
Στο σχέδιο νόμου «κύρωση του πρωτόκολλου περί σης εμ
πορικής και οικονομικής συνεργασία; μεταςύ της Ευριυ- 
—αΚοινότητα; Άνθρακο; και Χάλ.υ&ο; και τη; Ινδία;».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Η Κοινότητα, στην προσπάθειά τη: να επεκτείνει τη συν
εργασία με την Ινδία και στου; τομχί: άνθρακα και χάλυβα 
στι: 23 Ιουνίου 11181 υπέγραψε το ανωτέρω πρωτόκολλο.

Σύμοωνα με το περιεχόμενο αυτού του πρωτοκόλλου τα 
άρΟεα 1 έω: δ τη; συμφωνία; εμπορική: και οικονομική; 
συνεργασία: μεταξύ τη: Ευρωπαϊκή; Οικονομική; Κοινότη
τα: και τη: Ινδία; εφαρμόζονται και στου; τόμει; που υπά
γονται στη συνθήκη ΕΚΛΝ. Η εν λόγω συμφωνία είναι ένα 
πλαίσιο συνεργασία:, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη παρα
χωρούν αμοιβαίο; τη. μεταχείριση του μάλλον ευνορυμένρυ 

'κράτους σύμφωνα με τι: διατάξει:- της Γενικής Συμφωνία; 
Δασμών και Εμπορίου. Αποφασίζουν επίσης να ενισχύσουν 
τι; ενιπορικέ: του;, σχέσεις ώστε ‘/α αυξήσουν τις εμπορικέ: 
συναλλαγές του; και το ρυθμό ^ανάπτυξής τους, και να 
παραχωρήσουν αμοιβαίο: τον υψηλότερο βαθμό απελ,ευθέ- 
ριυση: των εισαγωγών και εξαγωγών που εφαρμόζουν έ
ναντι τρίτων χορών καθώς και τις μεγα/.ύτερε; δυνατέ; 
διευκολύνσεις για τα προϊόντα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για το ένα ή το άλλο μέρος.

Περαιτέρω η συμφωνία προβλ.έπει την ανάπτυξη της οικο
νομική: συνεργασία: σε όλ.ους του: τομείς αμοιβαίου εν
διαφέροντος για να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των οικονο
μιών τους, την ανύψωση του βιοτικού επίπεδου και την αντι
μετώπιση των αναπτυξιακών αναγκών τους. Για το σκοπό 
αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη προωθούν τη βιομηχανική 
συνεργασία και τη μεταφορά τεχνολογία: σε κοινοτικό
και εθνικό επίπεδο, διευκολύνουν τις επενδύσεις και την 
ανταλλαγή πληροφοριών σε όλ.ους τους τομείς που είναι δυ
νατόν να έχουν επίδραση στον οικονομικέ τομέα και ενθαρ
ρύνουν την τεχνολογική και επιστημονική συνεργασία.

Από την εφαρμογή των διατάξεων του υπό κύρωση πρωτο
κόλλου ουδεμία προκαλείται δαπάνη ή μείωση των εσόδων 
του κρατικού προϋπολογισμού.

Αθήνα. 10 Μαρτίου 1087 
Οι Υπουργοί

Λναπλ.. Υπουεγός Εξωτεεικών Εθνικής Οικονοαία;
ΘΕΟΔ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ' ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

Οικονοαικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΛΣ

Βιομηχανία;
Ενέενειαε και I εχνολ.ονία; Ευποείου

ΛΝΆΣΤ. ΠΕίίΟΝΗΣ ΠΑΝ. ΡΟΥΜΕΛΗ 'ΤΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση πρωτοκόλλου περί τη; εμπορικής και οικονομικής 

συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακες 
και Χάλυβες και της Ινδίας.

Άρθρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 2S παρ. 1 

του Συντάγματος το πρωτόκολλο περί της εμπορικής και 
οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκή: Κο’.νό- 
σητο: Άνθρακος και Χάλ.υβο; και τη; Ινδίας, που υπογρά
φηκε στο Λουξεμβούργο στι; 23.6.81 και του οποίου το κεί
μενο σε πρωτότυπο στην ελληνική νλ.ώσσα έχει ω: εξής :

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΛΒΚΗΣ ΚΟΙΧΟ- 
■ΤΗΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΑΥΒΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΙΝΔΙΑΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΎΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗ

ΤΩΝ. ΕΞ ΟΝΌΜΑΤΟΣ ΤΙΙΣ ΕΥΡΩΠΑ ΡΚΗΣ ΚΟΙΝΌ- 
ΤΠΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΟΣ Κ.\! ΧΑΛΥΠΟΣΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ X-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙ1 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΗ
ΤΩΝ. ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΤΚΗΣ ΚΟΙ- 
ΝΟΤΗΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΧΑΑΥΒΟΣ. ΚΑΙ 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣ1ΑΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΑΓΙΟΥ. 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ. 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗ

ΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΛ Η ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΧ- 

ΊΊ ΑΣ.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ Δ ΤΙΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Η ΚΓΒΕΡΝΗΣ11 ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟ Υ 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΎ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ 

ΧΩΡΩΝ.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΊΆΝΝΙΛΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ.

αφ’ ενός και
Μ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ.

αφ’ εσέ;ου
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΔΙΑΤΑ

ΞΕΩΝ :
Άρθρο 1.

Γα άρθρα 1 έως δ σης συμφωνία; εμπορική; και οικονο
μική; συνεργασία; μεταξύ τη: Ευρωπαϊκής Οικονομική; 
Κοινόσητο: και τη; Ινδίας, που υπεγράφη στο Λουξεμβούονο 
στι: 23 Ιουνίου 11181 εφαρμόζονται και στου; τομεί; που 
υπάγονται σση συνθήκη περ: ιδρύσεω; τη; Ευρωπαϊκή: 
Κοινότητα: Άνθρακες και Χάλ.υβο:.

Άρθρο 1.
Γα άρθρα 1 έου; ΰ σης συμφωνίας εμπορικής και οικονομι- 

μικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητα: και σης Ινδίας, που υπεγράφη στο .Λουξεμ
βούργο. στις 3 Ιουνίου 19S1 εφαρμόζονται και στους τομείε 
που υπάγονται σση συνθήκη περί ιδρύσεω: ση; Ευρωπαϊκή; 
Κοινότητα: Άνθρακα: και Χάλ.υβο:.

Άρθρο 2.
1 α παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται αφ’ ενός στα εδάοη 

όπου ισχύει η συνθήκη περί ιδρύσεω; τη; Ευρωπαϊκή: Κοινό- 
σητο: Άνθρακα: και Χάλυβας, σύμφωνα με του: όρου; που 
ποΆλέπονται σσ; συνθήκη αυσή, και αε’ ετέεου στο έδαοο; 
ση;'Ινδία:.

Άρθρο 3.
Γα παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την προόση η

μέρα του μηνάς που έττεται μετά από την ημερομηνία, κατά 
σην οποία τα συμβαλλόμενα μέρη θα κοινοποιήσουν αμοι
βαία την περάτωση των αναγκαίων οιαδικασιών. Παύει να 
ισχύει σε περίπτωση κατά την οποία θα καταγγελ.θεί η συμ
φωνία που αναφέρεται στο άρθρο 1.

Άρθρο 4.
Το παρόν πρωτόκολλο συν τάσσεται σε δύο αντίτυπα τση 

δανική, γερμανική, ελληνική, γαλλική, ιταλική, ολλανδική, 
αγγλ.ική και liimli γλ.ώσσα και όλ.α τα κείμενα θεωρούνται 
εξίσου αυθεντικά.

Έγινε στν .Λουξεμβούργο, στις εικοσιτρεί; Ιουλίου χίλ.ια- 
ενιακόσια ογδόντα ένα.

For Komrnissionen for De europaiske Faellesskaber 
Fur die Kommission der Europachen Gemeinsehatten 
Για σην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοσήτων 
For the Commission of the European Communities 
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Voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen 
Pour le gouvernement du Bovaume de Belgique


