
. -,j τ/έόιο νόμου «κύρωση των προσθέτων πρωτόκολλών 
συμφωνίες μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρώ

τα ϊκης Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα αφ’ενός και : 
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας 
της Αραβικής Δημοκρατίας της Αίγυπτου 
του Κράτους του Ισραήλ 
της Δημοκρατίας του Λιβάνου 
του Βασιλείου του Μαρόκου 
της Δημοκρατίας της Τυνησίας 
του Χασιμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας 
της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας αφ’ ετέρου, 
τυνεπεία της προσχώρησης της Ελληνικής Δημοκρατίας 
ττην Ευρωπαϊκή Κοινότητα».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Λόγω της προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας 
ττις Ευρωπαϊκές Κοινότητες την 1η Ιανουάριου 1981 και 
$εόομένων των συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών της 
£Κ-ύΧ και των χωρών Αλγερίας, Αίγυπτου, Ισραήλ, Αι- 
έάνου. Μαρόκου, Τυνησίας, Ιορδανίας και Συρίας υπήρξε η 
ενάγκη σύνταξης πρωτοκόλλων, στα οποία Θα καθορίζονται 
με κοινή συμφωνία οι προσαρμογές και -τα μεταβατικά
με"Ρ*·

Με Τα πρωτόκολλα η Ελληνική Δημοκρατία καθίσταται 
συμβαλλόμενο μέρος στις συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών 
της ΕΚΑΧ και Αλγερίας, Αιγύπτου, Ισραήλ, Λιβάνου, Μα
ρόκου. Τυνησίας, Ιορδανίας και Συρίας.

Στόχος των συμφωνιών είναι η προώθηση των συναλλα
γών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, η ανάγκη εξασφά
λισης καλύτερης ισορροπίας στις εμπορικές συναλλαγές τους 
και η βελτίωση των όρων πρόσβασης των προϊόντων τους 
στην αγορά της Κοινότητας.

Τα προϊόντα καταγωγής των χωρών χυτών εισάγονται 
στην Κοινότητα χωρίς δασμούς ή φορολογικές επιβαρύνσεις 
ισοδυνάμου αποτελέσματος καθώς και χωρίς ποσοτικούς 
περιορισμούς ή μέτρα, ισοδυνάμου αποτελέσματος.

Προβλέπεται επίσης, η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εκ 
μέρους των .κρατών μελών της. Κοινότητας σε περιττά σεις 
προσφοράς προϊόντων, από επιχειρήσεις των αντισυμβαλλο
μένων χωρών, σε τιμές που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά 
στις Κοινοτικές επιχειρήσεις.

ΤΙΤΛΟΣ II. Γενικές και τελ.ικές διατάξεις.
Συνιστάται μικτή επιτροπή έργο της οποίας είναι η δια- 

χειρηση της συμφωνίας και η μέριμνα για την καλή εκτέλ,ε- 
ή της. Οι αποφάσεις που λαμβάνει η μικτή επιτροπή είναι 
οεσναυτικές για ττ. κράτη μέλ.η. Η μικτή επιτροπή αποτε- 
'-■τχ: χφ’ ενός από εκπροσώπους της Κοινότητας και αφ’ 
"τερου από εκπροσώπους των αντισυμβαλλομένων χωρών, 
Τ, προεδρία της ασκείται εκ περιτροπής από κάθε συμβαλλό
μενο μέρος και συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο 
Τ·α να εξετάζει τη λειτουργία των συμφωνιών.

Οι ρυθμίσεις-που προβλέπουν τα πρωτόκολλ.α προσαρμο
γές στις συμφωνίες με τις ανωτέρω χώρες αφορούν στην 
“ροοόευτική κατάργηση των εισαγωγικών δασμών, των φο-

ΕΙΣΗΓΗΤΓΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ρολβγακών επιβαρύνσεων και των μέτρων ισοδυνάμου αποτε
λέσματος για τα προϊόντα των χωρών αυτών καδώς και των 
χρηματικών προκαταέολών κατά τη ϊ'.άρκεια της μεταβατικής
περιόδου που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1985, οπότε η Ελυ.α- 
δα υποχρεούται να εφαρμόσει πλήρως τις συμφωνίες σαν 
συμβαλλόμενο μέρος από 1η Ιανουάριου 1986 όπως ορίζε
ται στα σχετικά πρωτόκολλα.

Αθήνα, 8 Ιανουάριου 1987
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«Κύρωση των πρόσθετων πρωτοκόλλων στις συμφωνίες 
μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακα και Χάλυβα αφ’ ενός και : 
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας 
της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου 
του Κράτους του Ισραήλ 
της Δημοκρατίας του Λιβάνου 
του Βασιλείου του Μαρόκου 
της Δημοκρατίας της Τυνησίας 
του Χασιμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας 
της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας αφ’ ετέρου, 
συνεπεία της προσχώρησης της Ελληνικής Δημοκρατίας 
στην Κοινότητα.»

'Αρθρο πρώτο.

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγματος τα πρόσθετα πρωτόκολλ.α στις 
συμφωνίες μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα αφ’ ενός και :

της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας (Βρυξέλλες, 
' 7.11.1983)

της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου (Βρυξέλλες,
12.12.1980)

του Κράτους του Ισραήλ (Βρυξέλλες, 11.2.1982) 
της Δημοκρατίας του Λιβάνου (Βρυξέλλες, 12.12.1980) 
του Βασιλείου του Μαρόκου (Βρυξέλλες, 11.3.1982) 
της Δημοκρατίας της Τυνησίας (Βρυξέλλες, 20.7.1983) 
του Χασιμιτικού Βασιλείου της Ιοοδανίας (Βρυξέλλες,

12.12.1980) '.
της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας (Βρυξέλλες,

' 11.3.1982)'
αφ’ ετέρου, συνεπεία της προσχώρησης της Ελληνικής 

Δημοκρατίας στην Κοινότητα, τα κείμενα των οποίων σε 
πρωτότυπα στην ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής :


