ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου 'Κύρωση Πρωτοκόλλων της Συμφωνίας
Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομκτής Κοινό
τητας οφ' ενός και:
- του Χασεμιτικού Βοσιλείου της Ιορδανίας κα
- της Δημοκρατίας του Λιβάνου οφ' ετέρου
λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας κα
>ης Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα’
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Στις 9.7.1987 υπογράφπκαν τα Πρωτόκολλα της Συμφωιας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κα7
ότητας αψ' ενός και του Χασεμιτικού Βασιλείου της ίορ■ανίας και της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφ' ετερου λόγω
ης προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της
ορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα.
ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΑΦΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΦΑΡΌΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 179 και 366 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚ ΠΟΥ ΕΠΙΚΥΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ.
Τα άρθρα αυτά αναφέρουν ότι η Ισπανία (άρθρο 179) και
Πορτογαλία (άρθρο 366) εφαρμόζουν από την 1η Ιανουαου 1986 τις διατάξεις των συμφωνιών που αναφέρονται
τα άρθρα 181 και 368 ανπστοίχως.
Τα άρθρα 181 και 368 περιλαμβάνουν τη Συμφωνία Σι>ργασίας ΕΟΚ-Ιορδανίας και ΕΟΚ-Λιβάνου μεταξύ άλλων.
Επίσης στα άρθρα 179 κα 366 αναφέρετα ότι "Τα μεβατικά μέτρα κα οι προσαρμογές αποτελούν αντικείμενο
οωτοκόλλων που θα συναφθούν με πς αντισυμβαλλόμενες
ύρες κα θα επισυναφθούν στις συμφωνίες αυτές".
Με τα Πρωτόκολλα στη Συμφωνία Συνεργασίας ΕΟΚίδανίας και ΕΟΚ-Λιβάνου η Ισπανία και η Πορτογαλία
οσχωρούν στην εν λόγω Συμφωνία και αναλαμβάνουν να
αρμόσουν πλήρως πς διατάξεις της μετά από μια περίοδο
ταβατικών ρυθμίσεων που λήγει την 1η Ιανουάριου 1996.
Συγκεκριμένα με το άρθρο 1 των Πρωτοκόλλων η Ισπανία
η Πορτογαλία καθίστανται συμβαλλόμενα μέλη στις
αφωνίες που υπογράφηκαν στις 18-1-77 και 3/5/77 στις
υξέλλες.
■1ε το άρθρο 2 αναγνωρίζεται η αυθεντικότητα της Συμ/ιας και των σχετικών πρωτοκόλλων στην ισπανική και
πορτογαλική γλώσσα. Το άρθρα 3-10 περιέχουν τις
τάξεις που εφαρμόζονται από την Ισπανία μόνο και στην
:ια αφορούν στην προοδευτική ευθυγράμμιση των τελωοκών της δασμών με τους προτιμησιακούς δασμούς της
νότητας στα προϊόντα καταγωγής Ιορδανίας και Λιβάνου.
Χρονοδιάγραμμα της σταδιακής μείωσης των δασμών
ΰοροποιεί ανάλογα με το είδος των προϊόντων που
ατίθενται στα παραρτήματα των Πρωτοκόλλων. Τα ίδια
ύπτουν επίσης και την επιβολή εκ μέρους της Ισπανίας
Όπκων περιορισμών στην εισαγωγή που λαμβάνουν τη
φή ποσοστώσεων και ή καταργούνται ή αυξάνονται
διακά ώστε μέχρι το 1996 η Ισπανία να εφαρμόζει
οως το εμπορικό καθεστώς της Κοινότητας στα προϊόντα
αγωγής Ιορδανίας και Λιβάνου.
α άρθρο 11 περιέχει διατάξεις σχετικά με το καθεστώς
αλλαγών των Καναρίων νήσων και της Σέουια και
ϊλλια με την Ιορδανία και Λίβανο. Οι δασμοί κα οι
αρύνσεις που εφαρμόζουν τα προσναφερόμενα εδάφη
εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων καταγωγής Ιορας κα Λιβάνου καταργούνται προοδευτικά κατά τον ίδιο
ίο που καταργούντα κα από την Ισπανία ενώ στην
ττωση εισαγωγής γεωργικών προϊόντων επιχειρεί τα η

προοδευτική προσέγγιση των προτιμησιακών δασμών που
εφαρμόζει η Κοινότητα στα προϊόντα αυτά.
Τα άρθρα 12-13-21 των Πρωτοκόλλων περιέχουν διατά
ξεις που εφαρμόζοντα από την Πορτογαλία "Οπως κα
στην περίπτωση της Ισπανίας πρόκειται περί εφαρμσ ής
χρονοδιαγραμμάτων μείωσης δασμών ή άλλων επβαρύνα ων
κα ρύθμισης του ύψους των ποσοτικών περιορισμών ώστε
μέχρι το 1996 το δασμολογικό καθεστώς της Πορτογαλίας
να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με εκείνο της Κοινότητας
όσον αφορά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής Ιορδανίας
κα Λιβάνου.
Τέλος, τα άρθρα 22-25 περιέχουν πς γενικές κα τελικές
διατάξεις των Πρωτοκόλλων κα αναφέρονται κυρίως στη
δυνατότητα του Συμβουλίου Σύνδεσης να επιφέρει τροπο
ποιήσεις στους κανόνες καταγωγής, εφ όσον αποδειχθεί
αναγκαίο, στην έναρξη ισχύος των Πρωτοκόλλων και στην
αυθεντικότητα των Πρωτοκόλλων που συντάχθηκαν στις
επίσημες γλώσσες της Κοινότητας καθώς κα στην αραβική.
θέτοντας υπόψη σας το σχέδιο αυτό του νόμου, παρακαλούμε για την έγκρισή του από την Ολομέλεια της Βουλής.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση Πρωτοκόλλων της Ιυμφωνίος Συνεργασίας με
ταξύ της Ευρωπαϊκής Οκτονομικής Κοινότητας οφ' ενός
κα:
- του Χοσεμτπκού Βασιλείου της Ιορδσνίος κα
- της Δημοκρατίας του Λιβάνου οφ' ετέρου
λόγω της προσχώρησης του Βοσιλείου της Ισπανίας κα
της Πορτογαλκής Δημοκρατίας στην Κοινότητα"
"Αρθρο πρώτο
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγματος τα Πρωτόκολλα της Συμφωνίας
Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας οφ' ενός κα του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας
κα της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφ' ετέρου, που υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες στις 9 Ιουλίου 1987 κα το κείμενο
σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΣΕΜΙΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ
ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

