ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στ: τχέτιο νόμον «Κ-νρωτη της Τροζοχε·.η;.ι·;η ; Καταστατι
κή; Πράξης τη; Λία«*όε μν τ,τ•-/-ής Ετιιροζη; Μεταν ζ
ττενισεω; εξ Έλρώχης» \ Δ.Β.Μ.Ε.) η οχο ια μετονομάζε
ται at «Αιεάνη; Οργανιαμα; Μεταν αστενβτιω'ς» (Α.Ο.Μ.).
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3. Αχοστολή τη; Διβκυόερνητηοής Εχιτροχής Μεταναττενσεως ε-e Eupjixr,; (AJE.M.E.) λιεΑτονργε: στην Ελλάία αχό
το 1952 έάτε; συμίοοτεω; με την Ελληνική Κυόέρνηση η ο
ροία ε^ε: χκρωΙ&εί με το ν.ϊ. 2658/1953.
4. Η Καταστατεκή Πράξη νης οχοία; εχιζητείται η 7.υρωση είναι τροχοχσιημένο χβίμενο της Καταστατική? Πρά
ξης της Δ’.ακ.νίερνητιν.ής Βχιτροτή; Μεταναστεόσβως εξ
Ενεώχη; χον η Ε/λλιάϊα τ/νώωτε αε τον α·νωτέτω Νάνο
2S59/1954.
II.
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2· Το Σωχόοόλιο των Αεττρςρααώχων τω-; Κρατών — Λίελών τη; Δ.Ε.Μ-Ε. /.ατά τη'; χεντηκτστή χίχοττη («χταχτη,’ι
εννοοό ττν. ττι; 20 Μαιεν 1987. με τη τ-ντιμετοχή xxt αντ:χτοαώχτ-ν της ΕόΑάίας. νίο5*έτττε χαανίηέ*:. με την αχόοατη 2TT-S. 724 (LA ). τις τροχΐζο·:η<τε·.ς της Κάταττατια.ής
Πράξη; τη; Διαχοΐέρνητιντης Εχιτροττη; Μχταναττεότεως
εξ Εέρώχης. Αητών των τροχτχοιηαεων Γχιζητείτα: η 7.0ρωτη.

των

αχό

το

αντηοείμιενο

εν.Γνγχρονιττό

AEMiE..

γαρασ.τηρΣ

Οι

τροχοχοιήτεις
7.την.·ο

Κράτη

χσ^ταν
5.
εξής

Η

—

ττη;

τον

χρόοώετη

ώστε

ν’

αττηρεσεών

Μέλη,

χέρα

τροχοχοιημιένη

ίασινΛς

£.

αχό

Σιιμ.8»λ:ο

λειτονργία;
της

Κατα-

ανταχοτ,οίνεται
χαι

λειτσνργιών

27

Π ροττέόητΛε
στις

τις

σε

:ε

ότρειονργονν

άλλη τχοηρεωττ

νχοχρεώσεις

Καταττατν-/.·η

Ιναταστ2τΐ7;Γ,

τιαρορός

α· Το άρό-ρο

χαχατηρηοές

νι,οόετήό-η/.αν

ΟΤΛΟντμιχή ή

Tfpoxoxo'.TjS-εισα

σηετη με

χον

2για

χροί/Δ-

Πράξη.

Πράξη χαροντιάζει
την

τ·;

χαλαιά.

της χαλαιάς Καταττατια.ή;

Πράξη·;

ί-/ε:

τη; νέας.

νέο άρ-5-pc
εργασίες

με
τον

α/α

8 χο·ν

Σνμίονλ'ίον

αρορά χώρε;
των

—

αντιχρετώ-

χω·; tox; Κρατών — Μελών.
γ. Η Ορ-/άνωτη αχό «Δίοποίερνητιχή Εχιτροχτ, Μετοτ-αγτενχεως εξ Εϋ-ρώχης» μεΡΡνΟμ(ά7ετα: σε «Δ'όε-δνης Οργανιιηεές Μετανασςενήχως» ϊιότι ο όρος Οργανιτμ/έ; χρορώιάξίΐ χαλότερα. χοττά χή Αίε·5νη χμεχιή ορολογία
•τι ΟργχΛ05ε:ς Κρατών — Μελών, ενώ ο όρος Ειχιταοχή αναρέρετα: σε εχκονοορΜαό σώαα Οργα·;ισμ·οό.
2.
Αί>ςάνο·Κ3: οι αγχοίιότττες τής σ/.τιλεττιν.ής εχιττοΤΛ-ς.
^τοντας τα ανωτέρω χτόΡη σας. εισηγσάεε-όα
τον σχεόίοο νόμον χοο σας νχθ6άλλεχ*εε.
Αί^ηνα,

Π ράξης Δ.Ε-Μ.Ε.

1. Αόραν της ϊιεμεύνδεως τον ρόλον και των εργασιών τής
Δ.ΕΜ.Ε. τε χογκΒτμια κλέμαχα. το ϊΜμ.,δ6ν>λ:·ο των αντιχρ'οηώχων των Κιρζτών — Μελών. 7. ατά τη-; ζεντηκοστή οεντερη τόνοό-ο τον. το Νόέμόριό τον 1985. στην οζοίε μετέτχε
και αντνζρόοωχος της Ελλάδας. αχοράσετε τη-; τροχοχοίηση
της Καταστατικής Πράξης, ώστε ν’ αντατσκρίΓνετά: ττη ση
μερινή λειτουργική χραγματεν.ό'τητ2 της Βίχοροζή;. Η Κλ/άΡα. μκ το εγγραηο Too ΗτονργΟέον Εξωτερικών αριί.
Α10Φ 37-25/15/Α2673/17-12.8C. νιοόέτησε τις ττοχτχογήσεις χον χροτχόττ.χν αχέ ειίική ομάδα εργατιάς στη; αχοια
μετέσχε -/.α: αντιχρόσωοσος της Ελλάϊας.
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2. Η Ελληνική Κυόέρνητη, με το νόμο 2859/1985 εχΰρωτε την Καταστατική Πράξη τη; Δ:ζνννέερντ,τιν.ής Ειχιτροχή; Μεταναττϊόσοως εξ Ενρώχη; η 'οχεία εέχε νιοόετη·
·5ϊί χαμί/ηρεί. ατέ το ΕμμίοάλιΡ των αντιχροαώτων των Κρα
τών — Μελών, 7.5 τά τη·; εκ.τη τύνοίό τον τον Oy.ttofeto too

νιοόετη-όηχχ-;,

οννοτό οντε
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J. Η Λ; κν.νοε:-;ητtv.η Εχιτροχή Μεταναττεόσεω; εξ ΕΡμώχης (Δ-Ε.Μ-Έ.) εινα: Δ«έΔης Οργάνωση η οχοία συστηύτγ.ε ατό τη Δ·.ακκότεονητ»εη ΣλτΛ'.άΛβεέη ΜεΧαναστεάσεως
των Βραξελών. ττ Δεκίμόρίο τον 1951. Η Ελλάόα είναι >.ορυτια.ό μέλος της Ετ-τρτχγς.
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Προς τη Βουλή των Ελλήνων
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ΤΣ0ΧΑΤ750ϊϊ ΟΤΛΟΣ

Δημόσιας Τάξης
ΑΧΤ. ΔΡΟΣΟΓλΑΝΝΗΣ’

Π όλιείομού
Μ. ΜΤΡίνΟΤΡΗ

ΣΧΒΑΙΟ ΝΟΜΟΤ
«Κάρωση τεοχοχο;ημέ·;ης Καταστατιχης Πράξης τοο ΔιεΔνοός Οργανισμόν Μετανάττενσης;ι.
' Αρ·όρο χρώτο.
Κνρώνεται ·χα: έχει την ισχν χ»ν ορίζει το άρόρο 28 χα>:.
) τον Συντάγματος ή τροχοχτ-,ημιένη; Καταστατική Πράξη
του Αιεάνίάς Οργανισμόν Μετανάστευσης XW νκΛβτηβηριε
ττις 20 Μαϊαν 1987 7.ατά τη; χενττκτσττ; χώεχτη όχταα.ττ,
σννοίτ τον Σναιίοάλίον της Αταχοΐίερ-ητικΛ;; Εχιτροχη; ΜετΟνάττοτσης. της οχοίας το κοίμεν: τε ,χρωτότνχϊ ττη γαλλ·7.ή γλώττα και τε μετάφρατη στη; ελλη;ίκη έχει ως εξττ:

