
Στο σχέδιο νόμου για τη κύρωση της Συμφωνίας διεθνών 
οδικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων που υπο
γράφηκε στη Μαδρίτη στις 23 Ιανουάριου 1980 μεταξύ 
των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και τη: 
Ισπανίας μαζί με το πρόσθετο Πρωτόκολλό της.

Προς ιή Βονλή ιών 'Ελλήνων

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου σκοπείται η κύρωση 
της Συμφωνίας Οδικών Μεταφορών που υπογράφηκε στη 
Μαδρίτη στις 23 Ιανουάριου 1980 μεταξύ των Κυβερνήσεων 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισπανίας, καθώς και 
του σχετικού Πρωτοκόλλου.

Με τη Συμφωνία αυτή και το σχετικό Πρωτόκολλο ρυ
θμίζονται θέματα τα οποία αφορούν στη μεταφορά 
επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ των δύο χωρών και 
μέσω αυτών.

Η συμφωνία αυτή αποβλέπει στο να συμβάλλει, τόσο 
στην ανάπτυξη της συνεργασίας των δυο χωρών στον το
μέα της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων,όσο και 
στην εν γένει προώθηση των εμπορικών συναλλαγών αυτών.

Η Συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ μετά 30 ημέρες από 
της ημερομηνίας λήξης της τελευταίας γνωστοποίησης γιά 
την εκπλήρωση των εκατέρωθεν συνταγματικής ή νομοθε
τικής φύσεως αναγκαίων διατυπώσεων. Η ισχύς της κα- 
θωρίσθηκε γιά περίοδο ενός χρόνου, μετά την παρέλευση

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ τόύ οποίου θα παρατείνεται σιωπηρά από χρόνο σε χρόνο 
εφ’ όσον δεν υπάρξει καταγγελία της, κοινοποιουμένης από 
την πλευρά του ενός συμβαλλομένου Μέρους, τρεις τουλά
χιστο μήνες προ της λήξεως του ημερολογιακού έτους το 
οποίο θα διανύεται τότε.

Θέτοντες τα παραπάνω υπόψη σας εισηγούμεθα τη ψή
φιση του σχεδίου νόμου που σας υποβάλλουμε.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 1982 
Οι Υπουργοί
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση Συμφωνίας Διεθνών οδικών μεταφορών επιβατών, 

και εμπορευμάτων Ελλάδας και Ισπανίας.

Άρθρο πρώτο.
Κυρώνονται και έχουν ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. , 

1 του Συντάγματος, η Συμφωνία διεθνών οδικών μεταφο-/ 
ρών επιβατών, εμπορευμάτων μεταξύ των Κυβερνήσεων 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισπανίας που υπογρά
φτηκε στη Μαδρίτη στις 23 Ιανουάριού T9S0 και'το πρό-Γ 
σθετο πρωτόκολλο της των'οποίων τα πρωτότυπα κείμε
να στην Ελληνική και Γαλλική γλώσσα έχουν ώς εξής : ;


