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Συµφωνία για την οικονοµική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισµό και τη συνεργασία µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού
αφετέρου
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ,
Η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ,
Η ΙΤΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,
Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ,
ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ,
συµβαλλόµενα µέρη της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
εφεξής καλούµενα «κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας»,
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής, «η Κοινότητα»,
αφενός, και
ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ εφεξής, «το Μεξικό»,
αφετέρου,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την κοινή πολιτιστική κληρονοµιά και τους στενούς ιστορικούς, πολιτικούς και οικονοµικούς δεσµούς τους,
ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΝΤΑΣ τον ευρύτερο στόχο της ανάπτυξης και ενίσχυσης του συνολικού πλαισίου των διεθνών σχέσεων, ειδικότερα,
µεταξύ της Ευρώπης και της Λατινικής Αµερικής,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την ουσιαστική συµβολή της Συµφωνίας πλαισίου για τη συνεργασία µεταξύ της Κοινότητας και του Μεξικού, που
υπεγράφη στις 26 Απριλίου 1991 στο Λουξεµβούργο, στην ενίσχυση των εν λόγω δεσµών,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ το αµοιβαίο συµφέρον των συµβαλλόµενων µερών για την εγκαθίδρυση νέων συµβατικών δεσµών, µε σκοπό την
περαιτέρω ενίσχυση των διµερών σχέσεων, κυρίως µέσω της επέκτασης του πολιτικού διαλόγου, της σταδιακής και αµοιβαίας
ελευθέρωσης των συναλλαγών, της ελευθέρωσης των τρεχουσών πληρωµών, των κινήσεων κεφαλαίων και των άδηλων συναλλαγών, της προώθησης των επενδύσεων και της ευρύτερης συνεργασίας,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σταθερή προσήλωσή τους στον σεβασµό των δηµοκρατικών αρχών και των θεµελιωδών δικαιωµάτων του
ανθρώπου, όπως ορίζονται στην Παγκόσµια ∆ιακήρυξη για τα δικαιώµατα του ανθρώπου, καθώς και την προσήλωσή τους στις
αρχές του διεθνούς δικαίου που διέπουν τις σχέσεις φιλίας και συνεργασίας µεταξύ των κρατών σύµφωνα µε το Χάρτη των
Ηνωµένων Εθνών, τις αρχές του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης, όπως ορίστηκαν στην υπουργική ∆ιακήρυξη της
Οµάδας του Ρίο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίθηκε στο Σάο Πάολο το 1994,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι για να συσφιχτούν οι σχέσεις σε όλους τους τοµείς κοινού ενδιαφέροντος, πρέπει να θεσµοποιηθεί
ο πολιτικός διάλογος, διµερώς και διεθνώς,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σηµασία που αποδίδουν στις αρχές και στις αξίες που περιέχονται στην τελική δήλωση της Παγκόσµιας
∆ιάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη, που διεξήχθη στην Κοπεγχάγη τον Μάρτιο του 1995,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σηµασία που αποδίδουν στην ορθή εφαρµογή της αρχής της βιώσιµης ανάπτυξης, όπως συµφωνήθηκε και
θεσπίστηκε µε το Πρόγραµµα ∆ράσης 21, στο πλαίσιο της ∆ιακήρυξης του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, το 1992,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την προσήλωσή τους στις αρχές της οικονοµίας της αγοράς και τη σηµασία της προσήλωσής τους στις ελεύθερες
διεθνείς συναλλαγές σύµφωνα µε τους κανόνες του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) και στο πλαίσιο της συµµετοχής
τους στον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), τονίζοντας ιδιαίτερα τη σηµασία της ανοιχτής
περιφερειακής προσέγγισης,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την Κοινή Επίσηµη ∆ήλωση της 2ας Μαΐου 1995 στο πλαίσιο της οποίας τα συµβαλλόµενα µέρη
αποφάσισαν να προσδώσουν στις διµερείς τους σχέσεις µακροπρόθεσµη προοπτική σε όλους τους τοµείς,
ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ την παρούσα Συµφωνία.
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ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1
Βάση της συµφωνίας
Ο σεβασµός των δηµοκρατικών αρχών και των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου, όπως ορίζονται στην Παγκόσµια ∆ιακήρυξη
για τα δικαιώµατα του ανθρώπου, διαπνέει την εσωτερική και
εξωτερική πολιτική των συµβαλλόµενων µερών και συνιστά θεµελιώδες στοιχείο της παρούσας συµφωνίας.
Άρθρο 2
Χαρακτήρας και πεδίο εφαρµογής
Στόχος της παρούσας συµφωνίας είναι να συσφιχθούν οι σχέσεις
µεταξύ των µερών µε βάση την αµοιβαιότητα και το κοινό συµφέρον. Για το σκοπό αυτό, µε τη συµφωνία θεσµοθετείται ο πολιτικός
διάλογος, ενισχύονται οι εµπορικές και οικονοµικές σχέσεις µέσω
της ελευθέρωσης του εµπορίου σύµφωνα µε τους κανόνες του ΠΟΕ
και ενισχύεται και διευρύνεται η συνεργασία.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ

Άρθρο 3
1.
Τα µέρη συµφωνούν να θεσµοθετήσουν εντατικό πολιτικό
διάλογο βασιζόµενο στις αρχές του άρθρου 1, καλύπτοντας όλα τα
διµερή και διεθνή θέµατα κοινού ενδιαφέροντος και οδηγώντας σε
στενότερη διαβούλευση µεταξύ των µερών στο πλαίσιο των διεθνών
οργανισµών στους οποίους αµφότερα ανήκουν.
2.
Ο διάλογος διενεργείται σύµφωνα µε την «Κοινή ∆ήλωση
ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό» για τον Πολιτικό
∆ιάλογο, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της συµφωνίας και
περιέχεται στην Τελική Πράξη.
3.
Ο υπουργικός διάλογος που προβλέπεται στην Κοινή δήλωση
διεξάγεται κυρίως στο πλαίσιο του Μεικτού Συµβουλίου το οποίο
συγκροτείται µε το άρθρο 45.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΕΜΠΟΡΙΟ

Άρθρο 4
Στόχος
Στόχος του παρόντος Τίτλου είναι η θέσπιση πλαισίου για να
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη του εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών,
περιλαµβανοµένης και µίας διµερούς και προτιµησιακής, σταδιακής
και αµοιβαίας ελευθέρωσης του εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών,
αφού ληφθεί υπόψη ο ευαίσθητος χαρακτήρας ορισµένων
προϊόντων και τοµέων υπηρεσιών και σύµφωνα µε τους σχετικούς
κανόνες του ΠΟΕ.
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σύµφωνα µε τους σχετικούς κανόνες του ΠΟΕ, ειδικότερα το
άρθρο XXIV της Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου
(GATT,) και αφού συνεκτιµηθεί η ευαισθησία ορισµένων
προϊόντων. Η ως άνω απόφαση θα καλύπτει κυρίως τα ακόλουθα
θέµατα:
α) κάλυψη και µεταβατικές περίοδοι,
β) εισαγωγικοί και εξαγωγικοί δασµοί και µέτρα ισοδύναµου αποτελέσµατος,
γ) ποσοτικοί περιορισµοί στις εισαγωγές και εξαγωγές και µέτρα
ισοδύναµου αποτελέσµατος·
δ) εθνική µεταχείριση, περιλαµβανοµένης και της απαγόρευσης
διακρίσεων ως προς την φορολόγηση εµπορευµάτων,
ε) µέτρα αντιντάµπινγκ και αντισταθµιστικά µέτρα,
στ) µέτρα διασφάλισης και επιτήρησης,
ζ) κανόνες καταγωγής και τη διοικητική συνεργασία,
η) τελωνειακή συνεργασία,
θ) δασµολογητέα αξία,
ι) τεχνικοί κανόνες και προδιαγραφές, την υγειονοµική και
φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία, αµοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης της πιστότητας, πιστοποιήσεις, συστήµατα σηµάτων
κ.λπ.,
ια) εξαιρέσεις γενικού χαρακτήρα για λόγους δηµόσιας ηθικής,
δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας, προστασίας της ζωής
και της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, προστασίας της βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας κ.λπ.,
ιβ) περιορισµοί
πληρωµών.

στην

περίπτωση

δυσχερειών

στο

ισοζύγιο

Άρθρο 6
Εµπόριο υπηρεσιών
Για την επίτευξη του στόχου του άρθρου 4, το Μεικτό Συµβούλιο
αποφασίζει τις κατάλληλες ρυθµίσεις που διέπουν µία σταδιακή και
αµοιβαία ελευθέρωση του εµπορίου υπηρεσιών, σύµφωνα µε τους
σχετικούς κανόνες του ΠΟΕ, ειδικότερα το άρθρο V της Γενικής
Συµφωνίας για το Εµπόριο των Υπηρεσιών (GATS), και αφού
συνεκτιµήσει δεόντως τις υποχρεώσεις που έχει ήδη αναλάβει κάθε
συµβαλλόµενο µέρος στο πλαίσιο της εν λόγω συµφωνίας.
Άρθρο 7
Οι αποφάσεις του Μεικτού Συµβουλίου που αναφέρονται στα
άρθρα 5 και 6 της συµφωνίας και αφορούν αντιστοίχως το εµπόριο
αγαθών και υπηρεσιών, πρέπει να καλύπτουν επαρκώς όλα αυτά τα
θέµατα εντός ενός συνολικού πλαισίου και θα τεθούν σε ισχύ
αµέσως µετά την έγκρισή τους.
ΤΙΤΛΟΣ IV
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Άρθρο 8

Άρθρο 5

Κινήσεις κεφαλαίων και πληρωµές

Εµπορευµατικές συναλλαγές

Στόχος του παρόντος Τίτλου είναι να καθοριστεί ένα πλαίσιο για
να ενθαρρυνθεί η σταδιακή και αµοιβαία ελευθέρωση των κινήσεων
κεφαλαίων και των πληρωµών µεταξύ του Μεξικού και της Κοινότητας, µε την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της παρούσας συµφωνίας και άλλων υποχρεώσεων που απορρέουν από άλλες διεθνείς
συµφωνίες που εφαρµόζονται µεταξύ των µερών.

Για την επίτευξη του στόχου του άρθρου 4, το Μεικτό Συµβούλιο
αποφασίζει τις ρυθµίσεις και το χρονοδιάγραµµα που θα διέπουν
την διµερή, σταδιακή και αµοιβαία ελευθέρωση των δασµολογικών
και µη δασµολογικών φραγµών στις εµπορευµατικές συναλλαγές,
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Άρθρο 9
Για να επιτευχθεί ο στόχος του άρθρου 8, το Μεικτό Συµβούλιο
εγκρίνει τα µέτρα και το χρονοδιάγραµµα για µια σταδιακή και
αµοιβαία κατάργηση των περιορισµών των κινήσεων κεφαλαίων και
των πληρωµών µεταξύ των µερών, µε την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της παρούσας συµφωνίας και άλλων υποχρεώσεων που απορρέουν από άλλες διεθνείς συµφωνίες που εφαρµόζονται µεταξύ των
µερών.
Η απόφαση αυτή αφορά, ειδικότερα τα ακόλουθα:
α) ορισµό, περιεχόµενο, επέκταση και σηµασία των εννοιών που
περιέχονται άµεσα ή έµµεσα στον παρόντα Τίτλο,
β) κινήσεις κεφαλαίων και πληρωµές, περιλαµβανοµένης και της
εθνικής µεταχείρισης, που θα καλύπτονται από την ελευθέρωση,
γ) πεδίο εφαρµογής της ελευθέρωσης και µεταβατικές περίοδοι,
δ) προσθήκη ρήτρας που επιτρέπει στα µέρη να διατηρούν περιορισµούς στον τοµέα αυτό για λόγους κρατικής πολιτικής, δηµόσιας ασφάλειας, δηµόσιας υγείας και άµυνας,
ε) προσθήκη ρητρών που επιτρέπουν στα µέρη να εισάγουν περιορισµούς στον τοµέα αυτό σε περίπτωση που ανακύψουν
προβλήµατα κατά την εφαρµογή της συναλλαγµατικής ή της
νοµισµατικής πολιτικής ενός εκ των µερών, δυσχέρειες στο
ισοζύγιο πληρωµών ή, σύµφωνα µε τη διεθνή νοµοθεσία, επιβληθούν οικονοµικές κυρώσεις σε τρίτες χώρες,
ΤΙΤΛΟΣ V
∆ΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Άρθρο 10
∆ηµόσιες συµβάσεις
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νοµική συνδροµή, κοινοποίηση, διαβούλευση και ανταλλαγή
πληροφοριών προκειµένου να εξασφαλιστεί διαφάνεια όσον αφορά
την τήρηση των κανόνων και της πολιτικής ανταγωνισµού.
2.
Για την επίτευξη αυτού, το Μεικτό Συµβούλιο αποφασίζει
ειδικότερα επί των ακόλουθων θεµάτων:
α) συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων, αποφάσεις από ενώσεις επιχειρήσεων και συντονισµένες πρακτικές µεταξύ επιχειρήσεων,
β) κατάχρηση, εκ µέρους µίας ή περισσότερων επιχειρήσεων, της
δεσπόζουσας θέσης,
γ) συγχωνεύσεις επιχειρήσεων,
δ) κρατικά µονοπώλια εµπορικού χαρακτήρα,
ε) κρατικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις στις οποίες έχουν
παραχωρηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα.
Άρθρο 12
Πνευµατική βιοµηχανική και εµπορική ιδιοκτησία
1.
Επιβεβαιώνοντας τη µεγάλη σηµασία που αποδίδουν στην
προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας (δικαιώµατα
δηµιουργού, —περιλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων δηµιουργού προγραµµάτων για υπολογιστές και βάσεων δεδοµένων— και
τα συγγενικά δικαιώµατα, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα βιοµηχανικά σήµατα, τις γεωγραφικές ενδείξεις συµπεριλαµβανοµένης της
ονοµασίας καταγωγής, τα εµπορικά σήµατα, τις τοπογραφίες
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων και την προστασία κατά του αθέµιτου
ανταγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 10α της Σύµβασης των
Παρισίων για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και την
προστασία των εµπιστευτικών πληροφοριών), τα µέρη αναλαµβάνουν να θεσπίσουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν επαρκή και αποτελεσµατική προστασία, σύµφωνα µε τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές, στα οποία περιλαµβάνονται και
αποτελεσµατικά µέσα πραγµάτωσης των δικαιωµάτων αυτών.

1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν το σταδιακό και αµοιβαίο άνοιγµα συγκεκριµένων αγορών στον τοµέα των δηµόσιων
συµβάσεων.

2.
Προς το σκοπό αυτό, το Μεικτό Συµβούλιο λαµβάνει απόφαση:

2.
Για την επίτευξη αυτού, το Μεικτό Συµβούλιο αποφασίζει τις
αναγκαίες ρυθµίσεις και το χρονοδιάγραµµα. Η απόφαση αυτή
αφορά, ειδικότερα, τα ακόλουθα θέµατα:

α) για τη σύσταση µηχανισµού διαβούλευσης µε σκοπό την εξεύρεση αµοιβαία ικανοποιητικών λύσεων σε περίπτωση που ανακύψουν προβλήµατα όσον αφορά την προστασία της πνευµατικής
ιδιοκτησίας,

α) εύρος της ελευθέρωσης,
β) µη διακριτική πρόσβαση στις συµφωνηθείσες αγορές,
γ) κατώτατες αξίες,
δ) αµερόληπτες και διαφανείς διαδικασίες,
ε) σαφείς διαδικασίες προσφυγής,
στ) χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών.
Άρθρο 11
Ανταγωνισµός
1.
Τα µέρη θα συµφωνήσουν µέτρα που απαιτούνται για την
πρόληψη στρεβλώσεων ή περιορισµών του ανταγωνισµού που θα
µπορούσαν να επηρεάσουν σηµαντικά το εµπόριο µεταξύ του Μεξικού και της Κοινότητας. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, το
Μεικτό Συµβούλιο καθορίζει µηχανισµούς συνεργασίας και συντονισµού των διοικήσεων που είναι αρµόδιες για την εφαρµογή των
κανόνων ανταγωνισµού. Η συνεργασία συνίσταται σε αµοιβαία

β) για τα λεπτοµερή µέτρα που πρόκειται να θεσπιστούν σύµφωνα
µε τον στόχο της παραγράφου 1, αφού ληφθούν υπόψη ειδικότερα οι σχετικές πολυµερείς συµβάσεις περί πνευµατικής
ιδιοκτησίας.
ΤΙΤΛΟΣ VI
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 13
∆ιάλογος για τη συνεργασία και οικονοµικά ζητήµατα
1.
Το Μεικτό Συµβούλιο καθιερώνει τακτικό διάλογο προκειµένου να ενισχύσει και να βελτιώσει τη συνεργασία που προβλέπει ο
παρών Τίτλος και αφορά, ειδικότερα:
α) ανταλλαγή πληροφοριών και περιοδική επισκόπηση της συνεργασίας,
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β) συντονισµό και επόπτευση της εφαρµογής των τοµεακών
συµφωνιών που προβλέπει η παρούσα συµφωνία, καθώς και
εξέταση της δυνατότητας σύναψης νέων ανάλογων συµφωνιών.

Μεξικού συµφωνιών για την προώθηση και την προστασία των
επενδύσεων και συµφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας,

2.
Το Μεικτό Συµβούλιο καθιερώνει επίσης τακτικό διάλογο για
οικονοµικά ζητήµατα, ο οποίος συνίσταται σε ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών, ειδικότερα σχετικά µε µακροοικονοµικά
θέµατα, µε σκοπό να τονωθούν το εµπόριο και οι επενδύσεις.

γ) ανάπτυξη εναρµονισµένων και απλουστευµένων διοικητικών διαδικασιών,
δ) ανάπτυξη µηχανισµών για κοινές επενδύσεις, ιδίως µεταξύ των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων των συµβαλλοµένων µερών.

Άρθρο 14

Άρθρο 16

Βιοµηχανική συνεργασία
1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη προωθούν µέτρα µε τα οποία επιδιώκεται η ανάπτυξη και η ενίσχυση των προσπαθειών για την
καθιέρωση δυναµικής, ολοκληρωµένης και αποκεντρωµένης διαχείρισης της βιοµηχανικής συνεργασίας, µε σκοπό τη δηµιουργία
ευνοϊκού κλίµατος για την οικονοµική ανάπτυξη, λαµβάνοντας
υπόψη τα αµοιβαία συµφέροντα.
2.

Η συνεργασία αυτή εστιάζεται κυρίως στα εξής:

α) ενίσχυση των επαφών µεταξύ οικονοµικών φορέων αµφοτέρων
των πλευρών, µε τη διενέργεια διαλέξεων, σεµιναρίων και αποστολών για τη διερεύνηση βιοµηχανικών και τεχνικών ευκαιριών
και τη διοργάνωση στρογγυλών τραπεζιών και εκθέσεων γενικού
και τοµεακού ενδιαφέροντος, που αποσκοπούν στον καθορισµό
και την εκµετάλλευση τοµέων κοινού εµπορικού ενδιαφέροντος
και στην προώθηση των συναλλαγών, των επενδύσεων και της
βιοµηχανικής συνεργασίας, καθώς και των σχεδίων µεταφοράς
τεχνολογίας,
β) ενίσχυση και επέκταση του υφιστάµενου διαλόγου µεταξύ οικονοµικών φορέων αµφοτέρων των µερών µε την περαιτέρω προώθηση των δραστηριοτήτων διαβούλευσης και συντονισµού
προκειµένου να εντοπίζονται και να εξαλείφονται τα εµπόδια
στη βιοµηχανική συνεργασία, να ενθαρρύνεται η τήρηση των
κανόνων ανταγωνισµού, να διασφαλίζεται η συνοχή όλων των
µέτρων και να ενισχύεται η προσπάθεια προσαρµογής της
βιοµηχανίας στις απαιτήσεις της αγοράς,
γ) προώθηση των πρωτοβουλιών βιοµηχανικής συνεργασίας στο
πλαίσιο της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης και ελευθέρωσης των
δύο µερών µε σκοπό να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις µέσω της
συνεργασίας βιοµηχανικών επιχειρήσεων,
δ) στήριξη των πρωτοβουλιών εκσυγχρονισµού, διαφοροποίησης,
καινοτοµίας, κατάρτισης, έρευνας και ανάπτυξης, και της
ποιότητας.
ε) προώθηση της συµµετοχής αµφοτέρων των µερών σε πιλοτικά
σχέδια και σε ειδικά προγράµµατα σύµφωνα µε τους αντίστοιχους όρους τους.

Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες
1.
Τα µέρη καθιερώνουν συνεργασία στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τους κατ’ ιδίαν νόµους, κανονισµούς και πολιτικές και µε βάση τους κανόνες και την πειθαρχία
της GATS, λαµβάνοντας υπόψη τα αµοιβαία συµφέροντα και τους
µακροπρόθεσµους και µεσοπρόθεσµους οικονοµικούς στόχους
τους.
2.
Τα µέρη συνεργάζονται τόσο σε διµερές όσο και σε πολυµερές επίπεδο, για να βελτιώσουν την αµοιβαία κατανόηση και
αντίληψη των αντίστοιχων επιχειρηµατικών πλαισίων και να προβούν σε ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά µε τους χρηµατοπιστωτικούς κανονισµούς, την επόπτευση και τον έλεγχο του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος.
3.
Με τη συνεργασία αυτή επιδιώκεται ειδικότερα η ενθάρρυνση
της βελτιωµένης και διαφοροποιηµένης παραγωγικότητας και
ανταγωνιστικότητας στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
Άρθρο 17
Συνεργασία στον τοµέα ΜΜΕ
1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη προωθούν τη διαµόρφωση ευνοϊκού
περιβάλλοντος για την ανάπτυξη µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων.
2.

Η συνεργασία συνίσταται σε:

α) προώθηση των επαφών µεταξύ οικονοµικών φορέων και ενθάρρυνση των κοινών επενδύσεων και της δηµιουργίας κοινών επιχειρήσεων και δικτύων πληροφοριών µέσω υφιστάµενων ήδη
οριζόντιων προγραµµάτων, όπως είναι τα ECIP, AL-INVEST,
BRE, BC-ΝΕΤ και BCC,
β) διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση, παροχή
πληροφοριών και ενθάρρυνση της καινοτοµίας.
Άρθρο 18

Άρθρο 15
Προώθηση των επενδύσεων
Τα µέρη συµβάλλουν στην εγκαθίδρυση κλίµατος σταθερότητας
για την προσέλκυση των αµοιβαίων επενδύσεων.
Η συνεργασία περιλαµβάνει µεταξύ άλλων:
α) µηχανισµούς πληροφόρησης, προσδιορισµού και δηµοσίευσης
των νοµοθεσιών και των ευκαιριών στον τοµέα των επενδύσεων,
β) υποστήριξη της ανάπτυξης νοµικού πλαισίου ευνοϊκού για τις
επενδύσεις µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών µε τη σύναψη,
όπου κρίνεται σκόπιµο, µεταξύ των κρατών µελών και του

Τεχνικοί κανονισµοί και αξιολόγηση της πιστότητας
Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται σε θέµατα τεχνικών κανονισµών και αξιολόγησης της πιστότητας.
Άρθρο 19
Τελωνεία
1.
Η τελωνειακή συνεργασία αποσκοπεί στη διασφάλιση του
θεµιτού εµπορίου. Τα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν την τελωνειακή συνεργασία µε σκοπό τη βελτίωση και παγιοποίηση του
νοµικού πλαισίου των εµπορικών σχέσεών τους.
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Η τελωνειακή συνεργασία αφορά, κυρίως, τα ακόλουθα:

α) ανταλλαγές πληροφοριών,
β) ανάπτυξη νέων τεχνικών κατάρτισης και συντονισµός τών
δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται από τους ειδικευµένους
διεθνείς οργανισµούς σε κάθε τοµέα,
γ) ανταλλαγές υπαλλήλων και ανωτέρων στελεχών της τελωνειακής
και φορολογικής διοίκησης,
δ) απλούστευση των διαδικασιών όσον αφορά τον εκτελωνισµό των
εµπορευµάτων,
ε) ενδεχοµένως, παροχή τεχνικής συνδροµής.
3.
Με την επιφύλαξη άλλων µορφών συνεργασίας που προβλέπει η παρούσα συµφωνία, τα µέρη δηλώνουν το ενδιαφέρον τους
να συνάψουν ενδεχοµένως, στο µέλλον, ένα πρωτόκολλο για την
αµοιβαία συνδροµή στον τοµέα των τελωνείων, εντός του θεσµικού
πλαισίου της παρούσας συµφωνίας.

Άρθρο 20
Η κοινωνία των πληροφοριών
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Συνεργασία στον γεωργικό και αγροτικό τοµέα
1.
Τα µέρη δεσµεύονται να προωθήσουν την ανάπτυξη και τη
συνεργασία στον γεωργικό τοµέα, στον βιοµηχανικό τοµέα γεωργικών προϊόντων και στον αγροτικό τοµέα.
2.
Προς τον σκοπό αυτό εξετάζουν, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
α) µέτρα που αποσκοπούν στην εναρµόνιση των υγειονοµικών,
περιβαλλοντικών και φυτοϋγειονοµικών προτύπων και µέτρων,
µε στόχο τη διευκόλυνση των εµπορικών συναλλαγών, λαµβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νοµοθεσία σε αµφότερα τα µέρη και
σύµφωνα µε τους κανόνες του ΠΟΕ, παράλληλα µε τους όρους
του άρθρου 5,
β) τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και την ανάληψη σχεδίων και δραστηριοτήτων προς την ίδια κατεύθυνση, ιδίως
στους τοµείς των πληροφοριών, της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού.

Άρθρο 22
Συνεργασία στον µεταλλευτικό τοµέα

1.
Τα µέρη αναγνωρίζουν ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και
επικοινωνιών αποτελούν καίριους τοµείς της σύγχρονης κοινωνίας,
ζωτικής σηµασίας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη.

Τα συµβαλλόµενα µέρη προωθούν τη συνεργασία στον µεταλλευτικό τοµέα, κυρίως δια των εξής:

2.
Η συνεργασία στον εν λόγω τοµέα προσανατολίζεται ειδικότερα στα εξής:

α) προώθηση των ερευνών, της εκµετάλλευσης και της επικερδούς
χρήσης ορυκτών, σύµφωνα µε την αντίστοιχη νοµοθεσία σε
αυτόν τον τοµέα,

α) διάλογο επί διαφόρων πτυχών της κοινωνίας των πληροφοριών,
β) ανταλλαγές πληροφοριών και πιθανόν τεχνική βοήθεια σχετική
µε τους κανόνες, την τυποποίηση, τις δοκιµές συµµόρφωσης
και την πιστοποίηση όσον αφορά τις τεχνολογίες πληροφοριών
και τηλεπικοινωνιών,
γ) διάδοση νέων τεχνολογιών πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών
και βελτίωση των νέων υπηρεσιών στους τοµείς των προηγµένων επικοινωνιών, των υπηρεσιών και των τεχνολογιών
πληροφοριών,
δ) προώθηση και εφαρµογή κοινών σχεδίων έρευνας, τεχνολογικής και βιοµηχανικής ανάπτυξης στον τοµέα των νέων τεχνολογιών πληροφοριών, των επικοινωνιών, της τηλεµατικής και
της κοινωνίας πληροφοριών,
ε) προώθηση της συµµετοχής αµφοτέρων των µερών σε πρότυπα
σχέδια και ειδικά προγράµµατα, σύµφωνα µε τους κατ’ ιδίαν
όρους,
στ) διασύνδεση και διαλειτουργικότητα µεταξύ δικτύων και υπηρεσιών τηλεµατικής,
ζ) διάλογος για την κανονιστική συνεργασία στον τοµέα των
διεθνών υπηρεσιών «on-line», συµπεριλαµβανοµένων των
πτυχών που αφορούν την προστασία του ιδιωτικού βίου και
των προσωπικών δεδοµένων.
η) αµοιβαία πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων υπό όρους που πρόκειται να συµφωνηθούν.

β) προώθηση των ανταλλαγών πληροφοριών, εµπειρίας και τεχνολογίας σχετικά µε την αναζήτηση και την εκµετάλλευση
ορυκτών,
γ) προώθηση των ανταλλαγών εµπειρογνωµόνων και από κοινού
ανάληψη ερευνητικών δραστηριοτήτων µε σκοπό να αυξηθούν
οι ευκαιρίες για τεχνολογική ανάπτυξη.
δ) ανάπτυξη µέτρων για την προώθηση των επενδύσεων στον τοµέα
αυτό.

Άρθρο 23
Συνεργασία στον τοµέα της ενέργειας
1.
Η συνεργασία των συµβαλλόµενων µερών στοχεύει στην ανάπτυξη των αντίστοιχων ενεργειακών τους τοµέων, µε επίκεντρο την
προώθηση της µεταφοράς τεχνολογίας και της ανταλλαγής πληροφοριών για τις αντίστοιχες νοµοθεσίες τους.
2.
Η συνεργασία στον τοµέα αυτό υλοποιείται κυρίως µε ανταλλαγή πληροφοριών, κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού, µεταφορά τεχνολογίας και υλοποίηση κοινών έργων τεχνολογικής ανάπτυξης και έργων υποδοµής, σχεδιασµό αποτελεσµατικότερων
έργων παραγωγής ενέργειας, προώθηση της ορθολογικής χρήσης
της ενέργειας, υποστήριξη της χρήσης εναλλακτικών ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον, και προώθηση έργων
ανακύκλωσης και επεξεργασίας αποβλήτων για ενεργειακούς σκοπούς.
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Άρθρο 24
Συνεργασία στον τοµέα των µεταφορών
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που µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο στατιστικής επεξεργασίας.

Με τη συνεργασία στον εν λόγω τοµέα επιδιώκεται:

Άρθρο 27

α) η στήριξη της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισµού των
συστηµάτων µεταφοράς,

Κυβέρνηση

1.

β) η προώθηση των προτύπων λειτουργίας.
2.

Στο πλαίσιο αυτό, δίδεται προτεραιότητα:

Τα µέρη συνεργάζονται σε θέµατα που σχετίζονται µε την
κυβέρνηση και τα θεσµικά όργανα σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, µε σκοπό να προωθήσουν την κατάρτιση του
ανθρώπινου δυναµικού και τον εκσυγχρονισµό της διοίκησης.

α) στην ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ εµπειρογνωµόνων σχετικά
µε τις αντίστοιχες πολιτικές µεταφορών και άλλα θέµατα κοινού
ενδιαφέροντος,

Άρθρο 28

β) σε προγράµµατα οικονοµικής, νοµικής και τεχνικής επιµόρφωσης για τους οικονοµικούς φορείς και τους ανώτερους
υπαλλήλους της δηµόσιας διοίκησης,

Συνεργασία για την καταπολέµηση της διακίνησης ναρκωτικών, της νοµιµοποίησης προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της εκτροπής των πρόδροµων χηµικών ουσιών

γ) στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε το Παγκόσµιο
Σύστηµα Ναυσιπλοΐας µέσω ∆ορυφόρου (GNSS).

1.
Τα µέρη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα συνεργασίας µε
σκοπό να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την πρόληψη και τον
περιορισµό της παραγωγής, της διακίνησης και της παράνοµης
κατανάλωσης ναρκωτικών, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες εθνικές τους
νοµοθεσίες.

δ) στην παροχή τεχνικής συνδροµής προκειµένου να βοηθηθεί η
αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος µεταφορών υπό κάθε µορφή.
3.
Τα συµβαλλόµενα µέρη εξετάζουν όλα τα θέµατα που συνδέονται µε τις διεθνείς υπηρεσίες θαλάσσιων µεταφορών, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα εµποδισθεί η αµοιβαία επέκταση του εµπορίου.
Στο πλαίσιο αυτό, διεξάγεται διαπραγµάτευση της ελευθέρωσης
των διεθνών υπηρεσιών θαλάσσιων µεταφορών, σύµφωνα µε τους
όρους του άρθρου 6 της παρούσας συµφωνίας.
Άρθρο 25
Συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού
1.
Η συνεργασία µεταξύ των µερών αποσκοπεί κατά πρώτου στη
βελτιωµένη ενηµέρωση και στην καθιέρωση των καλύτερων πρακτικών, µε στόχο να διασφαλίζεται η ισορροπηµένη και βιώσιµη
ανάπτυξη του τουρισµού.
2.
Στο πλαίσιο αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη εστιάζουν την
προσοχή τους κυρίως:
α) στη διασφάλιση και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονοµιάς,
β) στον σεβασµό της ακεραιότητας και των συµφερόντων των
τοπικών κοινοτήτων,
γ) στην προώθηση της συνεργασίας µεταξύ περιφερειών και
πόλεων σε γειτονικές χώρες,

2.
Βασιζόµενη στα αρµόδια όργανα στον τοµέα αυτό, η συνεργασία θα συνίσταται ειδικότερα:
α) στην εκπόνηση συντονισµένων προγραµµάτων και µέτρων σχετικά µε την πρόληψη της κατάχρησης ναρκωτικών και τη θεραπεία και αποκατάσταση των τοξικοµανών, συµπεριλαµβανοµένων
και προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας. Οι προσπάθειες αυτές
µπορούν επίσης να περιλαµβάνουν δράσεις έρευνας και µέτρα
για τον περιορισµό της παραγωγής ναρκωτικών µέσω της περιφερειακής ανάπτυξης των περιοχών που συνήθως χρησιµοποιούνται για παράνοµες καλλιέργειες,
β) στην ανάπτυξη συντονισµένων ερευνητικών προγραµµάτων και
σχεδίων σχετικά µε τον έλεγχο των ναρκωτικών,
γ) στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τη νοµοθετική και
διοικητική επεξεργασία και την έγκριση των κατάλληλων µέτρων
για τον έλεγχο των ναρκωτικών και την καταπολέµησης της
νοµιµοποίησης των παράνοµων προσόδων, περιλαµβανοµένων
και µέτρων που έχουν θεσπίσει τόσο η Κοινότητα όσο και άλλα
διεθνή όργανα του κλάδου,
δ) στην πρόληψη της εκτροπής πρόδροµων χηµικών ουσιών και
άλλων ουσιών που χρησιµοποιούνται για την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, βάσει της Συµφωνίας για τον έλεγχο των προδρόµων και χηµικών ουσιών των
ναρκωτικών που υπεγράφη από τα µέρη στις 13 ∆εκεµβρίου
1996, καθώς και της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών του
1988.

δ) στη βελτίωση της κατάρτισης στον ξενοδοχειακό κλάδο, µε
ιδιαίτερη έµφαση στη διαχείριση και τη διοίκηση ξενοδοχειακών
µονάδων.
Άρθρο 26
Συνεργασία στον τοµέα της στατιστικής
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν την εναρµόνιση των στατιστικών µεθόδων και πρακτικών για τη χρησιµοποίηση, σε αµοιβαία αποδεκτή βάση, στατιστικών δεδοµένων που
αφορούν τις συναλλαγές σε εµπορεύµατα και υπηρεσίες και, εν
γένει, όλους τους τοµείς που καλύπτει η παρούσα συµφωνία και

Άρθρο 29
Επιστηµονική και τεχνική συνεργασία
1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται σε τοµείς κοινού
ενδιαφέροντος της επιστήµης και τεχνολογίας, λαµβάνοντας υπόψη
τις αντίστοιχες πολιτικές τους.
2.

Στόχοι της συνεργασίας είναι:

α) η ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και επιστηµονικής
και τεχνολογικής τεχνογνωσίας, ιδιαίτερα κατά την εφαρµογή
πολιτικών και προγραµµάτων·

28.10.2000

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

β) η προώθηση σταθερών σχέσεων µεταξύ των επιστηµονικών κοινοτήτων των συµβαλλοµένων µερών.
γ) η προώθηση της εκπαίδευσης του ανθρωπίνου δυναµικού.
3.
Η συνεργασία λαµβάνει τη µορφή κοινών ερευνητικών προγραµµάτων και ανταλλαγών, συναντήσεων και κατάρτισης επιστηµόνων, και στοχεύει στη µεγαλύτερη δυνατή διάδοση των αποτελεσµάτων της έρευνας.
4.
Κατά τη συνεργασία αυτή, τα συµβαλλόµενα µέρη ευνοούν
τη συµµετοχή των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τους, των
ερευνητικών κέντρων και των παραγωγικών τοµέων, ιδίως των
µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων.
5.
Η συνεργασία µεταξύ των µερών µπορεί να καταλήξει σε
σύναψη τοµεακής συµφωνίας για την έρευνα και την τεχνολογική
ανάπτυξη, εφόσον κριθεί σκόπιµο.
Άρθρο 30
Συνεργασία

στους

τοµείς της κατάρτισης
εκπαίδευσης
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Άρθρο 32

Συνεργασία στον τοµέα των οπτικοακουστικών µέσων
Τα συµβαλλόµενα µέρη προωθούν τη συνεργασία στον τοµέα αυτό,
κυρίως µέσω προγραµµάτων κατάρτισης στον οπτικοακουστικό
τοµέα και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, περιλαµβανοµένων και των
δραστηριοτήτων συµπαραγωγής, κατάρτισης, ανάπτυξης και διανοµής.
Άρθρο 33
Συνεργασία

στον

τοµέα των πληροφοριών
επικοινωνίας

και

της

Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν την ανταλλαγή και τη διάδοση πληροφοριών και αναλαµβάνουν και στηρίζουν δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος στον τοµέα των πληροφοριών και της
επικοινωνίας.
Άρθρο 34

και

της

1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη αναζητούν τρόπους αισθητής βελτίωσης της κατάστασης στην εκπαίδευση και την επαγγελµατική
κατάρτιση. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στην εκπαίδευση και
επαγγελµατική κατάρτιση των πλέον µειονεκτουσών κοινωνικών
οµάδων.
2.
Τα συµβαλλόµενα µέρη ενισχύουν τη συνεργασία στον τοµέα
της εκπαίδευσης, περιλαµβανοµένης και της ανώτατης εκπαίδευσης,
της επαγγελµατικής κατάρτισης και των ανταλλαγών µεταξύ πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων, προκειµένου να βελτιωθεί
το επίπεδο εµπειρίας των στελεχών του δηµόσιου και του ιδιωτικού
τοµέα.
3.
Τα συµβαλλόµενα µέρη δίδουν έµφαση στα µέτρα που στοχεύουν στη δηµιουργία µόνιµων δεσµών µεταξύ των οµολόγων
ειδικευµένων φορέων τους και που ευνοούν τις κοινές ανταλλαγές
πληροφοριών, τεχνογνωσίας, εµπειρογνώµων, τεχνικών πόρων, και
στον τοµέα της νεολαίας, βάσει των διευκολύνσεων που προσφέρουν το πρόγραµµα ALFA και η εµπειρία των δύο µερών στον
τοµέα αυτό.
4.
Η συνεργασία των συµβαλλόµενων µερών θα µπορούσε να
οδηγήσει, κατόπιν κοινής συµφωνίας, σε σύναψη τοµεακής συµφωνίας για την εκπαίδευση, περιλαµβανοµένης και της ανώτατης
εκπαίδευσης, την επαγγελµατική κατάρτιση και θέµατα που σχετίζονται µε τη νεολαία.
Άρθρο 31
Πολιτιστική συνεργασία
1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη προωθούν, σεβόµενα τις ιδιαιτερότητές τους, τη µορφωτική συνεργασία, προκειµένου να βελτιώσουν
την αµοιβαία γνώση και τη διάδοση των αντίστοιχων πολιτισµών
τους.
2.
Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για
την ενθάρρυνση των µορφωτικών ανταλλαγών, και την ανάληψη
κοινών δράσεων στους διάφορους πολιτιστικούς τοµείς. Στο πλαίσιο αυτό, τα µέρη καθορίζουν, σε εύθετο χρόνο, συγκεκριµένες
δράσεις και κανόνες συνεργασίας.

Συνεργασία στον τοµέα του περιβάλλοντος και των φυσικών
πόρων
1.
Η ανάγκη διατήρησης των περιβαλλοντικών και οικολογικών
ισσοροπιών θα ληφθεί υπόψη σε όλα τα µέτρα συνεργασίας που
θεσπίζουν τα µέρη στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας.
2.
Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται για την πρόληψη της
υποβάθµισης του περιβάλλοντος, την προώθηση της διατήρησης
και της βιώσιµης διαχείρισης των φυσικών πόρων, την ανάπτυξη,
διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών σε θέµατα
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και την ενθάρρυνση της χρήσης οικονοµικών κινήτρων για την προώθηση της εφαρµογής της, την
ενίσχυση της περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, την προώθηση της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού, της εκπαίδευσης σε περιβαλλοντικά θέµατα και της υλοποίησης κοινών ερευνητικών προγραµµάτων, την ανάπτυξη διόδων
για κοινωνική συµµετοχή.
3.
Τα µέρη ενθαρρύνουν την αµοιβαία πρόσβαση σε προγράµµατα στον τοµέα αυτό, σύµφωνα µε τους συγκεκριµένους στόχους
κάθε προγράµµατος.
4.
Η συνεργασία των µερών θα µπορούσε να οδηγήσει στη
σύναψη τοµεακής συµφωνίας στον τοµέα του περιβάλλοντος και
των φυσικών πόρων, εφόσον κριθεί αναγκαίο.
Άρθρο 35
Συνεργασία στον τοµέα της αλιείας
Λαµβάνοντας υπόψη την κοινωνικοοικονοµική σηµασία που έχουν
οι αντίστοιχοι αλιευτικοί τοµείς, τα συµβαλλόµενα µέρη αναπτύσσουν στενότερη συνεργασία στον εν λόγω τοµέα, ιδίως µε τη
σύναψη τοµεακής συµφωνίας αλιείας, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
νοµοθεσίες τους, εφόσον κριθεί σκόπιµο.
Άρθρο 36
Συνεργασία στον τοµέα των κοινωνικών υποθέσεων και της
φτώχειας
1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη διεξάγουν διάλογο για όλα τα κοινοτικά θέµατα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το ένα ή το άλλο εξ
αυτών.
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Εξετάζουν, ειδικότερα, ζητήµατα σχετικά µε τις ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες και περιοχές, όπως: ιθαγενείς πληθυσµοί, φτωχοί
χωρικοί, γυναίκες χαµηλού εισοδήµατος και άλλες οµάδες που
διαβιούν υπό συνθήκες φτώχειας.
2.
Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν ότι είναι σηµαντικό να
υπάρχει εναρµόνιση µεταξύ οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης,
λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων των οµάδων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. Η οικονοµική ανάπτυξη πρέπει πλέον να βασίζεται στη
δηµιουργία απασχόλησης και να εξασφαλίζει υψηλότερο βιωτικό
επίπεδο για τα λιγότερο ευνοηµένα τµήµατα του πληθυσµού.
3.
Τα συµβαλλόµενα µέρη συντονίζουν κατά τακτά διαστήµατα
τις δραστηριότητες συνεργασίας που αναλαµβάνει η κοινωνία των
πολιτών και που στοχεύουν στη δηµιουργία ευκαιριών για απασχόληση, στην επαγγελµατική κατάρτιση και στη δηµιουργία εισοδηµάτων.
Άρθρο 37
Περιφερειακή συνεργασία
1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη προωθούν δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη κοινών δράσεων συνεργασίας, κυρίως στην
Κεντρική Αµερική και στις χώρες της Καραϊβικής.
2.
Προτεραιότητα δίδεται σε πρωτοβουλίες που προάγουν το
διαπεριφερειακό εµπόριο στην Κεντρική Αµερική και την Καραϊβική, ενθαρρύνουν την περιφερειακή συνεργασία σε περιβαλλοντικά
θέµατα και στους τοµείς της επιστηµονικής και της τεχνολογικής
έρευνας, ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της υποδοµής στον τοµέα των
επικοινωνιών που είναι απαραίτητη για την οικονοµική ανάπτυξη
της περιοχής, προωθούν πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βελτίωση του βιωτικού επιπέδου των ατόµων που διαβιούν υπό συνθήκες φτώχειας.
3.
Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην προώθηση των γυναικών, και
ειδικότερα στην αύξηση της συµµετοχής τους στην παραγωγή.
4.
Τα µέρη εξετάζουν τα κατάλληλα µέσα για την προώθηση και
την παρακολούθηση κοινών προγραµµάτων συνεργασίας µε άλλες
χώρες.
Άρθρο 38
Συνεργασία για τους πρόσφυγες

β) στη λήψη µέτρων κατάρτισης και ενηµέρωσης, µε στόχο να
βοηθήσουν την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των θεσµικών
οργάνων και την ενδυνάµωση του κράτους δικαίου·
γ) στην προώθηση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των δηµοκρατικών αξιών.
3.
Τα µέρη µπορούν να εκτελούν κοινά σχέδια προκειµένου να
ενισχύσουν τη συνεργασία µεταξύ των αντίστοιχων εκλογικών
σωµάτων τους καθώς και µεταξύ άλλων φορέων αρµοδίων για την
παρακολούθηση και ενθάρρυνση του σεβασµού των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.
Άρθρο 40
Συνεργασία για την προστασία του καταναλωτή
1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι η συνεργασία σε
αυτόν τον τοµέα αποσκοπεί στην τελειοποίηση των οικείων συστηµάτων προστασίας του καταναλωτή, επιδιώκουν δε, στο πλαίσιο
των κατ’ ιδίαν νοµοθεσιών, να καταστήσουν αυτά τα συστήµατα
περισσότερο συµβατά.
2.

Συνεργασία για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τη
δηµοκρατία
1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι η συνεργασία σε
αυτόν τον τοµέα αποσκοπεί στην προώθηση των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 1.
2.

Η συνεργασία επικεντρώνεται κυρίως:

α) στις εξελίξεις στην κοινωνία των πολιτών µέσω της εκπαίδευσης,
της κατάρτισης και προγραµµάτων συνειδητοποίησης του κοινού·

Η συνεργασία επικεντρώνεται κυρίως στα εξής:

α) ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειρογνωµόνων και ενθάρρυνση
της συνεργασίας µεταξύ των εκατέρωθεν οργανώσεων των καταναλωτών·
β) διοργάνωση προγραµµάτων κατάρτισης και παροχή τεχνικής
βοήθειας.
Άρθρο 41
Συνεργασία για την προστασία των δεδοµένων
1.
Έχοντας υπόψη το άρθρο 51, τα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται στον τοµέα της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, µε σκοπό να βελτιώσουν το επίπεδο προστασίας τους
και να αποτρέψουν την παρεµβολή εµποδίων στις συναλλαγές οι
οποίες απαιτούν τη διαβίβαση τέτοιων δεδοµένων.
2.
Η συνεργασία στον τοµέα της προστασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα µπορεί να περιλαµβάνει την παροχή τεχνικής συνδροµής µε την ανταλλαγή πληροφοριακών στοιχείων και
εµπειρογνωµόνων, καθώς και την εκπόνηση κοινών προγραµµάτων
και σχεδίων.

Τα συµβαλλόµενα µέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειµένου να διαφυλάξουν τα οφέλη από τη βοήθεια που ήδη έχει
χορηγηθεί στους Κεντροαµερικανούς πρόσφυγες στο Μεξικό και
συνεργάζονται αναζητώντας βιώσιµες λύσεις.
Άρθρο 39
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Άρθρο 42
Υγεία
1.
Η συνεργασία για την υγεία στοχεύει στην τόνωση των
δραστηριοτήτων στους τοµείς της έρευνας, της φαρµακολογίας,
της προληπτικής ιατρικής και των µεταδοτικών νόσων, όπως το
AIDS.
2.

Η συνεργασία υλοποιείται κυρίως µέσω:

α) σχεδίων για την επιδηµιολογία, την αποκέντρωση και τη διαχείριση των υγειονοµικών υπηρεσιών·
β) της ανάπτυξης προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης·
γ) προγραµµάτων και σχεδίων για τη βελτίωση των υγειονοµικών
συνθηκών και της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε αγροτικές
και αστικές περιοχές.
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Άρθρο 43
Μελλοντικές εξελίξεις
1.
Τα µέρη µπορούν να επεκτείνουν τον παρόντα Τίτλο κατόπιν
αµοιβαίας συµφωνίας, προκειµένου να διευρύνουν τα επίπεδα
συνεργασίας και να τα ολοκληρώσουν µε συµφωνίες σχετικές µε
συγκεκριµένους τοµείς ή δραστηριότητες.
2.
Όσον αφορά την εφαρµογή του παρόντος Τίτλου, κάθε
µέρος µπορεί να προτείνει επέκταση της αµοιβαίας συνεργασίας,
λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία που συσσωρεύθηκε κατά την
υλοποίησή της.
Άρθρο 44
Πόροι για τη συνεργασία
1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη χορηγούν τους κατάλληλους
πόρους, µεταξύ άλλων και οικονοµικούς, ανάλογα µε τους πόρους
που διαθέτουν και τους κατ’ ιδίαν κανονισµούς, προκειµένου να
επιτευχθούν οι στόχοι συνεργασίας που ορίζει η παρούσα συµφωνία.
2.
Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συνεχίσει τη δράση της στο Μεξικό, σύµφωνα
µε τις οικείες διαδικασίες και κριτήρια χρηµατοδότησης.
ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Άρθρο 45
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την εφαρµογή τους. Επίσης, το Μεικτό Συµβούλιο δύναται να
προβαίνει σε κατάλληλες συστάσεις.
Το Μεικτό Συµβούλιο καταρτίζει τις αποφάσεις και τις συστάσεις
µε κοινή συµφωνία των δύο µερών.
Άρθρο 48
Μεικτή Επιτροπή
1.
Το Μεικτό Συµβούλιο επικουρείται κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του από Μεικτή Επιτροπή αποτελούµενη, αφενός, από
αντιπροσώπους των µελών του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, αφετέρου, από αντιπροσώπους της κυβέρνησης του Μεξικού, κατά κανόνα σε επίπεδο
ανωτάτων υπαλλήλων.
Το Μεικτό Συµβούλιο αποφασίζει, στο πλαίσιο του εσωτερικού του
κανονισµού, τα καθήκοντα της Μεικτής Επιτροπής τα οποία περιλαµβάνουν την προπαρασκευή των συνεδριάσεων του Μεικτού
Συµβουλίου και τον τρόπο λειτουργίας της.
2.
Το Μεικτό Σύµβούλιο δύναται να αναθέτει το σύνολο ή
µέρος των αρµοδιοτήτων του στη Μεικτή Επιτροπή. Στην
περίπτωση αυτή, η Μεικτή Επιτροπή αποφασίζει σύµφωνα µε τους
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 47.
3.
Κατά γενικό κανόνα, η Μεικτή Επιτροπή συνέρχεται µία φορά
τον χρόνο, σε ηµεροµηνία και µε ηµερήσια διάταξη που ορίζονται
εκ των προτέρων από τα συµβαλλόµενα µέρη, εκ περιτροπής στις
Βρυξέλλες και στο Μεξικό. Κατόπιν συµφωνίας µεταξύ των µερών
µπορούν να συγκαλούνται έκτακτες συνεδριάσεις. Η προεδρία στη
Μεικτή Επιτροπή ασκείται εκ περιτροπής από αντιπρόσωπο εκάστου
συµβαλλοµένου µέρους.

Μεικτό Συµβούλιο

Άρθρο 49

Ιδρύεται Μεικτό Συµβούλιο επιφορτισµένο µε την επόπτευση της
εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας. Συνέρχεται σε υπουργικό
επίπεδο, σε τακτά διαστήµατα, και οσάκις το απαιτούν οι περιστάσεις. Το Μεικτό Συµβούλιο εξετάζει σηµαντικά προβλήµατα της
παρούσας συµφωνίας, καθώς και λοιπά διµερή ή διεθνή ζητήµατα
κοινού ενδιαφέροντος.

Λοιπές ειδικές επιτροπές

Άρθρο 46
1.
Το Μεικτό Συµβούλιο αποτελείται αφενός, από τα µέλη του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, αφετέρου, από µέλη της κυβέρνησης του Μεξικού.
2.
Τα µέλη του Μεικτού Συµβουλίου είναι δυνατό να εκπροσωπούνται, σύµφωνα µε τους όρους που θα καθορισθούν στον εσωτερικό κανονισµό του.
3.

Το Μεικτό Συµβούλιο εγκρίνει τον εσωτερικό του κανονισµό.

Το Μεικτό Συµβούλιο δύναται να αποφασίσει τη σύσταση
οποιασδήποτε ειδικής επιτροπής ή οργάνου για να το επικουρεί
στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
Στον εσωτερικό του κανονισµό, το Μεικτό Συµβούλιο καθορίζει τη
σύνθεση και τα καθήκοντα των εν λόγω επιτροπών ή οργάνων
καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους.
Άρθρο 50
∆ιευθέτηση διαφορών
Το Μεικτό Συµβούλιο αποφασίζει για την καθιέρωση µιας ειδικής
διαδικασίας διευθέτησης διαφορών που σχετίζονται µε το εµπόριο
ή τα συναφή θέµατα, η οποία θα είναι συµβατή µε τις σχετικές
διατάξεις του ΠΟΕ.
ΤΙΤΛΟΣ VIII

4.
Η προεδρία του Μεικτού Συµβουλίου ασκείται εκ περιτροπής
από µέλος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µέλος της
κυβέρνησης του Μεξικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισµού του.

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 47

Προστασία δεδοµένων

Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συµφωνίας, το Μεικτό
Συµβούλιο δύναται να λαµβάνει άποφάσεις στις περιπτώσεις που
προβλέπονται σ’ αυτήν. Οι αποφάσεις είναι δεσµευτικές για τα
συµβαλλόµενα µέρη τα οποία λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για

1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να εξασφαλίσουν υψηλή
προστασία στην επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
και άλλων, σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα των οικείων διεθνών
φορέων και της Κοινότητας.

Άρθρο 51
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2.
Για το σκοπό αυτό, τα µέρη λαµβάνουν υπόψη τα πρότυπα
που προβλέπονται στο παράρτηµα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα της.

αρµοδιότητες όπως προβλέπονται στη συνθήκη περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και, αφετέρου, το Μεξικό.

Άρθρο 52

Άρθρο 56

Ρήτρα εθνικής ασφάλειας

Εδαφική εφαρµογή

Η παρούσα συµφωνία ουδόλως εµποδίζει ένα συµβαλλόµενο µέρος
να λάβει µέτρα τα οποία:

Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται, αφενός, στο έδαφος όπου
εφαρµόζεται η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συνθήκη και,
αφετέρου, στο έδαφος των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού.

α) θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της διάδοσης πληροφοριών
που αντιβαίνει σε ζωτικά συµφέροντα ασφάλειας,
β) αφορούν την παραγωγή ή το εµπόριο όπλων, πολεµοφοδίων ή
πολεµικού υλικού ή την έρευνα, ανάπτυξη ή παραγωγή που
σχετίζονται µε αµυντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα
µέτρα αυτά δεν νοθεύουν τους όρους ανταγωνισµού σχετικά µε
προϊόντα που δεν προορίζονται ειδικώς για στρατιωτικούς σκοπούς,
γ) θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλειά του, στην περίπτωση σοβαρών
εσωτερικών ταραχών που θα µπορούσαν να διαταράξουν τη
δηµόσια τάξη, σε καιρό πολέµου ή σοβαρών διεθνών εντάσεων
που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε ένοπλη σύγκρουση, ή για
την εκπλήρωση υποχρεώσεων που έχει αναλάβει για τη
διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας.

Άρθρο 57
∆ιάρκεια
1.

Η παρούσα συµφωνία είναι αορίστου χρόνου.

2.
Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να καταγγείλει την
παρούσα συµφωνία µε κοινοποίηση προς το άλλο. Η παρούσα
συµφωνία παύει να ισχύει έξι µήνες από την κοινοποίηση.
Άρθρο 58

Άρθρο 53
Η Τελική Πράξη περιέχει τις κοινές και µονοµερείς δηλώσεις που
έγιναν κατά την υπογραφή αυτής της συµφωνίας.
Άρθρο 54
1.
Στην περίπτωση που σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία, ή
άλλη ρύθµιση που έχει εγκριθεί βάσει αυτής, παραχωρείται η µεταχείριση του µάλλον ευνοουµένου κράτους, αυτή δεν εφαρµόζεται
στα φορολογικά πλεονεκτήµατα που παρέχουν τα κράτη µέλη ή το
Μεξικό, ή ενδέχεται να παράσχουν στο µέλλον, κατ’ εφαρµογή
συµφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης, άλλων
φορολογικών ρυθµίσεων ή της εθνικής φορολογικής νοµοθεσίας.
2.
Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας, ή οποιασδήποτε
άλλης ρύθµισης που έχει εγκριθεί βάσει αυτής, δεν µπορεί να
ερµηνευτεί κατά την έννοια ότι εµποδίζει τα κράτη µέλη ή το
Μεξικό να εγκρίνουν ή να εφαρµόζουν µέτρα που στοχεύουν στην
πρόληψη της φοροαποφυγής ή της φοροδιαφυγής, κατ’ εφαρµογή
φορολογικών διατάξεων συµφωνιών για την αποφυγή της διπλής
φορολόγησης, άλλων φορολογικών ρυθµίσεων ή της εθνικής φορολογικής νοµοθεσίας.
3.
Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας, ή οποιασδήποτε
άλλης ρύθµισης που έχει εγκριθεί βάσει αυτής, δεν µπορεί να
ερµηνευτεί κατά την έννοια ότι εµποδίζει τα κράτη µέλη ή το
Μεξικό να κάνουν διάκριση, κατά την εφαρµογή των σχετικών
διατάξεων των φορολογικών τους νοµοθεσιών, µεταξύ φορολογουµένων που δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, ειδικότερα όσον
αφορά τον τόπο διαµονής τους, ή τον τόπο όπου επενδύουν τα
κεφάλαιά τους.
Άρθρο 55
Ορισµός των συµβαλλόµενων µερών
Για τον σκοπό της παρούσας συµφωνίας, ως «συµβαλλόµενα µέρη»
νοούνται, αφενός, η Κοινότητα ή τα κράτη µέλη αυτής, ή η
Κοινότητα και τα κράτη µέλη αυτής, σύµφωνα µε τις κατ’ ιδίαν

Εκπλήρωση υποχρεώσεων
1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη θεσπίζουν κάθε γενικό ή ειδικό µέτρο
που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει
της συµφωνίας και φροντίζουν για την επίτευξη των στόχων της.
Αν ένα συµβαλλόµενο µέρος θεωρεί ότι το άλλο µέρος δεν
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει η παρούσα συµφωνία, µπορεί να λάβει τα κατάλληλα µέτρα. Προηγουµένως υποχρεούται, µε εξαίρεση την περίπτωση επείγουσας ειδικής ανάγκης,
να παράσχει στο Μεικτό Συµβούλιο όλες τις σχετικές πληροφορίες
που απαιτούνται για την εµπεριστατωµένη εξέταση της κατάστασης,
εντός 30 ηµερών, µε σκοπό την εξεύρεση λύσης αµοιβαίως αποδεκτής.
Επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα µέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συµφωνίας. Τα µέτρα αυτά
κοινοποιούνται αµέσως στο Μεικτό Συµβούλιο και αποτελούν το
αντικείµενο διαβουλεύσεων στο πλαίσιο αυτού µετά από αίτηση
του άλλου µέρους.
2.
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι ως «περιπτώσεις
ειδικής έκτακτης ανάγκης», που αναφέρονται στη πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, θεωρούνται οι περιπτώσεις ουσιώδους παράβασης της συµφωνίας από ένα από τα συµβαλλόµενα
µέρη. Ως ουσιώδης παράβαση της συµφωνίας νοούνται τα εξής:
α) καταγγελία της συµφωνίας µη προβλεπόµενη από τους γενικούς
κανόνες του διεθνούς δικαίου, ή
β) παράβαση βασικών στοιχείων της συµφωνίας που αναφέρονται
στο άρθρο 1.
3.
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι τα «κατάλληλα
µέτρα» που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, είναι µέτρα που θεσπίζονται σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο. Αν ένα συµβαλλόµενο µέρος
λάβει µέτρο σε περίπτωση ειδικής έκτακτης ανάγκης, κατ’ εφαρµογήν του παρόντος άρθρου, το άλλο συµβαλλόµενο µέρος δύναται να ζητήσει έκτακτη συνεδρίαση των µερών εντός 15 ηµερών.
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Άρθρο 59
Αυθεντικά κείµενα
Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική,
γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική,
πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα και όλα τα κείµενα
είναι εξίσου αυθεντικά.
Άρθρο 60
Έναρξη ισχύος
1.
Η παρούσα συµφωνία εγκρίνεται από τα συµβαλλόµενα µέρη
σύµφωνα µε τις κατ’ ιδίαν διαδικασίες.
2.
Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του
µήνα που έπεται της ηµεροµηνίας κατά την οποία τα µέρη κοινοποιούν αµοιβαία την ολοκλήρωση των αναγκαίων προς τον σκοπό
αυτό διαδικασιών.
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Η εφαρµογή των Τίτλων ΙΙ και VI αναστέλλεται µέχρι να εγκριθούν
από το Μεικτό Συµβούλιο οι αποφάσεις που προβλέπονται στα
άρθρα 5, 6, 9, 10, 11 και 12.
3.
Η κοινοποίηση αποστέλλεται στο Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αποτελεί τον θεµατοφύλακα της συµφωνίας.
4.
Η παρούσα συµφωνία αντικαθιστά τη Συµφωνία πλαίσιο
συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Μεξικού,
η οποία υπεγράφη στις 26 Απριλίου 1991, κατά την ηµεροµηνία
κατά την οποία οι Τίτλοι ΙΙ και VI αρχίζουν να εφαρµόζονται, όπως
προβλέπει η παράγραφος 2.
5.
Με την έναρξη ισχύος της συµφωνίας, κάθε απόφαση που
εγκρίνει το Μεικτό Συµβούλιο το οποίο έχει συσταθεί µε την
Ενδιάµεση συµφωνία για το εµπόριο και τα εµπορικά θέµατα
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Μεξικού η οποία
υπεγράφη στις 8 ∆εκεµβρίου 1997 θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από
το Μεικτό Συµβούλιο που έχει συγκροτηθεί µε το άρθρο 45.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete.
Udfærdiget i Bruxelles den ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ ∆εκεµβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.
Done at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.
Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentonovantasette.
Gedaan te Brussel, de achtste december negentienhonderd zevenennegentig.
Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.
Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.
Som skedde i Bryssel den åttonde december nittonhundranittiosju.
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Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrĳk België
Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté
germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstelĳke Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die
Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνική ∆ηµοκρατία
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Por el Reino de España

Pour la République française

Thar ceann na hÉireann
For Ireland

Per la Repubblica italiana
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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrĳk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
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För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
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Por los Estados Unidos Mexicanos
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 51
— Κατευθυντήριες γραµµές για τη διαχείριση µηχανογραφηµένων φακέλων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών στις 20 Νοεµβρίου 1990.
— Σύσταση του Συµβουλίου του ΟΟΣΑ για τις κατευθυντήριες γραµµές που διέπουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις
διασυνοριακές ροές των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, της 23ης Σεπτεµβρίου 1980.
— Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την αυτόµατη επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, της 28ης Ιανουαρίου 1981.
— Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών.
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