ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου ·Κύρωση Ιυμόωνας συνκργασίος στον τον
μτηκθ τομέα μκταξύ των Κυβερνήσεων της ΟΑηνατης Δήμοκροτ*ος και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας*
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Me το πρστηνόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η κύρωση της
συμφωνίας που υπογραφή** στο Πεκίνο την 16Ά.19ΒΒ μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Λαϊκής Δτφίοκρστίας της Κίνας για τη συνεργασία στον τορέα του
τουρισμού και την ανάπτυξη των τουριστικών σχέοιων αναμκσο
στις δύο χώρες.
Η συμφωνία αυτή είναι αποτέλεσμα της κοινής πεπεκθησεως και
των δύο πλευρών άτι η ανάπτυξη του τουρισμού μεταξύ τους α
ποβαίνει ο* κοινό όφελος γιατί προωθώ την κατανόηση και τη συ
νεργασία ανάμεσα στους δύο λαούς και τους βοηθά να γνωρίσουν
καλύτερα τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό και τις οικονομικές
εξελίξεις των δύο χωοων.
Με την τηό πάνω συμφωνία, που υπογράφηκχ και αποτελεί το
πλαίσιο με το οποίο καλύπτονται οι ειδικότερες ενέργειες που θα
απαιτηθούν στη συνέχεια, καθορίζονται τα κατάλληλα μέσα και
οι τρόποι για την αύξηση των τουριστικών ανταλλαγών, της του
ριστικής κίνησης και συνεργασίας και για την προώθηση του του
ρισμού μεταξύ των δύο χωρών.
Από το άρθρο 7, εξάλλου, προ βλέπεται η πραγματοποίηση ε
ναλλάξ στην Ελλάδα και την Κίνα περιοδικών συναντήσεων εκ
προσώπων των κρατικών οργανισμών του τουρισμού για την
ανασκόπηση της εφαρμογής της τπό πάνω συμφωνίας και την υ
πογραφή των τυχόν αναγκαίων πρωτοκόλλων.
Η σύμφαση αρχίζει να ισχύει τριάντα (30) ημέρες μετά την ημε
ρομηνία που τα συμβαλλόμενα μέρη θα ανακοινώσουν αμοιβαία
μ» ανταλλαγή διπλωματικών διακοτνώσεων άα έχουν πχρατωθεί
οι επιβαλλόμενες νομοθεακές διαδικασίες για την έναρξη της ι
σχύος της συμφωνίας. θα παραμέένη σε ισχύ για πέντε ® χρό
νια και θα παρατείνέτοι αυτόματα για περίοδο δύο (2) ετών κάβε
φορά, εκτός εάν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη γνωοτοποιήσπ γραπτώς στο άλλο μέρος τη θέλησή του για τη λήξη της συμ
φωνίας έξη (β) μήνες πριν από την εκπνοή της ισχύος της.
θέτσντες υπόιμη της Βουλής το κυρωτικό αυτό νομοσχέδιο πορακαλούμε για την έγκρισή του.
Αθήνα. Ιέ Σεπτεμβρίου 1990
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ΜΕΤΑΞΥ TQN ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΤΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΉΣ ΚΙΝΑΣ
Η Κυβέρνηση της ΕλληνικήςΔημοκοαΠαςκαιη Κυβέρνηση της
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (στο έξης ανοφερθμενκς ως τα
«Συμβαλλόμενα Μέρη»), με σκοπό τη σύσφιγξη των φιλικών σχέ
σεων των δύο χωοων. την προαγωγή της αμοιβαίος κατανόησης
μεταξύ των λαών τους και την επέκταση \ης διμερούς συνεργα
σίας στον τουριστικό τομέα πάνω σε βάση ισότητας και αμοιβαί
ας πιφέίηης. συμφώνησαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα οπΛείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην
ανάπτυξη και ενίσχυση των τουριστικών σχέσεων μεταξύ των δύο
χωρών με σκοπό « λαοί τους να γνωρίσουν καλύτερα τη . ωή, την
ιστορία, τον πολιτισμό και τις οικονομικές εξελίξεις των δύο
χωρών.
Άρθρο 2
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διευρύνουν evepyuS ίις .ιμοιβαίες
ανταλλαγές στον τουριστικό τομέα και θα ενθαρρύνουν τους ορ
γανισμούς τουρισμού, τουριστικές ενώσεις και οργανώσεις των
δύο χωρών να συνάψουν σχέσης και να κάνουν ανταλλαγές.
Άρθρο 3
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τα ιαί.διωτικά γρα
φεία και άλλους οργανισμούς non εργάζονται cnrcv ι,γΐέα του του
ρισμού να προγραμματίζουν οργανωμένο ταξίδια us άτλες ειδικές
δραστηριότητες (μορφωτικής ή αθλητικής φΟρεως. εκθέσεις, ε
παγγελματικό ταβδιαλ αποδίδοντας ιδιαίτερη ι-ημασία στα ταξί
δια των νέων.
Άρθρο 4
Προς καλύτερη ενημέρωση του λαού εχαι.σ>ς χο,Μς πάνω στις
τουριστικές εξελίξεις της άλλης, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εν
θαρρύνουν την αμοιβαία ανταλλαγή τουριστικών πληροφοριών,
πληροφοριακού υλικού, ταινιών και εκθέσεων κλιτ, και την ανταλ
λαγή τουριστικών εντύπων, υλικού έρευνας, καθώς και άλλων πλη
ροφοριών και στατιστικών σχετικών με τον ιουρισμό. Τα
προαναφερόμενο υλικό θα είναι απαλλαγμένα "'Λ δασμούς.
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ΑΝΤΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

I. ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗΣ

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα υποστηρίζουν την αμοιβαία ανταλ
λαγή επισκέψεων τουριστικών εμπειρογνωμόνων και δημοσιο
γράφων.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 6

Κύρωση Συμφωνίος συνκργασίας στον τομέα του τουρκτμοΰ
μκταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηροκρσπσς κσι της Λαϊ
κής Δημοκρατίας της Κίνας

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διερευνησουν τις δυνατότητες τε
χνικής συνεργααίας στον τομέα του τουρισμού και ιδιαίτερα στην
εκπαίδευση επαγγελματικού προσωπικού τουρισμού.

Άρθρο πρώτο

Άοθοο ?

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το αρθοο 28. παο. 1 του
Συντάγματος η συμφωνία συνεργασίας στον τομέα του τουοισμού
μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊ
κής Δημοκρατίας της Κίνας, που υπογράΦηκε στο Πεκίνο στις 16
Απριλίου 1988. της onotac το κείμενο σε πρωτότυπό στην ελληνι
κή γλωσσά εχει ως εξής:

Οι τουριστικοί οργανισμοί των Συμβαλλόμενων Μερών θα ορ
γανώσουν συναντήσεις, όταν κρίνεται αναγκαίο, στις δύο χώρες
εναλλάξ, για να ανασκοπούν την εφαρμογή της παρούσας συμ
φωνίας και θα υπογράφουν σχετικό πρωτόκολλα, όταν κρίνεται
αναγκαίο.

