
Στο σχέδιο νόμου «κύρωση της Συμφωνίας για την σύ
σταση Ευρωπαϊκού Ιδρύματος» που υπογράφηκε στις
Βρυξέλλες στις 29 Μαρτίου 1982.

Προς τη Βουλή τών Ελλήνων

Εμπνεόμενοι απο την επιθυμία όπως προαγάγουν την κα
τανόηση μεταξύ των λαών τους, σε όλη της την ανθρώπινη 
κοινωνική και πολιτιστική διάσταση, αποφασισμένοι να 
δώσουν στους πολίτες τους άμεση και συγκεκριμένη εικό
να της προόδου που επιτελείται προς το στόχο της Ευρω
παϊκής Ένωσης οι Υπουργοί Εξωτερικών των Ευρο,'παϊ- 
κών Κοινοτήτων συνελθόντες απεφάσισαν να συστήσουν 
για το σκοπό αυτό ένα Ευρωπαϊκό ’Ιδρυμα υπογραφοντες 
την υπό κύρωση Συμφωνία.

Η Συμφωνία αυτή η οποία, εκτός του προοιμίου αποτε- 
λείται απο 29 άρθρα διαιρείται σε 5 κεφάλαια.

Στο πρώτο κεφάλαιο (άρθρα 1-7) καθορίζονται οι αρχές 
και οι στόχοι του Ιδρύματος. Κατά τις διατάξεις των άρ
θρων αυτών το συνιστώμενο Ίδρυμα έχει νομική προσωπι
κότητα και χαρακτήρα μη κερδοσκοπικό, εδρεύει δε στο 
Παρίσι κατόπιν συμφωνίας που θα συνάψει βάσει του 
άρθρου 6 το Ίδρυμα μετά της Γαλλικής Κυβέρνησης.
i:. Αποστολή του Ιδρύματος κατα το άρθρο 2 της Συμφω
νίας, είναι να αυξήσει την αμοιβαία κατανόηση των λαών 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και να προωθή
σει μια πληρέστερη γνώση της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
κληρονομιάς στην πλούσια πολυμορφία της και στην ενότη
τά της, καθώς και να συμβάλει στην ευρύτερη κατανόηση 
της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

α) Δια της προαγωγής μεταξύ των λαών της Κοι
νότητας της κατανόησης της Ευρωπαϊκής ιδέας και της 
πληροφόρησης για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, συμπερι- 
λαμβανομένης και της πληροφόρησης για τις Χώρες της 
Κοινότητας και την ιστορία τους.
■' β)δια της μελέτης των μέσων με τα οποία οι Χώρες της 
Κοινότητας μπορούν να διαφυλάξουν και να αναπτύξουν την 
κοινή πολιτιστική τους κληρονομιά.

γ) διά της ενθάρρυνσης της εκμάθησης των γλωσσών 
των Χωρών της Κοινότητας,

>λ δ) διά της προαγωγής των ανταλλαγών προσώπων στο 
εσωτερικό της Κοινότητας.
- ε) διά της μελέτης και της ενθάρρυνσης προγραμμάτων 
που προορίζονται να καλύψουν τα ενδιαφέροντα και τις 
ανάγκες της νεολαίας.
Γ' ζ) δια της προαγωγής της πολιτιστικής ακτινοβολίας της 
Κοινότητας (άρθρο 5).
Στο δεύτερο κεφάλαιο (άρθρα 8-15) καθορίζονται τα της 
οργάνωσης του Ιδρύματος.
τ Όργανα του Ιδρύματος κατά το άρθρο 8 της Συμφωνίας 

είναι το Συμβούλιο του Ιδρύματος και η εκτελε
στική Επιτροπή που βοηθούνται από τη Γενική Γραμμα
τεία. Τα άρθρα 9-10, 11, 12, 13, 14, 15, αναφέρονται στα 
καθήκοντα των παραπάνω οργάνων και στον τρόπο της 
εκλογής των μελών αυτών.

Στο τρίτο κεφάλαιο (άρθρα 16-20) καθορίζονται οι δη
μοσιονομικές διατάξεις. Συγκεκριμένα το άρθρο 16 αναφέ- 
ρεται στους πόρους του Ιδρύματος οι οποίοτ προέρχονται :

α) απο συνεισφορά της Κοινότητας υπό τον όρο ότι θα 
λάβει σχετική απόφαση.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ β) από εθελοντικές δημόσιες ή ιδιωτικές συνεισφορές 
μη βαρυνούσας με υποχρεώσεις ασυμβίβαστες με την απο
στολή του Ιδρύματος.

Στο τέταρτο κεφάλαιο (άρθρα 21-24) διαλαμβάνονται 
διάφορες διατάξεις, περί διαθέσεως από τη Γαλλική Δημο
κρατία δωρεάν οικοπέδου στο Παρίσι ως και τρίτων κτι
ρίων αναγκαίων γιά τη λειτουργία του Ιδρύματος και της 
συντηρήσεώς τους (άρθρα 21).

Στο άρθρο 22 καθορίζεται το θέμα των γλωσσών του 
Ιδρύματος που είναι οι επίσημες γλώσσες της Κοινότητας.

Στο πέμπτο κεφάλαιο (άρθρα 25-29) καθορίζονται οι 
μεταβατικές και τελικές διατάξεις, ήτοι ο χώρος εφαρμογής 
της Συμφωνίας (άρθρο 25) η διάρκεια της Συμφωνίας η 
οποία κατα το άρθρο της 26 είναι απεριόριστη η έναρξη της 
ισχύος της Συμφωνίας ο τρόπος προσχώρησης κάθε νέου 
Κράτους μέλους της Κοινότητας στη Συμφωνία (άρθρο 27) 
τα καθήκοντα της θεματοφύλακας Κυβέρνησης της Γαλλι
κής Δημοκρατίας (άρθρο 28 και 29).

Η διά της υπό κύρωση Συμφωνίας σύσταση του Ευρω
παϊκού Ιδρύματος παρουσιάζει γιά την Χώρα μας ιδιαίτε
ρο ενδιαφέρον λόγω της συνεργασίας του Ιδρύματος τούτου 
με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών που 
προβλέπεται στη δήλωση που αφορά στο άρθρο 4 σχετικά 
με τη Συμφωνία γιά τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύμα
τος και η οποία δήλωση ως παράρτημα 1 είναι προσηρτη- 
μένη στην τελική πράξη η οποία μαζί με τη Διευθέτηση γιά 
τη σύσταση προπαρασκευαστικής Επιτροπής κυρώνεται 
επίσης με το υποβαλλόμενο σχέδιο νόμου.' , ·;Τ

Επειδή ως ελέχθη και παραπάνω το Ευρωπαϊκό Ίδρυ
μα θα χρηματοδοτείται κατόπιν σχετικής απόφασης από 
την Κοινότητα, δεν προκαλείται ιδιαίτερη οικονομική επι
βάρυνση των Κρατών Μελών αυτής. ■ - -· - ■ ■' ■' V- ·

Γιά τους ανωτέρω λόγους, υποβάλλουμε το Σχέδιο αυτό 
του Νόμου για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος με 
την παράκληση όπως ψηφισθεί από την Βουλή.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 1982 
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. . .... ·. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ....... .:
Κύρωση Συμφωνίας γιά τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ιδρύματος 

μαζί με τη διευθέτηση γιά τη σύσταση προπαρασκευα- 
στικής Επιτροπής και την Τελική της Πράξη. ■\

Άρθρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 

1 του Συντάγματος η Συμφωνία γιά τη σύσταση Ευρωπαϊ
κού Ιδρύματος μαζί με τη διευθέτηση γιά τη σύσταση Προ
παρασκευαστικής Επιτροπής και την Τελική της Πράξη 
που υπογράφτηκαν στις Βρυξέλλες στις 29 Μαρτίου 1982, 
της οποίας το πρωτότυπο κείμενο στήν Ελληνική και Γαλ-. 
λική γλώσσα έχει ως εξής:


