ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έτη της «κυρώσεως τοΰ Εμπορικού Π ρωτοκόλλου μεταξύ
τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Λαϊκής Δημοκρα
τίας τής Ουγγαρίας, ύπογραφέντος έν Άθήναις την 4ην
’Ιουνίου 1976».
Προς την Βουλήν τών 'Ελλήνων

.

νωγαί καί εΐσαγωγαί προϊόντων καί πέραν τών προβλεπομένων ποσοστώσεων ώς καί δΓ έτερα προϊόντα.
δ. Την κύρωσιν τοΰ έν λόγω έμπορίκοϋ Πρωτοκόλλου
σκοπεί τό ύποβαλλόμενον πρός κύρωσιν σχέδιον Νόμου.
Έν Άθήναις τή 23 Μαρτίου 1977

-

1. Προς τον σκοπόν τής εύρυθμου συνεχίσεως των έμπορικών ημών άνταλλαγών, ώς καί τής διευρύνσεως καί ένισχύσεως περαιτέρω τών έμπορικών σχέσεων μετά τής Λαϊ
κής Δημοκρατίας τής Ουγγαρίας, ύπεγράφη την 4ην ’Ιου
νίου 1976 έν Άθήναις, ’Εμπορικόν Πρωτοκολλάν μετά τής
χώρας ταύτης, έτησίας ισχύος.
2. Το έν λόγω ’Εμπορικόν Πρωτόκολλον δπερ άντικαΘιστφ το Πρωτόκολλον τών ’Εμπορικών ’Ανταλλαγών τής
δης Φεβρουάριου 1971, μετά τών συνημμένων αύτώ πινάκων
άνταλλακτέων μεταξύ τών δύο χωρών έμπορευμάτων,
άποτελεΐ άναπόσπαστον μέρος τής εμπορικής Συμφωνίας
τής δης ’Ιουνίου 19δ4 καί τίθεται άναδρομικώς έν ΐσχύι
άπό τής 1ης Ίανουαρίου 1976.
3. Εις τό ώς άνω ’Εμπορικόν Πρωτόκολλον έπισυνάπτονται δύο πίνακες :
α) *0 πίναξ Α/1976, δστις περιλαμβάνει τά έξαγώγιμα
προϊόντα τής Ουγγαρίας πρός_τήν Ελλάδα κατά τό 1976.
β) *0 πίναξ Β/1976, δστις περλαμβάνει τά έξαγώγιμα
έλληνικά προϊόντα πρός Ουγγαρίαν κατά τό 1976.
4. Οί ανωτέρω πίνακες είναι ένδεικτικοί καί οΰχί περιο
ριστικοί καί συνεπώς δύνανται νά πραγματοποιούνται έξα-
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τοΰ έν Άθήναις ύπογραφέντος την 4ην
’Ιουνίου 1976 Πρωτοκόλλου έπί τών έμπορικών άνταλ
λαγών διά τό έτος 1976 μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρα
τίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Ουγγαρίας μετά
τών συνημμένων αύτώ πινάκων.
ΆρΘρον πρώτον.
Κυροΰται καί έχει ίσχύν Νόμου τό έν Άθήναις ύπογραφέν
την 4ην ’Ιουνίου 1976 Πρωτόκολλον έπί τών έμπορικών
άνταλλαγών διά τό έτος 1976 μεταξύ τής 'Ελληνικής Δημο
κρατίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Ουγγαρίας,
μετά τών συνημμένων αύτώ πινάκων Α/1976 καί Β/1976
τών οποίων τό κείμενον έν πρωτοτύπω είς την Γαλλικήν
γλώσσαν καί έν μεταφράσει εις την Ελληνικήν έχει ώς έπεται :

