκτό ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σε παγκό
σμιο επίπεδο μια σημαντική αύξηση των εγκλημάτων αυτών,
η οποία τείνει να λάβει ανησυχητικές διαστάσεις για την
έννομη τάξη.
4. Επειδή λοιπόν το φαινόμενο αυτό της πολύπλευρης
εγκληματικότητας αποτελεί ένα από τα πλέον σοβαρά
προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, πολλά κράτη της
διεθνούς Κοινότητας, μεταξύ των οποίων και μερικά της
Ανατολικής Ευρώπης, στα οποία έχει σημειωθεί αξιόλογη
πρόοδος εκδημοκρατισμού των, συνάπτουν διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες συνεργασίας, γιατί κατενοήθη απ'
όλους ότι, μόνον η διεθνής συνεργασία αποτελεί τον
αποτελεσματικότερο τρόπο αντιμετώπισης της τρομοκρα
τίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του
οργανωμένου εγκλήματος.
5. Στα πλαίσια υλοποίησης αυτού ακριβώς του πνεύματος
συνεργασίας εντάσσεται και η υπό κύρωση συμφωνία, η
οποία αναμφισβήτητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία εκ του
γεγονότος ότι αντισυμβαλλόμενο κράτος είναι η Βουλγαρία,
χώρα γειτνιάζουσα με την Ελλάδα και ευρισκόμενη, σε ό,τι
αφορά τα ναρκωτικά, στον άξονα της γνωστής Βαλκανικής
Οδού, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η παράνομη
διαμετακόμιση ναρκωτικών από τον ευρύτερο χώρο της
Ν.Δ. Ασίας και Μ. Ανατολής, προς τα κράτη της Δυτικής
Ευρώπης και ιδιαίτερο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Η υπό κύρωση συμφωνώ συνεργασίας προβλέπει την
ανάπτυξη δραστηριότητας, μεταξύ των Υπουργείων Δημό
σιας Τάξης της Ελλάδας και Εσωτερικών της Βουλγαρίας,
επί θεμάτων της αρμοδιότητάς των, σε βάση ισοτιμίας και
αμοιβαίου συμφέροντος και σύμφωνα με τους διεθνείς
κανόνες και σύμφωνες και ανάλογα με τις νομοθεσίες της
Ελλάδας και Βουλγαρίας.
Για μακροχρόνιο σχεδίασμά από το άρθρο 4 της συμφω
νίας προβλέπετοι η οώοταση Επιτροπής Ειδικών Εμπειρο
γνωμόνων, η οποία 9ο συνέρχεται δύο φορές το χρόνο,
υπό την προεδρία του υπουργού ή άλλου ανώτερου
υπαλλήλου του υπουργείου του υποδεχόμενου κράτους.

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΥΦ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ

Θεοί. Αναγνωστόπουλος

Β. Τσουδερού

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση Συμφωνίας συνεργοσίος μεταξύ του Υπουργείου
Δημόσιος Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον Υπουρ
γείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, σε θέ
ματα τρομοκρατίας-ναρκωτικών, οργανωμένου εγκλήματος
κ-λπ.

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ.
1 του Συντάγματος, η Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του
Υπουργείου Δημόσιας τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας
και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της
Βουλγαρίας σε θέματα τρομοκρατίας-ναρκωτικών, οργανω
μένου εγκλήματος κ.λπ., που υπογράφηκε στην Αθήνα στις
8 Ιουλίου 1591, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην
ελληνική γλώσσα έχει ,ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρα
τίας και το Υπουργείο Εσωτερικών της Δημοκρατίας της
Βουλγαρίας, τα οποία περαιτέρω αποκαλούνται ΜΕΡΗ, με
την παρούσα, συμφωνούν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
1.
Τα Μέρη, σε βάση ισοτιμίας και αμοιβαίου συμφέροντος
κσ σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και συμφωνίες και
ανάλογα με τις ίδιες αυτών νομοθεσίες, θα συνεργασθούν
κσ θα παράσχουν συνδρομή στους τομείς:
α. Της καταπολέμησης:
(1) Της διεθνούς τρομοκρατίας.
(2) Της διακίνησης ναρκωτικών.
(3) Του οργανωμένου εγκλήματος.
(4) Των παράνομων οικονομικών συναλλαγών ευρείας
κλίμακος και κοινού ενδιαφέροντος, της αρχαιοκαπηλείας
κσ παράνομης διακίνησης αντικειμένων ιστορικής, θρησκευ
τικής κσ καλλιτεχνικής αξίας.
(5) Της παράνομης διακίνησης όπλων, εξαρτημάτων
αυτών και εκρηκτικών υλών.
β. Της αναζήτησης, του εντοπισμού κσ εξέτασης διωκό
μενων προσώπων, τα οποία έχουν διαπράξει ή είνσ ύποπτα
διάπραξης ιδιατέρως επικίνδυνων εγκλημάτων.
γ. Της ανταλλαγής πληροφοριών, σχετικά με την ασφά
λεια μεγάλιων διεθνών εμπορικών, αθλητικών κσ άλλων
εκδηλώσεων στα εδάφη των Μερών.
δ. Της λήψης των κατάλληλων μέτρων για την αποτροπή
παραβιάσεων της νομοθεσίας περί διασυνοριακής κυκλο
φορίας.

