Απόφαση υπ'Αριθμ. Φ.0544/4/ΑΣ777/Μ.4196/7/
Έγκριση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων
Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της
Κροατίας. Αθήνα 11.1992.

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών θα συναντώνται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Μπορούν
επίσης να γίνονται συναντήσεις μεταξύ των Υφυπουργών, των Γενικών Γραμματέων, των προϊσταμένων
Διευθύνσεων και εμπειρογνωμόνων των δύο αντιστοίχων Υπουργείων των Εξωτερικών. Επίσης μπορεί να
δημιουργηθούν ομάδες εργασίες.

Άρθρο 2
1.

Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι των δύο Υπουργείων, υπό τον Ορο προηγουμένης συμφωνίας όπου αυτή είναι
αναγκαία, θα διενεργούν συσκέψεις επί των διμερών σχέσεων και επί διεθνών ζητημάτων κοινού
ενδιαφέροντος αμφοτέρων των Μερών, με ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα πεδία: α. διμερή πολιτική
συνεργασία β. κυβερνητικά έργα για την προώθηση της αναπτύξεως των οικονομικών και εμπορικών
σχέσεων γ. διμερή επιστημονική - τεχνική, πολιτιστική, προξενική, ανθρωπιστική και περιβαλλοντική
συνεργασία καθώς επίσης και συνεργασία σε ζητήματα τύπου και ενημέρωσης, ανάλυση και σχεδιασμό
της εξωτερικής πολιτικής, και θέματα διεθνούς δικαίου. δ. διαδικασία CSCΕ, ανθρώπινα δικαιώματα και
θεμελιώδεις ελευθερίες, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και όλα τα ζητήματα της
νέας δομής της Ευρωπαϊκής ασφαλείας και συνεργασίας ε. Ευρωπαϊκές διαδικασίες και θεσμοί
ενοποίησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιότητα μέλους των Μερών στο Συμβούλιο της Ευρώπης,
ανάπτυξη των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τους οργανισμούς της, και στις εμπειρίες των
Μερών σε αυτό το πεδίο. στ. ευρωπαϊκά περιφερειακά προγράμματα συνεργασίας ζ. την έκτακτη
ευρωπαϊκή κατάσταση, με ιδιαίτερη έμφαση στις τοπικές συγκρούσεις, τα Ηνωμένα Έθνη και τη
διεύρυνση του ρόλους τους.

Άρθρο 3
1.

Η Ελληνική και η Κροατική Διπλωματικές Αποστολές σε τρίτες χώρες και στα Ηνωμένα Έθνη, το

Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους διεθνείς οργανισμούς καθώς επίσης οι αντιπροσωπείες των Μερών
στις συγκεντρώσεις της Συνδιάσκεψης Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη θα διευρύνουν και θα
ισχυροποιήσουν τις σχέσεις τους και ανταλλαγές πληροφοριών

Άρθρο 4
1.

Αυτό το Πρωτόκολλο θα αρχίσει να ισχύει κατά την ημέρα της υπογραφής και θα παραμείνει εν ισχύι για
μία περίοδο τριών ετών. θα θεωρείται ως αυτομάτως ανανεωθέν για συνεχόμενες περιόδους δύο ετών
εκτός εάν καταγγελθεί από ένα από τα Μέρη με προηγούμενη ειδοποίηση τριών μηνών πριν από τη λήξη
οποιασδήποτε δοθείσης περιόδου. Έγινε στην Αθήνα την. . Νοεμβρίου 1992, σε δύο αντίγραφα στην
Αγγλική Γλώσσα, αμφοτέρων των αντιγράφων όντων εξ ίσου αυθεντικών. Για το Υπουργείο Εξωτερικών
της Ελληνικής Δημοκρατίας ΥπογράφεταιΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ Για το Υπουργείο Εξωτερικών της
Δημοκρατίας της Κροατίας Υπογράφεται VΙΝΚΟ ΚΑΝDΖΙJΑ.

Αθήνα, 1993-03-05

