
Σ~ο σχέδιο vcuov «κύσωση του Πρωτοκόλλου για το 
νόμια κα: τον Πρωτοκόλλου για τις ασυλίες τον Ευσω- 
τζϊχού Ιδρύματος».

Προ; iij Βουλή των Ελλήνων

Ίε το Νομοσχέδιο χυτό, το οποίο υποβάλλουμε στη Βον- 
λτ σκοπείτα: η νομοθετική κύρωση των δύο Π ρωτοκοκλω - 
—ου έχουν σχέση με το προνομία και τες ασυλίες τον Ευρω
παϊκόν Ιδούαατος. τα οποία νπογραστηκαν στις 
στις 23—24 Ιούλη 1984.

'ile τα sac αυτά Πρωτόκολλα, καθορίζονται επακριβώς 
τα προνόμια κα. ο: ασυλίες τον -δα χπολβμβάνίΐ τ 
y.z: ο: οπβίες είναι απαραίτητες για την καλή και 
λειτουργία τον. _ „ _ώ„...

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στ: 2) κεφάλαιο (άρθρα 4—5) περιλαμβάνονται διατά
σεις r:v αφορούν το καθεστώς τον διεπε: τα μέλη του
—χΡΟτλ-οτ τον Ιδρύματος, το Γενικό Γραμματέα αυτού και 
τα it.'/.α πρόσωπα τον έχαΛ σχέση με το Ίδρυμα, τα wrote 
/.ατα την άσκηση των καθηκόντων τονς και κατά τα ταξεί- 
-·α τ:,: τρος κα: ατό τονς τότονς των δραστηριοτήτων 
'· συς στόλάνουν, ετεροδικίας ακόμη κα: μετά τ: τέλος της ατο- 
ττ:/.η; τκ.;. γ·α τις πράξεις στις οποίες τροέβησχ;, συμτε- 
f./.xt οανομονον τ:ν προφορικού κα: γραπτού λόγον, κατά την
2ZV.T 7Τ/ των 7.2νΤ7.0ντ6)ν T-J ς y.2'. -iV ττς των cςιων των ectj-
::ων τους. ιν.τζζ 2τ.ζ την_-ΐρ:ττωττ, “Γ2ρ2ί2τη; των y.zvo-
νων οδικής κνκλοσοσιας ιασθσ-α 4—5
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ο:ο νομού, : 
φωνίας- για

ον ατοτκοτο: 
τη ανάταση

ι: -χωστό: εχε: ηοη τροω-νη,σε: σχε- Ηρςτωπ:
στη νομοθετική ν.νρωση της- Σνμ- -^Ότ:.

τον Ευρωπαϊκού Ιδρύματος, κα: το Ά2 νετί
:μένο στη Βουλή για ψήφιση. *—
ι, καθώς αναφέρεται κα: στην Βΐ- 
σννοδενε: το κυρωτικό σχέδιο νο-

μου, παρουσιάζει για τη Χώρα μας ιδιαίτεραο ενδιαφέρον λό
γω της συνεργασίας τον Ιδρύματος αυτού με το Ευρωπαϊκό 
Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών τον προβλέπεται στη δή
λωση τον 'αφορά στο άρδρο 4 σχετικά με τη Συμφωνία για 
τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος.

Το τρώτο από τα ονο τρος κύρωση Πρωτόκολλα ήτοι:
I. Το Πρωτόκολλο για τα τρονόμια του Ενρωταϊκον Ι

ορνματος, ζτ&τελείτα: ατό 21 άρδρα κα: διαιρείται σε 4 
κεφάλαια.

Στο (1) κεφάλαιο (άρθρα 1

ο: οιατααεις τον 11 ρωτοκοκ/.ον αντον οεν μτορονν 
-νν σε χμφ'.σοήτηση το δικαίωμά κάδε ντογράφοντος 

ae λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα κα: όλες 
ιυλαξεις για την ασφάλεια τθν (άρθρο 7).

ο: διατάξεις τον Πρωτοκόλλου αντον δα εφαρμό- 
,^οντα: τόσο; ατό τα. όργανα του Ιδρύματος όσο, και ατό τις 

'ϊμόοιες Αρχές των 'νπογραφόντων Κρατών με πνεύμα στε
νής συνεργασίας.

-4) καθορίζεται ως τρος
τα τρονόμια, τοκζδεστώς τον διέτει το Ίδρυμα.

Στο (2) κεφάλαιο (άρδρα δ—9) περιλαμβάνονται διατά
ξεις με τις οτοίες καθορίζεται το καθεστώς του διέτει τα 
μέλη τον Συμβουλίου τον Ιδρύματος, το Γενικό Γραμματέα 
οπτού ως και τα άλλα τράσωτα ποο έχουν σχέση μα. το Ί
δρυμα.

Στο (3) κεφάλαιο (άρδρα 10—16) τεριλαμοίνονσα: γενι
κές διατάξεις με τις οτοίες καδορίζεται:

Ότι, τα τρονόμια κα: οι διευκολύνσεις ταρέχοντα: ατο- 
κλειστικά κα: μόνον τρος το συμφέρον του Ιδρύματος και 
έχ: για τροσωτικό όφελος των δικαιούχων (άρθρο 10 τα- 
f=7F- 1) ·

Ότι, οι διατάξεις τον Πρωτσκόλλον αυτού, δεν μπορούν 
να δέσουν υτό αμφισβήτηση το δικαίωμα κάδε Κράτους του 
υπογράφει το Πρωτόκολλο, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα 
μέτρα -και τις προφυλάξεις εκείνες του δα δεωρήσει ως 
αναγκαίες για την ασφάλεια τον (άρδρο II) .

Ότι. τα περιουσιακά στοιχεία τον εισάγονται ή ατοκτνύν- 
ται. βασε: των ευεργετικών διατάξεων τον Π ρωτοκόλλεν
αντον. δεν μπορούν στη συνέχεια να τωληδοάν, να εκχωρηθούν 
ή να εκμισθωθούν, παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ισχύουν στα Κοάτη τον ταοαχώοησαν τις αταλλαγές (άο- 
δρ'ο 13).

Ότι. νοίστπτα: υποχρέωση τόσον των οργάνων του Ιδρύ
ματος όσα, κα: των αρμόδιων αρχών των νπογραφόντων Κρα
τών. για την εφαρμογή των διατάξεων τον Πρωτοκόλλου 
αυτού, με τνενμα στενής συνεργασίας (άρδρο 14) και.

Ότι. για την ευόδωση της λειτουργίας τοιν Ιδρύματος 
είνα: δυνατή η σύναψη περαιτέρω συμπληρωματικών Συμφω
νιών μεταξύ τον Ιδρύματος με έν·σ ή περισσότερα υπογράφον- 
τα Κράτη (άρδρο 15).

Στο (4) κεφάλαιο (άρδρα 17—21) δεαλοκβάνοντσ: οι
τελικές διατάζεις με τις οποίες καδοοίζετσ: η έκταση
εφαρμογής κα: η οιαρκεια τον 11 ρωτοκοκκον αντον, η οτΟια 
είναι απεριόριστη.

II. Το δεύτερο Πρωτόκολλο παν αν-αφέσεται στις ασυλίες 
τον Ευρωπαϊκού Ιδρύματος αποτελείται από 14 άρδρα και 
διαιρείται σε 4 κεφάλαια.

Στο (1) κεφάλαιο (άρδρα 1—3) διαλαμβάνονται διατά
ξεις του αφορούν το καθεστώς τον διέτει το Ίδρυμα.
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δρο 10 ταρ. 1) κ 
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Αν και σύμφωνο 
φωνίας για τη σύσ· 
συ του ενρίσ/.εται c

κα: λειτουργεί το Ίδρναα δηλαδή στη Γαλλία, εν τοντοις 
επειδή ν.ατά τις διατάξεις των άρθρων 17 και 10 αντίστοι
χα των δύο υπό κύρωση Πρωτοκόλλων, προβλέπεται ότι :α 
Πρωτόκολλα δα εφαρμόζονται, κατά γενικό κανόνα, στο Ευ
ρωπαϊκό έδαφος των νπογραφόντων Κρατών κα: ειδικά για 
τη Χώρα μας λόγω της πιθανής μελλοντικής συνεργασίας του 
Ενρω..αικον Ιορνματος με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Α,ε,- 
τρο των Δελφών -και της σχετικής δραστηριοτοιήσεως τον 
Ιδρύματος εντός της Χώρας μας υφίσταται ανάγκη νομοθε
τικής κύρωσης των δύο αυτών Πρωτοκόλλων.

Για τους παρατάξω λόγους, υποβάλλουμε συνημμένα το 
σχέδιο αυτό του νόμον με το οποίο σκοπέ ίσα: η κύρωση 
των ονο Πρωτοκόλλων περί προνομιών κα: ασυλιών τον Ευ
ρωπαϊκόν Ιδρύματος με την παράκληση όπως ψηφισθε! ατό τη 
Βουλή .
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Οι Γπονργοι 
Πσοεδοίασ Κνβέσνησης

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΤΛΟΣ

Δικαιοσύνης
Γ.—Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Π ολιτισαού 
-Μ. ΜΕΡΚΟΤΡΗ

Εσωτερικών
Κ. ΠΑΠΟΓΛΙΑΣ 

Εθν. Παιδείας 
και Θσησκεναάτων

Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 
Βιομηχσ/ίας, Ενέργειας 

και Τεχνολογία:
Ε. ΒΕΡΓΒΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Κύρωση: τον Π ρωτοκόλλον για τα προνόμια και τον Π 

τοκόλλον για τις ασυλίες του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος.

Άρθρο πρώτο.
Κυρώνονται -και έχουν τη^ ισχύ που ορίζει το άρθρο 

ταρ. 1 τον Συντάγματος:
1. Το Πρωτόκολλο για τα προνόμια και
2. Το Πρωτόκολλο για τις ασυλίες τον Ευρωπαϊκού I: 

ματος, τον υτογράφηκαν στις Βρυξέλλες στις 23—24 Ιο 
1984. των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στη γαλλική 
ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
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