
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.

Στο σχέδιο νόμου «για την κύρωση της Συμφωνίας για τήν 
εγκατάσταση στην ’Αθήνα Γραφείου Τύπου καί Πληρο
φοριών τοϋ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ή οποία καταρ
τίσθηκε μέ άνταλλαγή των άπό 1.3.81 καί 1.4.81 επι
στολών».

Προς τή Βονλή των 'Ελλήνων

Σκοπός τοϋ σχεδίου νόμου, πού υποβάλλεται γιά ψή
φιση, είναι ή νομοθετική κύρωση της Συμφωνίας, πού καταρ
τίσθηκε στήν ’Αθήνα, μεταξύ τοϋ 'Υπουργού Εξωτερικών 
της 'Ελλάδας καί τής Προέδρου τοϋ Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου μέ τήν άνταλλαγή τών άπό 13 Μαρτίου 1981 καί 
1 ’Απριλίου 1981 έπιστολών.

'Η κατάρτιση αυτής της Συμφωνίας κρίνεται επιβεβλη
μένη μετά τήν ένταξη τής χώρας μας στις Εύρωπαϊκές 
Κοινότητες.

Μέ τή Συμφωνία αύτή επιδιώκεται ή εγκατάσταση στήν 
’Αθήνα Γραφείου Τύπου καί Πληροφοριών τοϋ Εύρωπαϊκοΰ 
Κοινοβουλίου καί - μέ σκοπό τήν ομαλή λειτουργία τοϋ Γρα
φείου αύτοϋ - ή εξασφάλιση τόσο γιά το Γραφείο όσο καί 
γιά τούς υπαλλήλους στις οργανικές θέσεις, οί όποιοι θά 
τοποθετηθούν σ’ αυτό, προνομίων καί άσυλιών. Αυτά άνα- 
φέρονται στο συνημμένο στις επιστολές μνημόνιο καί μπο
ρούν, νά συναψ-ΐσΟοϋν ώς εξής ..... ---------------

(α)’Αναφορικά μέ το Γραφείο Τύπου καί Πληροφο
ριών : . . ·

(1) ’Αναγνώριση τής κατά τό Ελληνικό Δίκαιο Νο
μικής Προσωπικότητας στις Κοινότητες πού άντιπρο- 
σωπεύονται άπό τό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(2) ’Απαραβίαστο τών χώρων εγκατάστασης τοϋ Εύ-
ρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου. ’ , :

’ (3) ’Απαραβίαστο τών αρχείων καί όλων τών έγγράεων
τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. " ‘

(4) ’Αναγνώριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τής μετα
χείρισης πού αναγνωρίζεται, στις Διπλωματικές ’Αντιπρο
σωπείες γιά τις επίσημες επικοινωνίες του.
..(5) ’Απαλλαγή άπό όλους τούς άμεσους φόρους καί άνα- 

γνώριση ετεροδικίας. ' - - . ε· .
(6) Άποιλλαγή άπό όλους τούς τελωνειακούς δασμούς 

άπαγορεύσεων καί περιορισμών εισαγωγής καί έξαγωγής 
πού άφοροϋν τά άντικείμενα τά όποια εισάγει καί εξάγει 
γιά επίσημη χρήση τό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.'

(7) ’Απαλλαγή άπό όλους τούς τελωνειακούς δασμούς, 
άπαγορεύσεις καί περιορισμούς εισαγωγής και εξαγωγής, 
πού άφοροϋν δημοσιεύσεις τοϋ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
βιβλία, εφημερίδες κ.λπ. " ' ‘

(S) Δικαίωμα νά κατέχουν, χωρίς νά ύπόκεινται σέ 
έλεγχο ή χρηματοδοτική άναστολή, λογαριασμούς σέ έλλη- 
νικό ή ξένο νόμισμα, αποκτώντας, κατέχοντας, διαθέτοντας 
τό περιεχόμενό τους ή εξάγοντας συνάλλαγμα στο εξωτε
ρικό. .

- (β) ’Αναφορικά μέ τούς υπαλλήλους τών οργανικών 
■ θέσεων τών Κοινοτήτων : ■

(1) Πλήρης ετεροδικία γιά τούς υπαλλήλους κατά τήν 
άσκηση τών έπισήμων καθηκόντων τους, .τ ” ■·. ύ·τ t

(2) ’Απαλλαγή άπό τόν έλεγχο τών άπο σκευών "τους_
(3) ’Απαλλαγή άπό όλους τούς φάρους κάθε φύσης επί 

τών μισθών, επιδομάτων καί άποζημιώσεων, πού καταβάλ
λονται άπό τό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(4) ’Απαλλαγή άπό όλους τούς άμεσους φόρους έπί ει
σοδημάτων, πού προέρχονται έξω άπό τήν 'Ελλάδα.

(5) ’Απαλλαγή άπό τις διατυπώσεις εγγραφής τους στούς 
καταλόγους τών άλλοδαπών καί τούς σχετικούς μέ τή μετα
νάστευση περιορισμούς γιά τούς υπαλλήλους, τις συζύγους 
τους καί τά μέλη τής οικογένειας, τών οποίων φέρουν τό
βέρο?· ..

(6) Παροχή τών ίδιων προνομίων πού παρέχονται καί 
ατούς Διπλωματικούς ’Αντιπροσώπους σέ ό,τν άρορά νο
μισματικές καί συναλλαγματικές .διευκολύνσεις.

(7) Δικαίωμα νά εισάγουν τά κινητά τους ή προσωπικά 
τους άντικείμενα καί νά τά εξάγουν, στήν περίπτωση πού 
παύονται άπό τά καθήκοντά τους, έλεύθερα άπό κάθε 
τελωνειακό δικαίωμα καί κάθε βάρος, άπαγορεύσεις ή πε
ριορισμούς εισαγωγής.

(8) Δικαίωμα νά άγοράζουν βενζίνη, οινόπνευμά ή κα
πνό κατά τόν τρόπο πού γίνεται αυτό στήν 'Ελλάδα, έλεύ
θερα άπό κάθε τελωνειακό δικαίωμα ή δασμό.

Οί άσυλίες καί τά προνόμια, πού άναγνωρίζονται ώς άνω, 
είναι τά ίδια πού έχουν άναγνωρισθεΐ άπό μάς καί γιά τό 
Γραφείο Τύπου καί Πληροφοριών τής ’Επιτροπής τών Ευ
ρωπαϊκών Κοινοτήτων καί πού άπαριθμοϋνται στο κείμενο 
τοϋ Νόμου 279/76, ό όποιος δημοσιεύθηκε στήν ’Εφημερίδα 
τής Κυβέρνησης τής 17ης Μαρτίου 1976.

’Αθήνα, 4 Φεβρουάριου 1982 
Οί 'Υπουργοί

’Εξωτερικών Οικονομικών
I. ΧΑΡΑΛΑΜ Π Ο ΠΟΥΑΟΣ Μ. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση τής Συμφωνίας γιά τήν εγκατάσταση στήν ’Αθήνα 

Γραφείου Τύπου καί Πληροφοριών τοϋ Εύρωπαϊκοΰ 
Κοινοβουλίου πού καταρτίσθηκε μέ τήν άνταλλαγή τών 
άπό 13.3.19S1 καί 1.4.1981 έπιστολών.

I . .
- Άρθρο Πρώτο.

Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού ορίζει τό άρθρο 28 
παρ. 1 τοϋ Συντάγματος ή Συμφωνία γιά τήν έγκατάσταση 
στήν ’Αθήνα Γραφείου Τύπου καί Πληροφοριών τοϋ Εύ- 
ρωπαϊκοΰ Κοινοβουλίου; πού καταρτίσθηκε μέ τήν άνταλ
λαγή τών άπό 13.3.1981 καί 1.4.19S1 έπιστολών, τής 
οποίας τό κείμενο σέ πρωτότυπο στή Γαλλική γλώσσα καί 
σέ μετάφραση στήν 'Ελληνική έχει ώς έξής : .. ■ >

Strasbourg, le 13 Mai 1981 
Monsieur de Ministre, ;

Me referant aux entretiens qui ont eu lieu avec les 
services de votre Ministere, j’ ai T honneur de vous 
confirmer que le Parlement europeen met actuellement 
en place a Athenes un Bureau de presse et d’ informa
tion. Celui - ci fonctionne deja en liaison etroite avec 
le Bureau d’ information de la Commission installe 
a Athenes depuis 1975, mais opere en tenant compte 
de Γ identite institutionnelle et des besoins distinctifs 
du Parlement europeen. . λ i ·..* ■ .. ‘I

De maniere a assurer son fonctionnement normal, 
le Parlement europeen saurait gre aux autorites hel- 
14niques d’ accorder a ce Bureau de presse et d’ infor
mation les privileges et immunites du Traite de Rome, 
dans les memes conditions que celles dont ben4ficie 
le Bureau d’ information de la Commusiosn et qui ont 
ete formellement publiees au .Journal Officiel grec du| 
17 mars 1976. ' "'· *·· “ ’ .

Si ma demande rencontre votre agrement, je vous 
proposerais que la presente lettre ainsi que la reponse 
affirmative que le vous serais reconnaissante de m’ adres- " 
ser valent accord entre le Gouvernement hellenique et 
le Parlement europeen. .

Cet accord antrerait en vigueur provisoirement a 
partir du ler avril 1981 et definitivement a partir de 
son approbation, conformement aux regies constitu- 
tionnelles helleniques. ' ■·/.·.

Je saisis cette occasion pour vous confirmer egalement 
qu’ en attendant Γ aboutissement de la procedure 
statutaire destinee a designer un responsable de Bureau 
de presse et d’ information du Parlement europeen 
a Athenes, j’ ai charge Monsieur Guy VANHAEVER- 
BEKE d’ assurer precisement ces fonctions.


