
Σχέδιο Νόμου γιά τήν κύρωση της Συμφωνίας για την ανά
πτυξη της οικονομικής, βιομηχανικής καί τεχνικής συνερ
γασίας πού ύπογράφηκε στη Βαλέττα στις 9 ’Οκτωβρίου 
1980 μεταξύ των Κυβερνήσεων τής Ελληνικής Δημοκρα
τίας καί τής Δημοκρατίας τής Μάλτας.

Προς τη Βουλή χών 'Ελλήνων

1. Στις 9 τοϋ ’Οκτωβρίου 1980 ύπογράφηκε στή Βαλέτ
τα μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί 
τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας τής Μάλτας, Συμφωνία 
γιά τήν Οικονομική, Βιομηχανική καί Τεχνική Συνεργασία 
μεταξύ των δύο χωρών.

2. Σκοπός τής Συμφωνίας αυτής είναι ή προώθηση τής 
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στούς παραπάνω το
μείς, δπως προκύπτει άναλυτικώτερα άπό τό άρθρο 1 αυ
τή?·

2. Είδικώτερα ή ύπό κύρωση Συμφωνία προβλέπει ότι ή 
συνεργασία θά περιλαμβάνει τήν ένθάρρυνση καί άνάπτυξη 
τής Οικονομικής, βιομηχανικής καί τεχνικής συνεργασίας 
μεταξύ τών ενδιαφερομένων επιχειρήσεων καί οικονομικών 
οργανισμών τών άντιστοίχων χωρών τους, στούς τομείς τής 
βιομηχανίας, γεωργίας, εμπορίου καί τεχνολ,ογίας.

4. Ή συνεργασία αύτή, σύμφωνα μέ τούς όρους τής πα
ρούσας Συμφωνίας, θά πραγματοποιηθεί μέ βάση τις συμ
βάσεις πού ίχουν συναφθεΐ μεταξύ τών έπιχειρήσεων ή ορ
γανισμών τών συμβαλομένων μερών σύμφωνα μέ τούς νό
μους καί τούς κανονισμούς τους.

5. Παραπέρα ή Συμφωνία προβλέπει ότι τά δύο Συμ
βαλλόμενα Μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τήν σπουδαιότητα τής 
χρηματοδοτήσεως γιά τήν άνάπτυξη τής Οικονομικής, βιο- 
μηχανικής καί τεχνικής συνεργασίας, θά καταβάλλουν άμοι- 
βαΐες προσπάθειες ώστε νά παρασχεθούν πιστώσεις μέ τούς 
πλέον ευνοϊκούς όρους γιά κάθε συγκεκριμένη περίπτωση,μέσα 
στο πλαίσιο τής εσωτερικής τους νομοθεσίας καί τών κανο
νισμών τους καί σύμφωνα μέ τις διεθνείς τους υποχρεώσεις.

6. Γιά τήν διασφάλιση τής εφαρμογής τής παρούσας Συμ
φωνίας, θά συσταθεΐ Μικτή ’Επιτροπή Οικονομικής, βιο- 
μηχανυ<ής καί τεχνικής συνεργασίας, πού θά συνέρχεται 
τουλάχιστον μία φορά τό χρόνο, έκ περιτροπής στήν ’Αθήνα 
καί στή Βαλέττα. ,. . .. . , - ,;

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 7. Ή διάρκεια ισχύος τής Συμφωνίας "θά είναι πεντα
ετή?· . ' . _

8. Τά οφέλη γιά τήν εθνική μας οικονομία, πού άναμένεται 
να προκυψουν άπό τήν εφαρμογή τής Συμφωνίας αύτής, εί
ναι η συνέχιση καί διεύρυνση τών οικονομικών, βιομηχανικών 
και τεχνικών σχέσεων τής χώρας μας μέ τή Δημοκρατία τής 
Μάλτας, ένόψη τής έντάξεώς μας στις Ευρωπαϊκές Κοινό
τητες από 1.1.1981 καί είδικώτερα ή προώθηση τοϋ έμπο- 
ρίου μας.

9. Θέτοντας τά παραπάνω ύπόψη σας, είσηγούμεθα τήν 
έγκριση τοϋ ύποβαλλομένου Σχεδίου Νόμου.

’Αθήνα, 30 Αύγούστου 1982
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■ ; ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.
Κύρωση Συμφωνίας γιά τήν άνάπτυξη τής οικονομικής, βι

ομηχανικής καί τεχνικής συνεργασίας μεταξύ τής Ελ
ληνικής Δημοκρατίας καί τής Δημοκρατίας τής Μάλτας.

Άρθρο Πρώτο
; Κυρώνεται, καί έχει τήν Ισχύ πού · ορίζει τό άρθρο 28 
παραγρ. 1 τοϋ Συντάγματος, ή Συμφωνία γιά τήν άνάπτυξη 
τής · οικονομικής, βιομηχανικής ‘ καί τεχνικής συνεργασίας, 
πού ύπογράφηκε στή Βαλέττα στις 9 ’Οκτωβρίου 1980, 
μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί 
τής Δημοκρατίας τής Μάλτας, τής οποίας τό κείμενο σέ 
πρωτότυπο στήν ’Αγγλική γλώσσα καί σέ μετάφραση στήν 
Ελληνική έχει ως εξής :


