
Στο σχέδιο νόμου «κύρωση τοϋ πρωτοκόλλου εισδοχής τής 
'Ισπανίας στο NATO».'

Προς τη Βουλή των 'Ελλήνων

Μέ τό υποβαλλόμενο σχέδιο νόμου προβλέπεται ή κύρωση 
τοϋ πρωτοκόλλου για την εισδοχή τής 'Ισπανίας στο ΝΑΤΟ, 
πού υπόγραψαν στις 10-12-1981 στις Βρυξέλλες, οΐ 'Υπουρ- 
νοί ’Εξωτερικών των δεκαπέντε χωρών μελών τοϋ ΝΑΤΟ. 
’Από ελληνικής πλευράς τό πρωτόκολλο υπόγραψε ό 'Υπουρ
γός ’Εξωτερικών κ. Γιάννης Χαραλαμπόπουλος.

Τό πρωτόκολλο τοϋτο άποτελεϊται άπό τρία άρθρα, θά 
τεθεί δέ σε ισχύ ευθύς ώς τά μέλη τής Συμμαχίας γνωστο
ποιήσουν προς'τις 'Ηνωμένες Ιίολιτεΐες ότι τό άποδέχθηκαν.

Ή ελληνική κυβέρνηση άποδέχθηκε τήν ένταξη τής 'Ισπα
νίας στο ΝΑΤΟ, λ.αμβάνοντας υπόψη ότι ή απόφαση τής 
ισπανικής κυβέρνησης για αίτηση συμμετοχής έγκρίθηκε 
άπό τήν 'Ισπανική Βουλή. Παρά ταϋτκ, ό 'Υπουργός ’Εξω
τερικών τής 'Ελλάδας δεν παρέλειψε νά καταστήσει σαφή, 
ενώπιον τοϋ Βορειοατλαντικού συμβουλίου, σέ επίπεδο 'Υ
πουργών ’Εξωτερικών, τήν απόλυτη αντίθεση τής ελληνι
κής κυβέρνησης σέ όποιεσδήποτε ενδεχόμενες άλλαγές πού 
θά μπορούσαν νά άνακύψουν άπό τήν εΐσοδο τής 'Ισπανίας, 
στις ύπάρχουσες διευθετήσεις ναυτικών διοικήσεων τής πε
ριοχής MED EAST, όπως αυτές έχουν καθορισθεΐ στό σχε
τικό έγγραφο τής στρατιωτικής επιτροπής τοϋ ΝΑΤΟ. 
Τή δήλωση αύτή άλλωστε θά έπαναλάβει ρητά ή Κυβέρνηση 
κατά τήν κατάθεση τοϋ οργάνου έπικύρωσης. ,

Θά πρέπει νά σημειοιθεΐ ότι μέχρι σήμερα δώδεκα χώρες- 
μέλ.η τοϋ ΝΑΤΟ έχουν έπικυρούσει τό πιό πάνω πρωτόκολ- 
λ.ο. ’Εκτός άπό τή χώρα μας, δέν έχουν ακόμα ολοκληρώσει 
τίς σχετικές διαδικασίες ή Ίταλ.ία καί ή Τουρκία.
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΥ
Κύρωση τοϋ Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη τοϋ Βορείου 
Άτλ.αντικοϋ γιά τήν προσχώρηση τής 'Ισπανίας πού ύπο- 
γράφηκε στις Βρυξέλλες στις 10 Δεκεμβρίου 1981. 1

“Αρθρο πρώτο. ,,

Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού όρίζει-.τό άρθρο 28 παρ. 1 
τοϋ Συντάγματος τό Πρωτόκολλο στή Συνθήκη τοϋ Βορείου 
Ατλ.αντικοϋ γιά τήν προσχώρηση τής 'Ισπανίας πού ύπο- 

γράφηκε στις Βρυξέλλες στις 10 Δεκεμβρίου 1981 τοϋ οποίου 
τό κείμενό σέ· πρωτότυπο στην ’Αγγλική καί Γαλλική γλώσ
σα καί σέ μετάφραση στήν Ελληνική έχει ώς έξής -1·· ! '·>■

PROTOCOL TO THE NORTH ATLANTIC TREATY 
ON THE ACCESSION OF SPAIN' ‘ 7. . 1
The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at 

Washington on April 4, 1949.
Being satisfied that the security of the North Atlantic 

area will be enhanced by the accession of the Kingdom of 
Spain to that Treaty, ■. .< ·

Agree as follows :
Article I.

Upon the entry into force of thie Protocol, the 
Secretary General of the North Atlantic Treaty Organi
zation shall, on behalf of all the Parties, communicate 
to the Government of the Kingdom of Spain an invitation

to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance 
with article 10 of the Treaty, the Kingdom of Spain shall 
become a Party on the date when it deposits its instrument 
of accession with the Government of the United States 
of America.

Article II.
The present Protocol shall enter into force when 

each of the Parties to the North Atlantic Treaty has 
notified the Government of the United States of America 
of its acceptance thereof. The Government of the 
United States of America shall inform all the Parties 
to the North Atlantic Treaty of the date of receipt of 
each such notification and of the date of the entry 
into force of the present Pritocol.

Article III.
The present Protocol, of which the English and 

French texts are equally authentic, shall be deposited 
in the Archives of the Government of the United 
States of America. Duly certified copies thereof shall 
be transmitted by that Government to the Governments 
of all the Parties to the North Atlantic Treaty. .

PROTOCOLE AU TRAITE DE L’ATLANTIQUE 
“NORD SUR L’ACCESSION DE L’ESPAGNE

Les Parties an Trait6 de l’Atlantique Nord, signe le 4
avril 1949 a Washington, ·'. ·.
Assurees que Faccession du Royaume de FEspagne 

au Traite de FAtlantique Nord permettra d’augmenter 
la securite de la region de FAtlantique Nord, ' -

Conviennent ce qui suit : ■...............

Article I. ' ί·. . F !
Des F entree en vigueur de ce Protocole, le Secretaire 
G0n4ral de l’Organisation du Traite de_ l’Atlantique 
Nord enverra, au nom de toutes les Parties, au Gouver- 
nement du Royaume de FEspagne une invitation a adhe
rer, au Traite de F Atlantique Nord.. Conformement h F 
Article 10 du Traite, le Royaunie de FEspagne devien.- 
dra.Partie.a ce Traite a la date du dep0.t de son instru
ment d’accession aupres du Gouvernement des Etats- 
Unis d’Amerique. . · ·

Article II. -·■·—.-· ■ ·.
Le present Protocole entrera en vigueur lorsque tou

tes les Parties au Traite de FAtlantique Nord auront no
tify leur approbation au Gouvernement des Etats-Unis 
d’Amerique.

Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amerique infor- 
mera toutes les Parties au Traite de FAtlantique Nord 
de la date de reception de chacune de.ces notifications 
et de la date d’entree en vigueur du present Protocole.
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. Le.present.Protocoje, dont.les,textes en franpais et 
anglais font egalement foi, sera depose dans les archives 
du Gouvernenient des Etats-Upis d’Amerique. Des. qo- 
pies certifiees conformes seront transmises par celui-ci 
aux Gouvernements de toutes les autres Parties au Trai
te de FAtlantique Nord.

In witness w’hereot, the undersigned plenipotentiaries 
have signed the present Protocol. ' ή
_· En foi de quoi, les plenipotentiaires d0signes ci-des- 
sous ont signe le present Protocole. ·.: ·. ·.·.· ·!.-.■

Opened for signature at Brussels the 10th day of De
cember 1981. ' ' ‘ / ·':■· ' V\ r-V**··.


