
σχέδιο νόμου για την «κύρωση Διεθνούς Συμφωνίας 
Γιούτας και των ειδών από γιούτα».

77ρος τη Βουλή των Ελληνα»'

Η Διεθνής Συμφωνία Γιούτας κα: προϊόντων γιούτας του 
;«'*S— καταρτίστηκε στη Γενεύη την 1η Οκτωβρίου 1982. 
— a πλαίσια του ολοκληρωμένου πρόγραμματος για τα όασ:- 
,.α προϊόντα της UNCTAD.

Η παραπάνω Συμφωνία άρχισε να ισχύε: προσωρινά ατό 
τ:ς 9 Ιανουάριου 1984. σύμφωνα με το άρθρο 40. μεταξύ 
εκείνων μόνο των μελών σου υπέγραψαν χ,αι. είτε επικύρω- 
-χ, τη Συμφωνία είτε δήλωσαν ότι θα την εφαρμόσουν προ- 
^ω:υ.α, Η χώρα μας υπέγραψε τη Συμφωνία στις 20 Μάιο. 
1983 και κατέθεσε δήλωση προσωρινής εφαρμογής στις 25
Ιουλίου 1983.

Σκοποί της Συμφωνίας είναι:

α) η δελτίωση της διάρθρωσης της αγοράς γιούτας,

ρ) η αύξηση της ανταγωνιατικότητας της γιούτας και 
των προϊόντων γιούτας,

γ) η διατήρηση και η επέκταση των αγορών του υπάρχουν 
καθώς και η ανάττυξη νέων αγορών για τη γιούτα και τα 
προϊόντα γιούτας,

δ) η ανάττυξη της παραγωγής και τροϊάντων γιούτας με 
σκοπο τη δελτίωση, μεταξύ άλλων, της τοιότητός τους τρος 
όφελος των εξαγωγικών και των εισαγωγικών μελών,

ε) η ανάττυξη της ταραγωγής, των εξαγωγών καί εισα
γωγών γιούτας και τροϊάντων γιούτας, όσον αφορά την ποσό

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ τητα. προκειμένου να αντατοκριθούν στην παγκόσμια τροσοο- 
ρά και ζήτηση.

Αναλυτικότερα τα άρθρα της Συμφωνίας αναοέεοντα:;

το Ιο στους στόχους

το 2ο στους ορισμούς

το 3ο μέχρι και το 5ο στη-/ Οργάνωση και Διοίκηση του 
υτό σύσταση Διεθνή Οργανισμού Γιούτας

το 6ο μέχρι και το 17ο στο Διεθνές Συμόούλιο Γιούτας 
(στη σύνθεση, εξουσίες, ψήφους...)

το 18ο μέχρι και το 29ο στη χρηματοδότηση, στις δραστη
ριότητες λειτουργίας και στη σχέση με το Κοινά Ταμείο του 
Διεθνή Οργανισμού Γιούτας

το 34k μέχρι, κα: το 36ο στην εξέταση θεμάτων σχετικά 
με τα υποκατάστατα της Γιούτας, στις στατιστικές, μελέτες 
και πληροφόρηση καθώς κα: στις υποχρεώσεις των μελών

το 37ο μέχρι και το 47ο στις Τελικές διατάξεις της Συμ
φωνίας από την υπογραφή της, την προσχώρηση, 'τη διάρ
κεια που ορίζεται πενταετής από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της, εκτός_ αν το Συμδούλιο -αποφάσισε!, με ειδική 
πλειοψηφία των 2/3 να την παρατείνει για δύο χρόνια ή να 
την επαναδιαπραγματευτεί, η να θέσει τέρμα σ’ αυτή.

Αθήνα, 13 Νοεμόρίου 1985 
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