
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στ; σχέδιο νόμου «Κύρωση: 1} της Σύμόασης για την ίδρυση 

Εερωοσαϊκβύ Πανεσιστημιατ/.ού Ινστιτούτου. 2) τεε Πρωτο
κόλλου σχετικά με τα σρονόμια και τις ασυλίες τοε Π α- 
νεσιστημ:ακ«ύ Εερωσαέκού Ινστιτούτου και της τελικής 
Πράξης αυτής».

Ποος τη Βουλή ίων Ελλήνων

Me το νομοσχέδιο αυτό. τε οττεί-ο υσοδάλλουμε. σκ-οσείτα: 
η νομεθετική κύρωση της Ιδρυτικής Σύμίασης του Εερω- 

σαϊκού Π ανεπστημιακού Ινστιτούτου του εσεγραρη μεν arc 
0 Ιδρυτικά κράτη μέλη ττ:ς 19.4.72 όσως τροσοσοιήθηκε 
·; ϋ την σροσχώρηση της Λανίας, Ιρλανδίας. Βρεττανιας 
ττ:ς 20.3.75. καθώς κα: τεε σρωτεκόλλοε κα: της τελικής 
αεαξη; σου υσεγράρησαν στις 19.4.72.

Με τα κείμενα αυτά καθορίζονται c: σκοσοί, η οργάνωση, 
τε καθεστώς σου διέσει το ίδρυμα -/.a1, των εργαζομένων σ’ 
αυτό.

Τε Εερωσαϊκέ Π ανεσιστημιακέ Ινστιτούτο σου εδσεύε: 
στη Φλωρεντία 2νή·Λ£! οργαν.κώς ττ:ς ευρωταϊκες ν.ε’.νότή
τες αλλά ως ανεξάρτητε νομικέ σρόσωσο χαίρει σλήροες 
ανεξαρτησίας όσον αρορά την διοίκηση τοε ιδρύματος έναντι 
ταντές.

Είνα: ίδρυμα μοναδικέ ττο είδος τοε. οχ: μένε σαν έκρραση 
ευρωσαίκής σ\ /εργασίας αλλά -/.a: σαν έτρεμα μελετών σε συν
δυασμό με μεταστυχισκές σσοεδές στους κλάδους:

Ιστορία -/.at σολιτισμές, Οικονομικές Ετιστήμες. Νομι
κές y.a: Κοινωνικές Επιστήμες. Σν.ετί; τεε είνα: η σεμδο- 
/.ή στην ανάστερη της εσιστημενικής y.a: τολ:τ:στ:κής κλη- 

psνεμ:ες της Εερώσης. κινούμενο στ: χώρο της Ανώτατης 
Ιίαιδείας y.a: Έρευνας.

Στε Ινστιτούτο Φλωρεντίας μσορούν να κάνουν μεταττεχι- 
ακές σσευδές υσήκεε: ασό τα ν.ράτη μέλη" υσήκοοι άλλων 

κρατών — μη μελών θ α γίνονται δεκτοί σύμρωνα με τη 
διάταξη της rap. 2 τεε άρθρου 16 της Σύμόασης. Κάθε συμ- 
δαλλόμενο κράτος rapine: ένα ορισμένο αριθμέ εσοτροριών 
στα σλαίσια των δυνατοτήτων τεε για τεες υπηκόους τοε σου 
θα γίνουν δεκτοί 'στο Ινσστιτούτο" για την Ελλάδα ε αριθμός 
αετός είνα: έξι (6).

Η σροσχώρηση της Ελλάδας στη Σύμοαση σου ίδρυε: το 
Ινστιτούτο ατενές μεν arc τελεί ρεσική σροέκταση της έντα
σής της στ:ς Εερωσαϊκέ ς Κο:νέτητες (είνα: δεσμευμένη ατό 
τε άρθρο "3 rap. I της Πράξης σερί των Όρων Προσχώρησης 
της Ελλάδας στ:ς Εερωσαίκές Κοινότητες). αρ' ετέρου η συμ
μετοχή της θα ήταν χρήσιμη εσε:δή να μσορούν να στοόλη- 
·5εύν σε ευρωσασ/.ό εσίσεδο Ελληνες εσιστήμονες κα: να κά
νουν μετεκσαίδευση νέο: εσ:στήμενες κα: στελέχη με ευρω- 
σαί/.ό —νεύμα.

Γ:α τους λόγους αετούς η χώρα μας έχε: δ:εσάγε: δ:ασραγ- 
ματεύσε:ς ·;:α την σρεσχώρησή της. όσως ορίζοντα: ασέ το 
άρνρο 32 της Ιδρυτικής Σύμτατης. ε: εστίες έχουν κατα- 
λήρε: στα ερής:

Στις σεριστώτεις σεε το Ανώτατε Σεμτούλιο ασορασί^ει 
με ειδική σλειοψηρία ο συντελεστής ψήσου της ελληνικές α- 
ντισροσωσείας -32 είνα: 5 (άρ-3ρε 6. σαρ. 7).

Η σενεισρορά της Ελλάδας στον σρεϋσελογισμό του Ινστι
τούτου να είνα: 1.75% τεε όλου τεε τρεϋσελεγισμεύ άρ·3ρο 
19. rap. 11. σου ενδεικτικά για τε 1985 αντισροσωσεύει το 
σοσό των 157.000.000 Αισετών σερ ίσου. Εσίτης νεύε τεί- 
τ2: κα: η Ελληνική ως εσίσημη γλώσσα τοε Ινστιτούτου.

I. Η Ιδρυτική Σύμίαση ασετελείτα: arc 38 άρ-3οα σ.- 5 
κεράλαια.

Το 1ε κεράλαιε ιάρ·3ρα 1—4'< σεριλαμδάνε: τις δασικές 
αρχές ίδρυσης τοε Ινστιτούτου.

Το 2ε κεράλαιο (άρ·3ρα 5—91 σεριλαμδάνε: τις διοικη
τικές δομές τοε Ινστιτούτου" το Ανώτατο Συμδούλιο. ο Πρό
εδρος τεε Ισντιτούτου κα: το Ακαδημαϊκέ Συμδούλιο.

Τε άρ·5ρε Ο κα-ύορίζε: τις -αρμοδιότητες του Ανώτατου 
Συμβουλίου, σε σοιες σεριστώσεις ασοεασίζε: με ομερωνία κα: 
σε σοιες με ειδική σλειοιΡηρία. το ότι κά-3ε κράτος αντισρο- 
σωσεύετα: ασέ 2 αντισροσώσους σου λογίζονται ως 1 ώήρος. 
κα·3ώς κα: τρυς συντελεστές ψήροε των άλλων χωρών σ’ αυ
τήν τη-; σεριστωση. Το άρ-3ρο 7 κα-3ο?ίζε: τις αρμοδιότητες 
τοε τρεέδρεε τοε Ινστιτούτου, το άρ-3ρο 8 τοε Γενικού Γραμμα
τέα. Το άρ-3ρο 9 τις αρμοδιότητες του Ακαδημαϊκού Συμόου- 
λίευ. γσα το οσοίο δεν υσάρχουν QUOTA αντισροσώσευσης για 
κά·3ε κράτος — μέλος, ασλώς το Ινστιτούτο εν,λέγε: το διδα
κτικέ σροσωσ-.κό σέμρωνα με τα κριτήριά τοε.

Το 3ο κεράλαιο (άρ-5ρα 10—17) χ;αρέρετα: στις ακαοη- 
μαϊκές δομές τεε Ινστιτούτου" σε μια σρώτη εσοδιαίρεση ράρ- 
·3ρα 10—14) την ακαδημαϊκή οργάνωση (κλάδο: διδασκα
λίας,τρέσο: εργασίας και διδασκαλίας, τίτλο:, σου ασονέμο- 
νται κα: με τους δασικούς όρους)" σε μια δεύτερη (άρ-3ρα 
13—4 7) τη σύσταση διδακτικού σροσωπκού κα: δασικούς 
όρους υτοδοχής ερευνητών (κάτοχο: δύο γλωσσών κα: ήδη 

ιούχοι).
ε 4ο κεράλαιο (άρ·5ρα 18—26) αναρέρετα: στ:ς οικο

νομικές διατάσεις. Το άρ-3ρσ 19 κα-3ορίζε: το τοσοστό σενει- 
σροράς των άλλων κρατών μελών κα·3ώς κα: το ότ: η Κοι
νότητα συνεισρέρε: στο εν λόγω Ινστιτούτο.

Το 5ο κεράλαιο (άρ-3ρα 27—38) αναρέρετα: σε γενικές 
διατάσεις. κ2·3σρίζε: τις εσίσημες γλώσσες τοε Ινστιτούτου, τον 
τρέσο σροσχώρησης ενός νέου κράτους μέλους (με την κα- 
τά-ύιση εγγράρου σροσχώρησης στην Ιταλική κεδέρνηση . τις 
δυνατότητες ανα-ύεώρησης της Σύμδασης»την αρμοδιότητα τοε 
Ευρωσαϊκού Αικαστηρίεε σε σεριστωση διαρωνίας στην ερμη
νεία της Σύμδασης κατά την εραρμογή της.

II. Τε Πρωτόκολλο για τα σρονόμια κα: τις ασυλίες 
σεριλαμδάνε: 21 άρ-3ρα κα: διαιρείται σε 3 κεράλαια.

Τε σρώτο κεράλαιο (άρ-3ρο 1—6) αναρέρε τα: στε καθε
στώς σου εραρμόζετα: στε Ινστιτούτο.

Στο δεύτερο ι άρθρο 7 —131 το καθεστώς σου διέττει τους 
αντισροσώσους των κρατών — μελών, τον σρέεορο, τον γενι
κέ γραμματέα, τα μέλη τοε διδακτικού σροσωπκού κα: άλ
λους εργαζομένους στο Ινστιτούτο όσον αρορά τα σρονόμια και 
τις ασυλίες τους.

Το τρίτο κεράλαιο (άρθρο 14—21) σεριλαμδάνε: γεν- 
κές διατάξεις, όσως έτ: τα σρονόμια κα: οι ασυλίες εραρμέ- 
ζοντα: σρος όρελος των κρατών μελών ή τοε Ινστιτούτου, ότ: 
ο: αρμόδιες αρχές έχουν όχι μόνο το δικαίωμα αλλά κα: την 
οσοχρέωση να άρουν τις ασυλίες αν σαρεμσοτίζουν το έργο της 
δικαιοσύνης. Ως τέτοιες αρχές ορίζοντα: τα σεμδαλλόμένα 
κράτη, ο: Αρχές της Κοινότητας, το Ανώτατο Συμδούλιο 
κα: ο Πρόεδρος τοε Ινστιτούτου.

Εσίσης οι διατάξεις τεε σαρέντος Πρωτοκόλλου δεν αμρ:- 
σδητούν το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να σαίρνε: τα 
μέτρα σου κρίνε: χρήσιμα για τη δική τεε ασράλεια και όρε
λος s άρθρο 15).

III. Η Τελική Πράξη σεριλαμδάνε: δηλώσεις κα: διευ
κρινίσεις Κρατών μελών όσον αρορά τα σαρσσάνω κείμενα.

Εσειδή η σροσχώρησή μας στο Εερωσαϊκέ Π ανεσιστη- 
μιακέ Ίδρυμα δεν είνα: μόνο θέμα γοήτρου κα: σροίολής τόσο 
της Χώρας μας κα: των Ελλήνων εσιστημόνων αλλά ασορέε: 
σρωτίστως ασό κοινοτική δέσμευση η οσοία σηγάζει ασό την 
ένταστ μας στις Ευρωσαϊκές Κοινότητες, υσοδάλλουμε συ
νημμένα το νευρωτικό αετό Σχέδιο Μίμου με το or::: σκο- 
σείτα: η κύρωση των σαρασάνω κειμένων σνε αροτού/ τε 
Εερωσαϊκέ Π 2νεσ:στημ:ακό Ινστιτούτο κα: σαρακαλούμε ό- 
σο;ς ψηρισθεί ασό τη Βουλή.

Αθήνα. 12 Σεστεμδρίοε 1985 
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