
E.E. Παρ. I(III) 3149 Ν. 33(ΙΙΙ)/2004 
Αρ. 3851, 30.4.2004 

Ο περί της Σύμβασης για την Ίδρυση Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 33(111) του 2004 
ΝΟΜΟΣΤΙΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

Συνοπτικός' 
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως .ο περί της Σύμβασης 
για την Ιδρυση Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2004. 

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 
διαφορετικά έννοια 

«Πρωτόκολλο» σημαίνει το Πρωτόκολλο σχετικά με τα 
προνόμια και τις ασυλίες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού 
Ινστιτούτου. 

«Σύμβαση» σημαίνει την Σύμβαση για την Ιδρυση 
Ευρωπαϊκού. Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου , που έγινε στην 
Φλωρεντία στις 19 Απριλίου 1972, περιλαμβανομένων των 
τροποποιήσεων της εν λόγω Σύμβασης μέχρι και την 
τροποποίηση της. 11

ηζ Δεκεμβρίου 1997, με εξαίρεση την 
Σύμβαση του 1992" 

«Σύμβαση του 1992» σημαίνει την Σύμβαση για την 
αναθεώρηση της Σύμβασης περί Ιδρύσεως Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου, που έγινε στην Φλωρεντία 
στις 18 Ιουνίου του 1992. 

Κύρωση της 
Σύμβασης. 

Πίνακας 
Μέρος Ι. 
Πίνακας 
Μέρος II. 

3.(1) Με τον παρόντα Νόμο, κυρώνονται η Σύμβαση και το 
Πρωτόκολλο, των οποίων τα κείμενα στο αγγλικό 
πρωτότυπο εκτίθενται στο Μέρος Ι του Πίνακα και σε 
Ελληνική μετάφραση στο Μέρος II αυτού. 
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(2) Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του 
κειμένου στο Μέρος Ι και εκείνου στρ Μέρος II του Πίνακα, 
θα υπερισχύσει το κείμενο που εκτίθεται στο Μέρος Ι του 
Πίνακα, 

Αρμόδια .4. Για σκοπούς εφαρμογής της Σύμβασης και . του 
Αρχ,

ί" Πρωτοκόλλου, ως Αρμόδια Αρχή ορίζεται ο Υπουργός 
Παιδείας και Πολιτισμού: 
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ΜΕΡΟΣ I 

CONVENTION SETTINGUP A 

EUROPEAN UNIVERSITY 
INSTITUTE 

Text in force as from 1 January ] 99S. without the amend

ments made by the 1992 amending Convention, which has 
not yet entered into force. 
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■".'■ '..://:..':. .. INDEX..: .,.': . . 

UPDATED TEXT OF THE CONVENTION FOLLOWING THE AC

CESSION OF NEW MEMBER STATES 

. CHAPTER I: Principles governing the setting up of the Institute 

CHAPTER II: Administration., .. : : 

CHAPTER HI: Academic structure.... 
A. Academic organization 

B. Teaching staff and research students 

CHAPTER IV: Financial provisions 

CHAPTER V: Miscellaneous provisions.:.., 

CHAPTER VI: Transitional and final provisions r 

PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE 
EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE 

CHAPTER I: Arrangements for the Institute '. „........· .....'.".:...:....:......;' 

CHAPTER II: Arrangements concerning representatives of the Contracting 
States, and the Principal, Secretary, teaching staff and other persons con
nected with the Institute : 

CHAPTER III: General provisions 
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FINAL ACT -

ANNEX 1 : ,. : :.. .' ·.....: 
I. Declarations relating to certain provisions of the Convention 
II.Miscellaneoiis declarations 

ANNEX II "....·. , , 
Declarations by the Government of the Federal Republic of Germany 

HIGH COUNCIL DECISIONS AMENDING THE CONVENTION 
SETTING UP THE INSTITUTE FOLLOWING THE ACCESSION OF 
THE NEW MEMBER STATES 

a. High Council decision of 20 March 1975 amending the Convention 
setting up the Institute following the accession of new Member States 

b. High Council decision No. 5/86 amending the Convention setting up a 
European University Institute following the accession of the Hellenic 
Republic ; 

c. High Council decisions No. 3/87 and 15/87 amending the Convention 
setting up a European University Institute following the accession of the 
Kingdom of Spain...:... -

d. High Council decision No. 4/89 amending the Convention setting up a 
European University Institute following the accession of the Portuguese. 
Republic 

e. High Council decision No 1/97 of 19 June 1997 amending the Convention 
setting up a European University Institute following accession by the 
Finnish Republic and the Kingdom of Sweden ' 

f. High' Council decision No 7/97 of 11 December 1997 amending the 
Convention setting up a European University Institute following acces
sion by the Republic of Austria .· 
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CONVENTION 
SETTING UP A , 

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE 

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS, 

THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, 

THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC, " 

THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC, 

HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG, 

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS.. 

RESOLVED to foster the advancement of learning in fields which are of particular 
interest for the development of Europe, especially its culture, history, law, economics 
and institutions; 

DESIRING to promote cooperation in these fields and to stimulate joint research; 

HAVING DECIDED to realize the intentions expressed on the subject in the 
Declarations made by the Heads of State or of Government meeting at Bonn on 18 
July 1961 and at The Hague on 1 and 2 December 1969: 

CONSIDERING that a further contribution should be made to the-intellectual life of 
Europe and that in this spirit a European Institute should be set up at the highest 
university level; '. 

HAVE DECIDED to set up a European University Institute and to lay down the 
conditions under which it will function, and to this end have designated.as their 
Plenipotentiaries: 
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HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS: 
Mr Leon HUREZ,· 
Minister of Education (F); 

THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY:. 
Mr Rolf'LAHR, 
Ambassador of the Federal Republic of Germany in Rome; 

THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC: 
Mr Jacques DUHAMEL, 
Minister for Cultural Affairs; 

THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC: 
MrAldoMORO, 
Minister for Foreign Affairs; 
Mr Riccardo MISASI, 
Minister of Education; 

HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG: 
Mr Jean DUPONG, . 
Minister of Education;. 

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS: 
Mr Th. E. WESTERTERP, 
State Secretary. Ministry of Foreign Affairs: 

WHO, having exchanged their Full Powers, found in good and due form, have agreed 
as follows: ■ ' ■ . . . 
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CHAPTER Γ 

PRINCIPLES GOVERNING 
THE SETTING UP OF THE INSTITUTE 

Article J 

By this Convention, the Member States of the European Communities (hereinafter 
called the "Contracting States") jointly set-up the European University Institute 
(hereinafter called the "Institute". It shall have legal personality. 

The seat of the Institute shall be in Florence. 

Article 2 

1. The aim of the Institute shall be to contribute..by'its activities in the fields ofhigher 
education and research, to the development of the cultural and scientific heritage of 
Europe, as a whole and in its constituent parts. Its work shall also be concerned with 
the great movements and institutions which characterize the history and development 
of Europe. It shall take into account relations with cultures outside.Europe. 

This aim shall be pursued through teaching and research at the highest university 
level. 

2. The Institute should also be a forum for the exchange and discussion of ideas and 
experience in subjects falling within the areas of study and research with which it is 
concerned. 

sir ιΐι,ιζ J 

1. The Contracting States shall take all the measures necessary to facilitate the 
pursuit of the aim of the Institute while observing freedom of research and teaching. 

2. The Contracting States shall, encourage the spread of the Institute's influence in 
the scientific and university world. To this end, they shall assist the Institute to 
establish appropriate bonds of cooperation with the universities and. scientific 
institutions in their territories- and with the European and'international bodies 
concerned with education, culture and research.. - ' - . 



3.157 

■3. Within its terms of reference,the Institute shall cooperate with universities and 
with any national or international teaching or research body wishing to cooperate. It 
may conclude agreements with States and international bodies. 

Article 4 ' 

The Institute and its staff shall enjoy such privileges and immunities as are necessary 
for the. performance of their tasks, under the conditions laid down in the Protocol 
annexed to this Convention, which forms an integral part thereof. 

The Institute shall conclude a headquarters agreement with the Italian Government, 
to be approved unanimously by the High Council. 

CHAPTER II 

ADMINISTRATION 

Article 5 ' 

The authorities of the Institute shall be: 

a) the High Council, ~ 

b) the Principal of the Institute, 

c) the Academic Council. 

Article 6 

1. The High Council shall be composed of representatives of the Governments of the 
Contracting States; each Government shall have one vote in the Council and shall 
delegate to it two representatives. 

The High Council shall meet at least once.a year in Florence. 

2. The office of President of the High Council shall be held for one year by a 
representative of each of the Con Iracting- States in turn. ■ 
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3. The Principal of the Institute..- the Secretary and a representative of the European 
Communities shall take part in meetings of the High Council but shall not vote. 

4. The High Council shall be responsible for the main guidance of the Institute; it 
shall direct its activities and supervise its development. It shall facilitate, oh the one 
hand relations between Governments on matters concerning the Institute, and on the 
other hand relations between Governments and the Institute. 

The High Council shall take the decisions necessary for the performance of the.tasks 
thus entrusted to it in accordance with paragraphs 5 and 6. 

5. Acting unanimously, the High Council shall: 

a) draw up the rules governing the activities of the Institute and the financial rules 
provided for in Article 26; 

b) adopt the procedure for the selection of the working languages in accordance with 
Article 27; . 

c) draw up the service rules of the staff of the Institute; these service rules shall lay 
down the procedure for settling disputes between the Institute and persons 
covered by them; 

d) decide upon the creation of permanent posts for professors assigned to the 
Institute; 

e) invite, on terms which it shall lay down, the persons specified in Articled (3) to 
take part in the activities of the Academic Council; 

f) conclude the headquarters agreement between the Institute and the Italian 
Government, and any instrument referred to in Article 3 (3); 

g) appoint the first Principal and the first Secretary of the Institute; 

h) allow, if necessary, derogation from Article 8 (3); 

i) alter the arrangement into departments provided for in Article 11 or create new 
departments;-

j) grant the approval referred to in .article 33; 
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6. The High Council shall: acting by a qualified majority, take decisions, other than 
those provided for in paragraph 5. in particular those concerning: 

a) the appointment of the Principal and the Secretary of the Institute; 

b) the approval of the Institute's budget and giving a discharge to the Principal in 
respect of the implementation of the budget; 

c) the approval, on a proposal from the AcademicCouncil, of the genera] teaching 
policy; 

d) the adoption of its rules of procedure. 

7. Where decisions require a qualified majority, votes shall be weighted as follows: 

Belgium 
Denmark 
Germany 
Greecfe 
Spain 
.France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 

5 
3 

10 . 
5 
8 

10 
3 

10 
2 
5 
4 

' ■ . 5 

3 
4 

10 

The decisions shall be carried if they have received a minimum of 62 votes in favour 
and the approval of at least 10 Governments. 

8. Abstentions shall not prevent the adoption by the High Council of decisions 
which require unanimity. * 

Article? 

1. The.Principal shall direct the Institute. He shall carry out or supervise the carrying 
out of acts and decisions pursuant to this Convention and shall take any administra

tive decisions which do not'fall within the terms of reference of any of the other 
authorities of the Institute. 
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2. He shall be responsible for the administration of the Institute. He shall represent 
it in law. . 

He shall prepare the, draft annual budget and the draft triennial financial forecasts and 
shall submit them to the High Council after consulting the Academic Council. 

He shall appoint the heads of departments and the members of the teaching staff 
nominated by the Academic Council in accordance with Article 9 (5) (d). 

He shall appoint members of the administrative staff of the Institute. 

3. The Principal of the Institute.shall be chosen by the High Council from a list of 
three names proposed by the Academic Council: 

He shall be appointed for a period of three years. His term of office may be renewed 
once. 

Article 8 

1. A Secretary shall assist the Principal of the Institute in the performance of his 
organizational and administrative duties. 

2. His term of office and the length of his appointment shall be laid down in the rules 
provided for in Article 6 (5) (a). 

3. The Secretary and the Principal of the Institute may not be of the same nationality. -
unlessunanimously decided otherwise by the High Council. . 

Article'9 

1. The Academic Council shall have general powers with regard to research and 
teaching, without prejudice to the terms of reference of the other authorities of the 
Institute. · ^ · 

It shall be presided over by the Principal of the Institute. 

2. The following shall be members of the Academic Council: 

■a) the Principal of the Institute; 

by the Secretary of the Instiiuie. who shall take.p'art.m the work but shall not vote; 
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c) heads of department; 

d) all or some of the professors assigned to the Institute; 

e) representatives of the other members of the teaching staff: 

f) representatives of the research students. 

3. The High Council may, under conditions which it shall lay down, invite persons 
with particular qualifications who are nationals of Member States and who represent 
the Various aspects of economic, social and cultural life, to take part in the activities 
of the Academic Council. 

4: The rules provided for in Article 6 (5) (a) shall determine: 

a) the number of members of the Academic Council representing the categories of 
persons indicated in paragraph 2 (d), (e) and (f), the procedure for their appoint
ment and the length of their term of office; 

b) the rules for majority votes in the Academic Council. 

5. The Academic Council shall: 

a) draw up study and research programmes; * 

b) participate in the preparation of the draft annual budget and the draft triennial 
financial forecasts; 

c) take any implementing measures concerning research and teaching which do not 
fall within the terms of reference Of any of the other authorities, of the Institute; 

d) meeting in a session restricted to members of the teaching staff who have at least 
equal status with the persons concerned, nominate the heads of department, the 
professors and the other teachers to be engaged as members of the teaching staff 
of the Institute; 

e) determine the conditions for the award of the degree and certificate provided for 
in Article 14; 

f) draw up the. list of members of the Entrance Board and the Graduation Board; 

g) examine the draft report on activities prepared by the Principal of the Insiitule and 
submitted to the High Council. 
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6: The Academic Council may, on its own initiative, submit proposals to the High ' 
Council concerning questions falling within the terms of reference of that Council. . 

7. An office of the Academic Council, presided over by the Principal of the Institute 
with'the assistance of the Secretary and composed of the Principal and the heads of 
department, shall cany out the specific tasks assigned to it by the Academic Council. 
It shall make a report to the Academic Council.on the manner in which it has carried 
out those tasks. 

CHAPTER III 

ACADEMIC STRUCTURE 

A. Academic organization 

Article 10 . 

The Institute shall, be divided into departments, which shall constitute the basic 
research and teaching units; these in turn shall be divided into seminars? 

Article.11 

1. From the time it is set up the Institute shall consist of four departments: 

- history and civilization. 

- economics. 

- law. 

- political and social sciences. ' 

Acting unanimously, the High Council, after consulting the Academic Council and 
in the light of experience, may alter this arrangement or set up new departments. The 
Academic Council may make recommendations to this end. 

( 
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2. Within the limits of the funds allocated to it in the budget, and the: programmes 
adopted by the Academic Council, each department shall enjoy a large measure of 
autonomy in carrying out its studies and research work and shall be provided with the . 
staff necessary for its activities. 

Article 12 

1. The main research work.shall be earned out in seminars or by research teams. · 
Work in one seminar may be combined with that of .other seminars in the same 
department or in other departments. 

The organization of the various seminars and research teams shall be the responsi

bility of the heads of department. Research work shall be carried out with the active 
collaboration of teaching staff and research students, who shall jointly lay down their 
methods of work and the lines along which it should proceed. 

2. The research'work to be carried out in the seminars or by research teams must be · 
defined within the limits of the study and research programmes provided for in 
Article 9 (5) and take account of the* aim of the Institute. 

The subject matter of the work projects to be undertaken in each seminar and by each V. 
research team shall be notified to the Academic Council by the heads of department. 
after they have obtained the approval of the professors and assistants. 

3. The Institute may organize periods of practical training and colloquia in which 
persons already having· professional experience in'the disciplines under which 
studies and research are carried out at the Institute may take part. 

Article 13 

i. The Institute shall have a library and a documentation senice. financed by the 
annual operating budget. 

2. The Italian Republic undertakes to carry out all the necessary measures and to 
conclude all the agreements required to give teaching staff and research students 
access to archives, libraries and museums in Florence and, if necessary, in other 
itahan cities. 

The procedure for applying this provision shall be laid down in the headquarters 
agreement.'  . 

.'. ' . Λ ■ 
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Article 14-' 

1. The Institute shall have the power, in the disciplines under which studies and 
research are earned out at the" Institute, to confer a doctorate of the European 
University Institute upon research students who have completed a minimum of two 
years' study at the Institute and have submitted an original piece of research of high 
quality approved by the Institute, which must be published in accordance with the 
provisions laid down pursuant to paragraph 3. 

2. The Institute shall have the power to· issue attendance certificates to research 
students. 

3. The conditions for the award of the degree and the issue of the certificate provided 
for in this Article shall be laid down by the Academic Council; these conditions shall 
require the approval of the High Council. 

B. Teaching staff and research students 

Article 15 

1. The teaching staff shall consist of heads of department, professors, assistants and 
other teachers. 

2 . Members of the. teaching staff shall be chosen from among nationals of the 
Contracting States whose qualifications are such as to ensure that the work of the 
Institute is of a high standard. The Institute may also call upon the services of 
nationals of other States. 

3. The Contracting States shall, so far as they are able, take all appropriate measures 
to.facilitate the mobility of persons engaged as members of the teaching staff of the 
Institute. 

Article 16 

1. For the purposes of this Convention, the Institute's "research students'"' are 
students or research students with qualifications from a. national university showing 
their suitability to undertake or continue research work, who meet the conditions laid 
down in Article 27 (3) and have been admitted to the Institute. 
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2. Admission to the Institute shall be open to nationals of the Contracting States. 

Nationals of other States may be admitted subject to limits and conditions to be laid 
down in the rules to be adopted by the High Council after consulting the Academic 
Council. 

3. Admission to the Institute shall be granted by the Entrance Board in accordance 
with the provisions of this Convention arid the rules adopted by the High Council. The 
Board shall take account of applicants' qualifications and, as far as possible, of their 
place of origin. ° ■; 

The competent authorities of the Contracting States shall assist the Institute in 
administering the admission procedure.. 

Article 17 

1. Each of the Contracting States shall, to the extent of the funds available, 
encourage the award of grants to those of its nationals admitted to the Institute whose, 
circumstances so require, and shall take, where necessary, all appropriate measures 
for the adaptation of provisions governing the award of grants. 

2. The financial rules may make provision for the creation of a special fund for the' V-,;^^.3: 

award of certain grants. This fund could, in particular, be endowed from private . · ■ : ; : 
contributions. 

3. The preceding provisions shall not prevent research students at the Institute from 
receiving grants awarded by the European Communities.to persons.carrying out 
research work connected with the construction of Europe. 

CHAPTEPvIV 

FINANCIAL PROVISIONS 

Article 18 

1. There shall be an operating, budget for each financial year. 

2. All items of revenue and expenditure of the institute shall be included in estimates 
to be drawn upTor each financial yearand shall be shown in the budget. 

The revenue and expenditure shown in the budget shall be in balance. 
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The financial rules shall list the revenue of tlie Institute. 

3. The financial year shall ran from I January to 31 December. 

4. Revenue and expenditure shall be expressed in Italian lire. 

. Article 19' ■ 

1. The financial contributions of the Contracting States to coyer, the expenditure 
provided for in the Institute's budget shall be determined on the following scale: 

Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland. 
Sweden 
United Kingdom 

■5.11 % 
2.09 % ' 

17.89% 
1.51 % 
6.41 % 

17.89% 
0.53 % 

17.89% . 
0.16% 
5,11 % 
2.73 % 
0.76 %. · 
1,23 % 
2.80 % 

17.89%. 

2. From 1 January 1978, financing shall be on a basis to be determined, during a 
study to be initiated on 1 January 1977, in the light of developments in the European 
Communities by that date and the alternative of financing by the Community. 

Article 20 

1. The expenditure shown in the budget shall be authorized for one financial yean 
save as otherwise provided in rales to be laid down in accordance with Article 26. 

2. In'accordance with conditions to be laid .down pursuant to Article 26. any 
appropriations, Other than those relating to staff expenditure, which are unexpended 
at the s?nd of the financial year may be carried forward to the next financial year only. 
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3. Appropriations shal] be classified under different chapters, grouping items of 
expenditure according to their nature or purpose and. subdivided, as far as may be 
necessary, in accordance with the financial rules. 

Article 2] 

1. The Principal shall implement the budget in accordance with the financial rules 
. and within the limits of the appropriations granted. He shall report on his manage
ment to the High Council. 

2. The financial rules may lay down provisions concerning the transfer of appropria
tions from one chapter to another or from one subdivision to another. 

Article 22 

If, at the beginning of a financial year, the budget has not yet been voted, a sum 
equivalent to not more than one twelfth of the budget appropriations for the preceding 
financial year may be spent each month inrespect of any chapter or other subdivision 
of the budget in accordance with the provisions of the financial rules; this arrange
ment shall not, however, have the effect of placing at the disposal of the Institute 
appropriations in excess of one twelfth of those provided for in the draft'budget in 
course of preparation. 

Provided that the other conditions laid down in the preceding paragraph are observed, 
the High Council, acting by a qualified majority, may authorize expenditure in excess 

"of one twelfth, ... 

Contracting States shall pay every month, on'a provisional basis and in accordance 
with the scales laid down for the preceding financial year, the amounts necessary to 
ensure application of this Article. 

' Article 23 

. 1. The High Council shall appoint two auditors of different nationalities for a period 
of three years. Their term of office shall be renewable. 

The purpose of the audit, which shall be based on records and. if necessary, performed 
on the spot, shall be to establish that all revenue has been received and all expenditure 
incurred in a lawful and regular manner and that the financial management has been 
sound. 
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The auditors shall submit their report to the High Council annually. 

The Principal shall supply any such information and assistance as the auditors may 
require in the performance of their duties. 

2. The financial rules shall lay down the terms on which the Principal shall be given 
a discharge in respect of the implementation of the budget. 

Article 24 

1. The Principal shall draw up draft triennial financial forecasts and, after consulting 
the Academic Council, shall submit them to the High Council for examination and 
appraisal. · ' 

2. The procedure for implementing paragraph 1 shall be laid down in the financial 
rules. 

Article 25 ■ 

1.' The Italian Republic shall provide the Institute, free of charge, with land in 
Florence and the buildings which the Institute requires for its activities, and shall 
undertake the upkeep thereof. 

The Italian Republic shall, on the same conditions, place at the disposal of the 
teaching staff, research students and the administrative staff of the Institute, a fully 
equipped restaurant and social centre on the Institute's premises. 

2. The procedure for implementing paragraph 1 shall be laid down in the headquar

ters agreement. 

Article 26 

1. The High Council, acting unanimously on a proposal· from the Principal of the 
Institute or from one of the members of the High Council, shall adopt the financial 
rules, specifying in particular: 

a) the procedure for establishing and implementing the annual budget and for 
presenting and auditing accounts; " 

b) the procedure for the preparation of the triennial.financial forecasts: 
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c) the methods and procedure for .the payment and deployment of the Member 
Slates' contributions; 

d) the rules and procedure concerning the responsibility ofauthorizing officers and 
• accounting officers. 

2. The financial rules provided for in paragraph 1 may provide for the setting up of 
a Budgetand Finance Committee composed of representatives of the Contracting 
States which would be responsible for preparing the deliberations of the High 
Council on-budgetary and financial matters. 

CHAPTER V. . -

MISCELLANEOUS PROVISIONS 

Article 27. ' 

3 ..The official languages of the Institute, shall be Danish, Dutch, English, Finnish, 
French, German. Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish. 

2. For each academic activity, two working languages shall be selected from the 
languages listed in paragraph 1, taking into account the linguistic knowledge and 
preferences of the teaching staff and research students. · 

The procedure for selecting these languages shall be determined by the High Council 
acting unanimously. ■··■■· . . . , 

3. The teaching staff and research students must have an-adequatelcnowledge of two 
of the languages listed in paragraphj^^---------

The Academic Council may allow exceptions to be made for specialists engaged in 
certain work at the Institute. 

Article 28 

In each of the Contracting States, the Institute shall enjoy the most extensive legal 
capacity accorded to legal persons under their laws: it may. in particular, acquire or 
dispose of movable and immovable property, conclude contracts and be a party to 
legal proceedings. To this end it shall be represented by. the-Principal. 
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■ '...· Article 29 .' 

Any dispute between Contracting States, or. between one or more Contracting States 
and the Institute.' concerning the application or interpretation of the Convention 
which cannot be settled by the High Council may. on application by one of the parties 
to the dispute, be submitted to arbitration. 

In that event, the President of the Court of Justice of the European Communities shall 
determine the arbitration body to be called upon to settle the dispute.. 

The Contracting States undertake to carry out the decisions of the arbitration body. 

CHAPTER VI 

TRANSITIONAL AND FINAL PRO VISIONS 

Article 30 

1. The High Council shall meet immediately after the entry into force of this 
Convention. . ,^ 

2.,The High Council shall conclude the headquarters agreement and shall set up the 
other authorities provided for in this Convention. . " . · . · . 

3. The first eight members of the teaching staff of the Institute shallbe chosen by 
unanimous decision of a provisional Academic Committee composed of two repre

sentatives from each of the Contracting States, at least one of whom must be a teacher 
at university level. 

On the appointment of the Principal, the Secretary·· and these eight members of the 
teaching staff, measures taken by the Academic Council shall constitute valid 
decisions. 

Article 31 ' 

The first Principal and the first Secretary of the Institute shall be appointed by the 
Hi eh Council actins unanimously. .. 
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' Article 32 

1. Any Member State of the European Communities besides the Contracting States 
may accede to this Convention by depositing an instrument of accession with the 
Italian Government. 

2. Accession shall take effect on the date on which the High Council, acting 
unanimously and in agreement with the acceding State, has determined the adapta
tions which will need to be made to the provisions of this Convention, in particular 
to Articles 6 (7) and 19(1). 

Article 33 

The Government of any Contracting State, the Principal of the Institute or the 
Academic Council may submit to the High Council draft proposals for revision of this'. 
Convention. If the High Council, acting unanimously, approves the convening of a 
conference of representatives of the Contracting States, such a conference shall be 
convened by the Government occupying the presidency of the High Council. 

Article 34 

If action on the part of one of the authorities of the Institute should appear necessary 
to attain one of the objectives set out in this -Convention and this Convention has not 
provided the necessary powers, the High Council shall, acting unanimously, take the \ 
appropriate measures. -

Article 35 

1. This Convention shall apply to the European territory of the Contracting States, to 
the Azores, Madeira, the Canary Islands, Ceuta and Melilla, to the French overseas 
departments and the French overseas territories. 

2. Notwithstanding paragraph 1 the Convention shall not apply to the sovereign 
base areas of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Cyprus; 
it shall not apply either to the Channel Islands or the Isle of Man unless the United 
Kingdom Government declares on accession to this Convention, or subsequently; 
that this Convention shall apply to one or more of such territories. . · 

3. Notwithstanding paragraph 1. the Convention shall not apply to the Faroe Islands. 
The Government of the Kingdom of Denmark may,'however, give notice, bv 
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declaration deposited by 31 December 1975 at the latest, with the Government of the 
Italian Republic., "which shall transmit a certified copy to each of the Governments of 
the other Contracting States that this Convention shall apply to these islands. 

4. Any Contracting State may, at the time of signature, acceptance, approval or 
ratification of this Convention, or when acceding to it. or at any later date, declare, 
by notifying the Government of the Italian Republic, that this Convention shall apply 
to one or more of its territories outside Europe for whose international relations it is 
responsible and which are specified in the declaration. 

Article 36 

This Convention shall.be submitted for acceptance, approval or ratification by the 
Contracting States in accordance with their respective constitutional requirements. 

It shall enter into force on the first day of the month following receipt by the Italian 
Government of the last notification that these formalities haye been completed. 

Article 37 

The Italian Government shall notify the Contracting States of 

a) each signature; 

b) the deposit of each instrument of acceptance, approval, ratification or accession, 
and any. declaration provided for in Article 35 (2); 

c) the entry into force of this Convention; 

d) any amendment made to this Convention in accordance with Article 33. 

Article 38 . 

This Convention, drawn up in the Dutch. French. German and Italian languages, all 
four texts being authentic, shall.be deposited in the archives of the Italian Govern
ment which shall transmit a certified copy to the Government of each of the other 
Contracting States. 

http://shall.be
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The English. Danish and Irish texts of this Convention appearing in the Annex to the 
High Council decision specifying the amendments thereto rendered necessary by the 
accession of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland shall be authentic under the conditions laid down in the 
above mentioned original texts and the Government of the Italian Republic shall 
transmit a certified copy thereof to the Government of each of the other Contracting 
States. 

The Greek text of this Convention appearing in the Annex to the High Council 
decision specifying the amendments thereto rendered necessary by the accession of 
Greece shall be authentic in the same way as the texts mentioned in the above 
subparagraphs, and the Government of the Italian Republic shall 'transmit a certified 
copy thereof to the Government of each of the other Contracting States. 

The Spanish text of this Convention appearing in the Annex to the High· Council 
Decision specifying the amendments thereto rendered necessary by the accession of 
the Kingdom of Spain shall be authentic under the conditions laid down in the above 
subparagraphs, and the Government of the Italian Republic shall transmit a certified 
copy thereof to the Government of each of the other Contracting States. 

The Portuguese text, of this Convention, as it appears in the Annex to High Council 
Decision No 4/89 of 7 December 1989 amending the Convention setting up a 
European University Institute following accession by the Portuguese Republic, shall 
be authentic in the same way as the texts mentioned in the foregoing subparagraphs, 
and the Government of the Italian Republic shall transmit a certified copy thereof to 
the Government of each of the other Contracting States. 

The Finnish and Swedish texts of this Convention, as they appear in the Annex to the 
High Council Decision No 1 /97 of 19 June 1997 amending the Convention setting up 
a European University Institute following accession by the Finnish Republic and the 
Kingdom of Sweden, shall be authentic in the same way as the texts mentioned in the 
foregoing subparagraphs, and the Government of the Italian Republic shall transmit 
a certified copy thereof to the Government of each of the other Contracting States. 
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P R O T O C O L ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES 
O F THE EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE 

THE.STATES PARTIESTO THE CONVENTION setting up a European Univer

sity Institute, signed at Florence on 19 April 1972, 

DESIRING to define the privileges and immunities necessary to ensure the smooth 
running of that Institute, 

HAVE AGREED on the'following provisions:. 

CHAPTER I 

Arrangements for the Institute 

Article i 

The European University Institute (hereinafter called the "Institute") shall enjoy 
immunity from enforcement in the exercise of its official activities, except: 

a) in respect of a civil action brought by a third party for damage arising from an · 
accident caused by amotor vehicle belonging to, or operated on behalf of, the 
Institute, or in respect of a motor traffic offence involving such a vehicle: 

b) in respect of the enforcement of an arbitration award or a judicial decision under 
a provision of the Convention or of this Protocol; ■ 

c) where the.High Council, acting unanimously, has waived such immunity in any 
particular case. · 

Article 2 

' 1. The premises and buildings of the Institute shall be inviolable. This provision 
shall not prevent the implementation of measures taken pursuant to Article 19 of this 
Protocol or authorized bv the Hi eh Council actins unanimously. 
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2. The Institute shall not allow its premises and buildings to be used as a refuge by 
a person having just committed an offence in flagrante delicto. or in respect of whom 
a warrant for arrest has been issued, or who has been convicted or is subject to a 
deportation order. 

3. The archives of the Institute shall be inviolable. 

Article 3 

Save as provided in Article 1 (a), (b) and (c), the property and assets of the Institute 
shall be immune from any form of administrative or provisional judicial constraint 
such as requisition, confiscation, expropriation or attachment. 

Article 4 

1. Without prejudice to national provisions safeguarding the artistic "and cultural 
heritage of Contracting States, goods imported or exported by the Institute and 
strictly necessary for the exercise of its official activities shall be exempt from any 
turnover tax, customs duties and other taxes or charges, and from all prohibitions and 
restrictions on import or export. 

2. The circulation of publications and other information material sent by or to the 
Institute in the course of its official activities shall not be restricted in any way. 

.3. For its. official communications and the transmission of ail its documents, the 
Institute shall enjoy in the territory of each Contracting State the treatment accorded 
by that State to international organizations. Official correspondence and other 
official communications of the Institute shall not be subject to censorship. 

Article 5 

1. Within the scope of its official activities, the Institute, its assets, income and other 
property shall be exempt from all- direct taxes. 

2. When the Institute makes substantia! purchas-s which are strictly necessary for 
the exercise of its official activities, the price of which includes indirect taxes or sales 
taxes, the Contracting States shall, whenever possible, take the appropriate measures 
to remit or refund the amount of such taxes. - -
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■ 3. No exemption shall be accorded in respect of taxes and dues which amount 
merely to charges for public utility services. 

Article 6 

The Institute may receive and hold any kind of funds, currency, cash or securities; 
subject to national provisions on exchange control, it may dispose of them freely in 
the exercise of its official activities and hold.accounts in any currency to the extent 
required to meet its obligations. 

CHAPTER II 

Arrangements concerning representatives of the Contracting States, 
and the Principal. Secretary, teaching staff 

and other persons connected with the Institute 

Article 7 

Representatives of Contracting States and their advisers taking part in the meetings 
of the High Council of the Institute shall, in the course of performing their duties and 
while they are travelling to and from places of meeting, enjoy the following 
privileges, immunities .and.facilities: 

a) immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal 
luggage, except when found in the act of committing an offence; 

b) immunity from legal proceedings, even after the termination of their mission, in 
respect of acts performed by them in their official capacity and within the limits 
of their functions, including their words spoken and written; 

c) inviolability for official papers and documents; · 

dj all the customary administrative facilities, particularly with regard to travel or. 
stay. - . 

This Article shall also apply to the representative of the European Communities, 
taking pail in meetings of the, High Council. ' · . · ' · · . 
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; Article 8 

The Contracting States, in close cooperation with the Institute, shall take all measures 
within their power to ensure that all necessary administrative facilities, particularly 
with regard to travel, stay and currency exchange, are granted to persons taking part 
in the work of the Institute, especially those referred to in Article 9 (3) of the 
Convention. 

Article 9 

1. The Principal, Secretary and, subject to Article 13, the teaching staff and 
other staff of the Institute shall: 

a) be. immune from legal proceedings, even after they have left the service of the 
Institute, in respect of acts done by them in the exercise and within the limits of 
their functions including words written and spoken; this immunity shall not apply 
in the case of a motor traffic offence committed by such persons, nor in the case 
of damage caused by a motor vehicle belonging to or driven by such persons; 

b) together with those-members of their families forming part of their households, 
benefit from such exemption from immigration restrictions or formalities for the 
registration of aliens as is customarily accorded to the staff of international 
organizations; 

c) in respect of currency or exchange regulations, be accorded the same privileges 
as are customarily accorded to the staff of international organizations; 

d) have the right to import free of duty their furniture, effects and a motor car 
for their personal use at the time of first taking up their post in the State 
concerned for a period of one year or more and the right to re-export free of 
duty their furniture, personal effects and motor car for their personal use on 
termination of their duties in that State, subject in either case to the 
conditions and restrictions imposed by the national law of the State in which 
this right is exercised. 

2. The Contracting States shall, in close cooperation with the Institute, take.all 
appropriate measures to facilitate the entry, stay and departure of persons 
entitled to benefit from the provisions of this Article. 
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• .: ; Article 10 

The Contracting States -shall, in close cooperation with the Institute, take al] 
appropriate measures to facilitate the entry, stay and departure of research students. 

Article 11 

1. The scheme of social security benefits for the Principal, the Secretary, the 
teaching staff and other staff and research students shall be set out in the ServiceRules 
and in other rules. 

If provision is not made for such benefits, the persons referred to in the preceding 
subparagraphs may opt for the scheme either under the Jaw of the State in which the 
Institute has its seat, or under the law of the Contracting State to which they were last 
subject, or under that of the Contracting State of which they are nationals. 

This option may be exercised once only and shall take effect from the date of taking 
up employment with the Institute. 

2. Members of the teaching staff and research students who are nationals of States 
other than the Contracting States shall be covered by appropriate provisions in the 
service rules or by other rules. 

Article 12 

1. The Principal. Secretary, teaching staff and other staff of the Institute shall be 
liable to a tax for the benefit of the Institute on salaries, wages and emoluments paid 
by the Institute, in accordance with the conditions and procedure to be laid down by 
the High Council within one year from the entry into force of the Convention. From 
the date on.which this tax is applied, such salaries and emoluments shall be exempt 
from national income tax; but the Contracting States shall retain the right to take these · 
salaries and emoluments into account for the purpose of assessing the amount of 
taxation to be applied to income from other sources. 

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to pensions and annuities paid by 
the Institute to former Principals or Secretaries or to former members of the teaching 
staff of other members of staff. 

3. In the application of income tax. wealth tax and death duties and in the application 
of conventions, on the avoidance of double taxation concluded between Contracting 



3179 

States, the Principal, Secretary > teaching staff and other staff of the institute who, 
solely by reason of the performance of their 'duties in the service of the Institute, 
establish their residence in the territory of a Contracting State other than their country 
of domicile for tax purposes at the time of entering the service of the Institute, shall 
be considered, both in the country of-their actual residence and in the country of 
domicile for tax purposes, as having maintained their domicile in the latter country 
provided that it is a Contracting State. This provision shall also apply to a spouse to 
the extent that the latter is not separately engaged in a gainful occupation, and to 
children dependent on and in the care of the persons referred to in this Article. 

Ariicle IS 

The High Council shall, acting unanimously, determine the categories of persons 
among the staff to whom the provisions of Articles 9 to 12 shall apply, iri whole or 
in part. 

• CHAPTER III 

General provisions 

Article 14 

1. Privileges, immunities and facilities under this Protocol shall be accorded solely 
in the interests of the Contracting States or of the Institute and not for the personal 
advantage of the beneficiaries. 

2. The competent authorities have not only the right but also the duty to waive an 
immunity when such immunity impedes the course of justice and when it is possible 
to dispense with the immunity without jeopardizing the purposes for which it is 
accorded. 

3. The competent authorities referred to .in paragraph 2 shall be: 

- the Contracting States, as regards their representatives meeting in the High 
Council of the. Institute; 

- the Institutions of the European Communities, as regards the representative of the 
European Communities taking pan in the meetings of the High Council of the 
Institute; 

- the High Council of the Institute., as regards the Principal and the Secretary; 
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- the Principal of the Institute as regards members of the teaching staff and.other 
members of staff of the Institute. 

Article 15 

This Protocol shall in no way affect the.right of each Contracting State to take all 
precautionary measures necessary in the interests of its security. 

Article 16 -

No Contracting State is obliged to accord the privileges and immunities referred to 
in Article 7, Article 9 (c) and (d) and Article 10 to its own nationals and permanent 
residents. 

Article 17 

For the purposes of this Protocol, the official activities of the Institute include its 
administrative functioning and its teaching and research activities in pursuance of the 
purposes set out in the Convention setting up a European University Institute. 

.....Article 18 

Without prejudice to the provisions of Article 9 (1) (d), no exemption shall be 
accorded in respect of goods for the personal benefit of the staff of the Institute. 
Goods imported or acquired under this Protocol shall not be sold, given away or hired 
out except under the conditions laid down by the Governments of the States which 
have granted exemptions. 

Article 19 

1. The provisions of this Protocol shall be applied in a spirit of close cooperation by 
the Principal of the institute and the competent authorities of the Contracting States 
in order to facilitate, while respecting the independence of the Institute, the proper 
administration of justice, the application of social legislation, police, safety or public-
health regulations and to prevent any abuse of the privileges., immunities and 
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facilities provided for in this Protocol. The procedure for cooperation mentioned in 
this paragraph may be laid down in the supplementary agreements provided for in 
Article 20. 

2. The name, position and address of the persons benefiting from the provisions of 
Articles 9 to 12 and the arrangements for them shall be communicated from time to 
time to the Governments of the Contracting States. 

Article 20 ■ 

Supplementary agreements may be concluded between the Institute and one or more 
Contracting States for the puipose of implementing and applying this Protocol.The 
High Council shall, acting unanimously, take decisions concerning the application -

of this Article. 

Article 21 

The provisions of Article 29 of the Convention shall apply to disputes concemingthis 
Protocol. 
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FINAL ACT · . .·; ..;..'.;;.. 

THE PLENIPOTENTIARIES OF THE HIGH CONTRACTING PARTIES, 

assembled at Florence on 19 April 1972 for the signature, of the Convention setting 
up a European University Institute, 

.. HAVE ADOPTED THE FOLLOWING TEXTS: 

- the Convention setting up a European University Institute, 

- the Protocol on the Privileges and Immunities of the European University 
Institute.-

At the time of signature of these texts, the Plenipotentiaries have: 

- adopted the declarations "in Annex I, and 

- taken note of the declarations by the Government of the Federal Republic of 
Germany set out in Annex II. 

ANNEX I 

I. Declarations relating to certain provisions of the Convention 

Article 6 

Paragraph 1 

a) The rules of procedure of the High Council will determine the conditions under 
which Government representatives may enlist the assistance of experts. 

b) The rules of procedure make provision for the High Council to meet whenever 
necessary, and to meet in places within the territory of the Contracting States 
besides Florence. ■ 

c) The High Council will take the necessary measures concerning the institute's 
official publications; for this purpose it may use the services of the'Official-

Publications Office of the European Coniniuniiies. "·· '. 
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Paragraph 5 (c) 

The provisions of Article 6 (5) (c) do notprevent the High Council from" designating 
the Court of Justice of the European Communities, after consultation with the 
President of that Court, as the, body appointed to settle disputes between, the Institute 
and its staff. 

Article 10 ■ 

The carrying out of research work within a particular department merely means that 
the department is the main instigator. This in no way excludes enlisting the services 
of other departments to ensure that, all scientific activities have the necessary 
interdisciplinary character. 

Article 12 

a) The seminars and research teams will be set up for as long as is necessary to study 
the selected topic or to complete the particular research project. 

b) With regard to methods of works, teaching at. the Institute shall consist essentially 
in participation in research work. The length of time devoted to such research may 
vary, but at least two years', work and the submission of an original piece of 
research under, the conditions .laid- down in Article .14 of the Convention will be 
required for the award of any particular degree. 

Article Γ4 

a) The degrees provided for in Article 14(1) may for example be: 

"Doctor of laws of the European University Institute of Florence" 

"Doctor of political science of the European University Institute of Florence". 

b) The problem of ihe comparative status of the institute's doctorate will be studied 
in a wider context as soon aspossible; the Hi_gb Council may·, if necessary, address 
recommendations on this point to-the Goverjiments of the Contracting States. 
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c) The purpose of publishing a piece of research vvill.be to make it available to 
anyone who is interested in it. The provisions to be adopted in implementation of 
Article 14 (3) will therefore stipulate that publication may be effected not only in 
a journal or book or booklet form, but also by any other suitable form, (micro
film, roneo, etc.). . 

Article 15 

Paragraph 1 . . 

The appointment of professors to the Institute on a permanent basis will be for a 
period of three years and may be renewed. 

Paragraph 3 

This refers mainly to the retention of rights acquired under national arrangements 
• and, where'appropriate, the acquisition of such rights, as well as to the possibility of 
returning to an institution in the country of origin, particularly where the stay at the 
Institute is for a short period. 

Article 16 

Paragraph! 

Taking into account the academic level and requirements as regards organization of 
the work, the number of research students will, initially at least, probably be between 
250 and 600. 

Paragraphs 

a) The provisions relating to the admission of ordinary students and research 
students must stipulate the academic standard which they must already have 
attained and the degree of knowledge of the official languages of the Institute 
required of them. 

b) The words 'take account as far as possible of their pla'ce of origin' should be 
interpreted as meaning that academic qualifications will be the main criterion· 
which the Board takes into'account.; but that it. must also take care to maintain 
equal representation of the various nationalities of the research students. 

http://vvill.be
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Article 17 ' . . ' . · 

It is advisable that the representatives of the Contracting States in the High Council 
should consult each other so that the level of grants and procedures for awarding them 
should be.comparable in all the States. 

Article 25 

a) The cost of the initial equipping of the newly constructed or extended buildings 
placed at the disposal of the European University Institute by the Italian 
Government will be bome by that Government. 

b) Furniture and teaching equipment is the type of investment which can be written ■ 
off against normal budget appropriations and is thus closely tied to the function

ing of the Institute; it is usual for provision to be made for such appropriations to 
be made in the annual budget. 

Expenditure relating to additional equipment will come under the Institute's budget 
and will be financed according to the usual rules for financing the Institute's 
expenditure. 

Article 26 

The financial rules will stipulate that where the Contracting States pay their 
contributions in their national· currencies: 

 the available balances of these contributions will be deposited with the exchequers 
of the Contracting States or with bodies designated by these States; 

 while on deposit, funds will retain the value corresponding to the parity on the day 
of deposit in relation to the currency unit in which the Institute's budget is 
drawn up. 

Article 29 

Second paragraph 

Article 29 of the Convention does not preclude the Court of Justice of the European 
Communities from being designated as the arbitration body by the President of that 
Court. 
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Article 30 ■: ■ 

A Preparatory Committee composed of representatives of the Governments of the 
Contracting States and one representative from the Commission (without a vote) will 
meet after the signature of the Convention. It will carry out.the necessary preparatory 
work, in particular the preparation of a draft headquarters agreement so that the 
Institute may be set up as soon as possible after the entry into force of the Convention. 

II. Miscellaneous declarations 

A. Financing and structure of the Institute 

a) The Principal will receive the salary and allowances of a professor plus an. 
administrative allowance (about 20 % of the salary) during his term of office. 

b) The salary of the Secretary should be less than that of the Principal and may 
be equivalent to the salary of a professor. 

c) The Institute's research findings must be published and after the second or 
third year of its activity there should be a special budget heading for this. 

B. Accommodation for research students 

The Government of the Italian Republic will provide accommodation for re

search students at a moderate rent. 

Any measures which may be taken in this connection must not be charged to the 
Institute's budget 

C. Possible accession of States which are not members of the European 
Communities 

Four years after the entry into force of the Convention, the High Council, after 
. consulting the Academic Council, will submit a report to the Contracting States 

concerning the possible inclusion in the Convention of a clause allowing States 
other than the Member States of the European Communities to accede to the 
Convention. . . . . 
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D. Reexamination of the question of denunciation 

The question of denunciation of the Convention will be re-examined at the same 
time as the report provided for in C. 

E. European College at Bruges 

The Contracting States take note of the following declaration made at the meeting 
of the Council and the Conference of Ministers of Education of the Member 
States, on 16 November 1971: 

"The academic authorities of the Institutes of Florence and Bruges should work 
together to organize and set out in the most appropriate manner their respective 
curricula for parallel or converging activities." 

ANNEX II 

Declarations by the Government of the Federaj Republic of Germany 

The Government of the Federal Republic of Germany reserves the right .to declare, 
when depositing its instrument of ratification of the Convention establishing a 
European University Institute, that this Convention shall equally apply to Land 
Berlin. 

With regard to the definition of the expression "national5 V the Government of the 
Federal Republic of Germany refers to the declaration which it made on.25 March 
1957 at the time of signature of the Treaties establishing the European Economic 
Community and the European Atomic Energy Community. 
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DECISION OF THE HIGH COUNCIL 
OF THE EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE 

of 20 March :1975 . 

amending the Convention setting up 
the Institute following the accession . 

of new Member States 

THE HIGH COUNCIL, 

Having-regard to the Convention setting up a European University Institute, herein
after called "the Convention", and in particular Article 32 (2) thereof; 

Whereas the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland respectively have deposited their instruments of accession with 
the Government of the Italian Republic pursuant to Article32 (1) of the Convention; 

AVhereas, pursuant to Article 32, (2) of the^Convention, accession will take effect on 
the date on which the High Council has determined the necessary amendments to the 
Convention; 

Whereas these amendments should be made accordingly; 

Acting in agreement with the representatives of the Kingdom of Denmark, Ireland 
.and the United Kingdom of Great Britain andNorthem Ireland, 

HAS DECIDED AS·FOLLOWS: 
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Article] . . . 

The following amendments shall be made to the Convention: 

1. The text of Article 6 (7) shall be replaced by the following text: 

l'Where decisions require a qualified majority, votes shall be weighted as follows: 

Belsium 
•Denmark 
France 
Germany 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
United Kingdom 

5 
3 

10 
• .10 

3 
10 
2 
5 

10 

The decisions shall be carried if they have received a minimum of forty-one votes in' 
favour indicating the approval of at least six Governments." 

2. The text of Article 19(1) shall be replaced by the following text: 

"The financial contributions of the Contracting States to cover the expenditure 
. .provided for.in the Institute's budget shall bedetermined on the following scale: . 

Belgium 
Denmark 
France 
Germany 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
United Kingdom 

6.04 % 
2.47 % 

21.16% 
21.16% 

0.62 % 
21.16% 

0.19%. 
6-.04 % 

21.36%. 

3. The text of Article 27 (1) shall be replaced by the following text: 

'The official languages of the Institute shall be Danish, Dutch. English. French, 
German and Italian." 
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4. The text of Article 35 shall be amended as follows: . . . 

(a) The following paragraphs shall be added: 

"2. Notwithstanding paragraph 1 the Convention shall not apply to the Sovereign 
Base Areas of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Cyprus; 
it shall not apply either to the Channel Islands or the Isle of Man unless the United 
Kingdom Government declares on accession to this Convention, or subsequently, 
that this Convention shall apply to one or more of such territories. 

3. Notwithstanding paragraph 1, the Convention shall not apply to the Faroe Islands. 
The Government of the Kingdom of Denmark may, however, give notice, by 
declaration deposited by 31 December 1975 at the latest, with the Government of the 
Italian Republic, which shall transmit a certified copy to each of the Governments of 
the other Contracting States, that this Convention shall apply to these islands."; 

(b) The former paragraph 2 shall become paragraph 4. 

5. The following shall be added to Article 38: 

"The English, D.anish and Irish texts of this Convention appearing in the Annex to the 
High Council decision specifying the amendments thereto rendered necessary by the 
accession-of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland shall be authentic under the conditions laid down in the 
abovementioned original texts and the Government of the Italian Republic shall · 
transmit a certified copy thereof to the Government of each of the other Contracting 
States." 

Article 2 

The accession of the Kingdom of Denmark, of Ireland and of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland to the Convention shall take effect as from the 
date of signature of this Decision. 

As from that date the texts of the Convention in the Danish. English and Irish 
languages annexed to this Decision shall be authentic in the same way as the texts, in 
the Dutch. French. German and Italian languages. 
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. . . -Article-3- ■ .-

This decision has been drawn up in the Danish. Dutch, English, French, German, Irish 
and Italian languages,.all seven texts being authentic. 

Article 4 

The President of the High Council shall notify this decision to "the Governments of 
the Contracting States and of the States which have deposited an instrument of 
accession pursuant to Article 32 of the Convention. 

Done at Florence, 20 March 1975 

By the High Council 
The President 
M. DELOZ 
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...'.'. EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE 
HIGH COUNCIL DECISION No. 5/86 

of 21 November 1986 

amending the Convention setting up 
a European University Institute following 

the accession of the Hellenic Republic 

THE-HIGH COUNCIL, 

Having regard to the Convention setting up a European University Institute, as last 
amended by High Council decision of 20 March 1975, hereinafter called "the 
Convention", and in particular Article 32 (2) thereof; 

Whereas the Hellenic Republic has deposited its instrument of accession with the 
Government of the Italian Republic pursuant to Article 32 (1) of the Convention; 

Whereas, pursuant to Article 32 (2) of the Convention, accession will take effect on 
the date on which the High Council has determined the necessary amendments to the 
Convention; 

Whereas these amendments should be made accordingly; 

Acting in agreement with the representatives of the Hellenic Republic; 

HAS DECIDED AS FOLLOWS: 
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-. ' Article J 

With effect from the date of this decision, the following amendments shall be made 
to the Convention as amended by the High Council decision of 20 March 1975 
following the accession of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: 

1. The text of Article 6 (7) shall be replaced by the following text: 

''Where decisions require a qualified majority, votes shall be weighted asfollows: 

Belgium 
Denmark 
France 
Germany 
Greece 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
United Kingdom 

'5 
3. . 

10 
. 10 

5 
3 

10 
2 
5' 

10 

The decisions shall be carried if they have received a minimum of forty-five votes in 
favour indicating the approval of at least six Governments." 

2. The text of Article 19(1) shall. be replaced by the following text: 

"The financial contributions of the Contracting States to cover the expenditure 
provided for in the Institute's budget shall be determined on the following scale: 

Belgium 
Denmark 
Germ any 
Greece 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
United Kingdom 
France 

5.93 % 
2.43 % 

20.79 % 
1.75% 
0.61 % 

20.79 % 
0.19% 
5.93 % 

20.79 % 
20.79 W-
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3. The text of Article 27 (]) shall be replaced by the following text: 

"The official·languages of the Institute shall be Danish, Dutch, English, French, 
Greek. German and Italian.". 

4. The following text shall be added to Article 38: 

"The Greek text of this Convention appearing in the Annex to the High Council 
decision specifying the amendments thereto rendered necessary by the accession of 
Greece shall be authentic in the same way as the texts mentioned in the above 
subparagraphs, and the Government of the Italian Republic shall transmit a certified 
copy thereof to the Government of each of the other Contracting States." 

Article 2 

The accession of Greece to the Convention shall take effect as from the date of this 
Decision. 

As from that date, 

- the Hellenic Republic shall become a Contracting State of the Convention; the 
texts of the Convention in the Greek language annexed to this Decision shall be . 
authentic in the same way as the texts in the Danish, Dutch, English, French, 
German,.Irish and Italian languages. . 

Article 3 

This decision has been drawn up in the Danish, Dutch, English, French, German, 
Greek, Irish and Italian languages, each of these texts being authentic. 

Article 4 

The President of the High Council shall notify this Decision to the Governments of 
the Contracting States · 

Done at Florence, 21 November 1986 

By the High Council 
The President 
E. BONING' ■■· 
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EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE 
HIGH COUNCIL DECISION No. 3/87 

of 4 June 19S7 

amending the Convention setting up a 
European University Institute 

following accession by the Kingdom of Spain 

THE HIGH COUNCIL , * 

Having regard to the Convention setting up a.European University Institute, as 
amended by the High Council Decision of 20 March 1975 and 21 November 1986, 
hereinafter called "the Convention", in particular Article 32 (2) thereof; 

whereas, under Article 32 (1) of the Convention, the Kingdom of Spain has deposited 
its instrument of accession with the government of the Italian Republic; 

whereas by. Article 3*2 (2) of the Convention accession shall take effect on the date 
on which the High Council has determined the adaptations which will need to be 
made to the Convention: · 

whereas it is therefore appropriate to make the said adaptations; acting in accordance 
with the representative of the Kingdom of Spain, 

HAS-DECIDED AS FOLLOWS: - · 
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Article J 

The Convention shall be' amended as follows: 

1. Article 6 (7) shall be replaced by the following: 

"Where decisions require a qualified majority, votes shall be vyeighted as follows: 

Belgium 
Denmark 
Germany 
Hellenic Republic 
Spain 
France 
Ireland 
Ital·' · 
Luxembourg 
Netherlands 
United Kingdom 

5 
3 

10 
5 
8 

10 
.3 
10 
2 
5 

10 

For their adoption, decisions shall require a minimum of 50 votes in favour and the 
approval of at least 8 Governments." 

2. Article 19 (1) shall be replaced by.the. following: . . . 

"The financial contributions of the Contracting States to cover the expenditure 
provided for in the Institute's budget shall be determined on the following scale: 

Belgium 
Denmark 
Germany 
Hellenic Republic 
Spain 
France 
Ireland 
Italv 
Luxembourg 
Netherlands 
united Kinsdom 

5.52 % 
2.26 % 

19.35 % 
1.63 % 
6.93% 

■19.35% 
0.57 % 

19.35% 
.0.17% 
5.52 % ' 

19,35%" 
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3. Article 27(1) shall be replaced by the following: 

"The official languages of the Institute shall be Danish, Dutch, English, French, 
German, Greek, Italian and Spanish." 

4. Article 34 (1)'shall be replaced by the following: 
" I . This Convention shall apply to the European territory of the Contracting States, 
the French overseas departments, the French overseas territories and the autono
mous community of the Canary Islands." 

5. The following paragraph shall be added to Article 38 of the Convention: 

"The Spanish text, of this Convention appearing in· the Annex to the High Council 
Decision specifying the amendments thereto rendered necessary by the accession of 
the Kingdom of Spain shall be authentic under the conditions laid down in the above 
subparagraphs, and the Government of the Italian Republic shall transmit a certified 
copy thereof to the Government of each of the other Contracting States." 

Article 2 

The accession of the Kingdom of Spain to the Convention shall take effect as from 
1 November 1987.. 

As from that date, " 

- Spain shall become a Contracting State of the Convention; 

- the'text of the Convention in the Spanish language annexed to this Decision shall 
be authentic in the same way as the texts in the Danish, Dutch. English. French. 
German, Greek, Irish and Italian languages. 

. * . . . , , · , . 7 „' 5 
. 1 / i i l . i t J 

This Decision has been drawn up in the Danish, Dutch, English. French, German. 
Greek, Irish, Italian and Spanish languages, all nine texts being-authentic. 

Article 4 . 

The President of the High Council shall notify this Decision to the Governments of 
the Contracting States. 

Done at Florence, 5 June 1987 

' - By the High Council 
• The President 

Christian PRETTRE 

http://iil.it
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EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE 
HIGH COUNCIL DECISION No. 15/87 

of 3 December 1987 . 

correcting decision no. 3/87 
amending the Convention setting up 

a European University Institute 
following accession by the Kingdom of Spain 

THE HIGH COUNCIL, 

Having regard to the Convention setting up a European University Institute, as 
amended by High Council decision of 20 March 1975 and 21 November 1986, 
hereinafter called "Convention", in particular Article 32(2) thereof; 

.having regard to High Council decision ho. 3/87 of 4 June 1987 amending'the 
Convention following accession by the Kingdom of Spain: ' 

having regard to the errors in the versions in certain languages in respect of the 
Convention Article mentioned in the fourth paragraph of Article 1 of that decision; 

having regard to the accidental omission of explicit reference to Ceuta and Melilla 
in the aforesaid Article and paragraph, and to the-need for such reference in order for· 
them to be covered by the Convention; 

whereas this twofold error should be corrected:. 

HAS DECIDED AS FOLLOWS: 
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Article J . . . 

Article 1 (4) of decision no. 3/87 shall read as follows: 

"4. Article 35(1) shall'be replaced by the following: 

" 1 . This Convention shall apply to the European territory of the Contracting States, 
the Canary Islands, Ceuta and Melilla, the French overseas departments and the 
French overseas territories."' 

Article 2 

This decision has. been drawn up in the Danish, Dutch, English. French, German, 
Greek. Irish. Italian and Spanish languages, all nine texts being authentic. 

Article 3 

The President of the High Council shall notify the Government of each Contracting 
State of this decision. · 

Done at Florence. 3 December 1987 

By the High Council 
The President 

Christian PRETTRE 
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i;UROPhAN UNlVbRNln 'INSTITUTE . ' . 
. HIGH COUNCIL DECISION No 4/$o 

of"? December ll>Nl>: 

amending the Convention setting up.a 
European University Institute 

following accession by the Portuguese Republic 

THE HIGH COUNCIL· 

Having regard to the Convention setting up a European University Institute, as 
amended by the High Council Decisions of 20 March 1975, 21 November 1986, 4 
June 1987 and 3 December 19S7, hereinafter called the "Convention", and in 
particular Article 32(2) thereof; 

Whereas, in accordance with Article 32(1) of the Convention, the Portuguese 
Republic has deposited its instrument of accession with the Government of the Italian 
Republic; ' - · ■ _ ' · 

Whereas, pursuant to Article 32(2) of the Convention, accession shall take effect on 
the date on which the High Council determines the adaptations which will need to be 
made to the Convention: -

WThereas it is therefore'appropriate to make the said adaptations;· ::: 

Acting in accordance with the representative of the Portuguese Republic, 

HAS DECIDED AS FOLLOWS: 
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. Inii-U- i 

ihe Convention snail he amended a> I'oiiows: · . 

1. Article 6(7) shall be replaced by the following: 

"7. Where decisions require a qualified majority, votes shall be weighted as follows: 

Belgium 
Denmark 
Geniiany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands. 
Portugal' 
United Kin edom 

5 
3 

10 
5 
s 

30 
_} 

10 
■ 2 

5 -

5 
10 

For their adoption, decisions shall require a minimum of 54 votes in favour and the 
approval of at least 8 Governments." 

2. Article] 9(1) shall be replaced by the following: . 

" 1 . The financial contributions of the Contracting States to cover the expenditure 
provided for in the Institute's budget shall be determined on the following scale: 

5.48 % 
2.24 % 

19.10 % 
0.57 % 

19.19 % 

Belgium 
Denmark 

Greece-

Spain 
France 
Ireland 
lui lv ■ 
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3. Article 2~( 1) shall be replaced by the foli-.-.wmg: 

" i . The official languages of the .Institute shall be Danish. Dutch. English. French. 
German. Greek, Italian, Portuguese and Spanish." 

4. Article 35(1) shall be replaced by the following: 

" 1 . This Convention snail apply to the European territory of the Contracting States, 
to the Azores. Madeira-, the Canary islands, Ceuta and N'Jelilla, in the French overseas 
departments and the French overseas teiritories." 

5. The following subparagraph shall be added to Article 38: 

"The Portuguese text of this Convention, as it appears in the Annex to High Council 
Decision No 4/89 of 7 December 1989 amending the Convention setting up a 
European University Institute following accession by the Portuguese Republic, shall 
be authentic in the same way as the texts mentioned in the foregoing subparagraphs, 
and the Government of the Italian Republic shall transmit a certified copy thereof to 
the Government of each of the other Contracting States." 

Article 2 
The accession of the Portuguese Republic to the Convention shal 1 take effect as from 
the date of this Decision." 
As from that date: 
- Portugal shall become a Contracting State of the Convention; 

- the Portuguese text oi the Convention, annexed to this Decision, shall be 
authentic in the same way as the texts in the Danish, Dutch, English. French. 
German-, Greek, Irish, Italian and Spanish languages. 

Ankle :! 

This Decision has.been drawn-up m the Danish. -Dutch, I-in^ush. French. German. 
■Greek Mri.-.ru Juilian. P^rui^'ue^c ;;nd Spanish langii'ago. each text be in·!' e^uariv 

' . .-i/-;\7c-/ 

The President oi ι he High-Council shall notify this- Decision to the Government oi 
each of.the Contracting.States. 

Done at Florence, 7 December 19S9 

By the High Council 
The President 

Sergio BALANZ1NO 
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EUROPEAN UNJVHRSITY I N S T j t l Ύ Γ 
. HKJH C'(.)L:NC-JLl)hClSiOHNo l-w7 

' οϊ l0' June 199? ■ . 

nine η ding the Convention setting Up a 
European University Institute 

following accession by the Finnish Republic 
and the Kingdom of Sweden 

THE HIGH COUNCIL, . · ' " 

Having regard to the Convention setting up a European University Institute, as 
amended by the High Council Decisions of 20 March 1975, 21 November 1986, 4 
June 1987 and 3 December 19S7, hereinafter called the "Convention", and in 
particular Article 32(2) thereof; 

\\7hereas. in accordance with Article 32(1) of the Convention, the Finnish Republic 
and. the Kingdom of Sweden have deposited.their instruments of accession with the 
Government of the Italian Republic; 

Whereas, pursuant to Article 32(2) "of the Convention, accession shall take effect on 
the date on which the High Council detennines the adaptations which will need to be 
made to the Convention; . 

Whereas it is therefore appropriate to make the said adaptations; 

Whereas accession to the Convention is coupled with the desire of the acceding States 
to accept the provisions, of the amending Convention of ] 8 June and 17 September 
1992 once this enters into force; 

Actmg ii": accordance with the representative oi the Hnnisn Kepubiic and ihe 
.representative of the Kingdom of Sweden, 

HAS DECIDED AS FOLLOWS:. 
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. Article 1 ■ 

The Convention shall be amended as follows; 

1. Article 6(7) shall be replaced by the following; 

"7. Where decisions require a qualified majority, votes shall be weighted as follows: 

Belgium 
Denmark" 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Portugal · 
Finland 
Sweden 
United Kinedom 

3 
10· 

. 5 
8 

10 
J 

10 
2 
5 

■ 5 

D 

4 
10 

For their adoption, decisions shall require a minimum of 59 votes in favour and the 
approval of at least 10 Governments." 
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2. Article 19( 1) shall be replaced by the following: · 

" 1 . The financial contributions of the Contracting States to co\'er the expenditure 
provided for in.the Institute's budget shall be determined on the following scale: 

Belgium 
Denmark . 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 

5.25 % 
2.15 % 

18.39 % 
1.55% 
6.59 % 

18:39% 
0.55 % 

1 8 3 9 % 
0.16% 
5.25 % 
0.78% 
1.28% 
2.88% 

.18.39%." 

3. Article 27(1) shall be replaced by the·following: 

" 1 . The official languages of the Institute shall be Danish, Dutch, English, Finnish. 
French. German, Greek, Italian, Portuguese,-Spanish and Swedish." 

4. The following subparagraph shall be added to Article 38: 

"The Finnish and Swedish texts of this Convention, as they appear in the Annex to 
the High Council Decision amending the Convention setting up a European Univer
sity Institute following accession by the Finnish Republic and the Kingdom of 
Sweden, shall be authentic in the same way as the texts mentioned in the foregoing 
subparagraphs, and the Government of the Italian Republic shall transmit a certified 
copy thereof to the Government of each of.the other Contracting States.51 

1-The accession of the Finnish Republic and the Kingdom of Sweden to the 
Convention shall take effect as from the date of this Decision. 
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As from that date: . . ; · 

- Finland and'Sweden shall become Contracting States of the Convention; 

- the Finnish and Swedish texts of the Convention, annexed to this Decision, shall. 
be authentic in.the same way as the texts in the Danish, Dutch, English, French, 
German, Greek, Irish, Italian, Portuguese and Spanish.languages. 

2-However, these accessions shall take effect as from 1 October 1997 in respect of 
the application of Article 9 of the Convention to the current budget year, 1997. 

Article 3 

.The accessions of the Finnish Republic and the Kingdom of Sweden to the 
Convention imply acceptance by these States of the amendments made to the 
Convention by the Amending Convention of Florence of 18 June and 3 7 September 
1992, once this enters into force in accordance with its Article 13. 

Moreover, once it has entered in force, the texts in Finnish and Swedish of that 
Convention, annexed to this decision, shall be authentic in the same way as the texts 
in the Danish, Dutch. English,.French3 German, Greek, Irish, Italian^ Portuguese and 
Spanish languages. They shall be deposited in the archives of the government of the 
Italian Republic, whicl) shall transmit a certified copy thereof to the government of 
each of the Contracting States. . 

Article 4 

This Decision has beep drawn up in the Danish, Dutch. English. Finnish. French, 
German. Greek. Irish. Italian. Portuguese·. Spanish and Swedish languages, each text 
being equally authentic. ·· . ' · 

Article 5 

The President of the Hjgh Council shall notjfy this Decision to the Government of 
each of the Contracting States. 

Done at Florence, 19 June 1997 

• ' . , ' . ■ By the High Council 
, . . The President 

D. CONSTAS 
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EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE 
■■■■'·. HIGH COUNCIL DECISION No. 7/97 

of 11 December 1997 

amending the Convention setting up a 
European University Institute 

following accession by the Republic of Austria 

THE HIGH COUNCIL, ; 

Having regard to the Convention setting up a European University Institute, as 
amended by the High Council Decisionsof 20 March 1975, 21 November 19.86, 4 
June 1987,3 December 1987,7 December 1989 and 19 June 1997, hereinafter called 
the "Convention'1, and in particular Article 32(2) thereof; 

Whereas the parliamentary debates to authorize deposit by the Austrian government 
of the instrument of accession by the Republic of Austria to the Convention should 
be completed on 18 December 1997; 

Whereas, in the event of authorization, Austria intends to deposit'its instrument of 
accession with the Government of the Italian' Republic, the depositary of the ' 
Convention, in the first fortnight of January 1998; 

Whereas, pursuant to Article.32(2) of the Convention, accession shall take effect on 
the date, on which the High Council determines the adaptations which will need to be 
made, to the Convention; 
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Whereas, however, there is no need, to postpone determination of these adaptations 
by six months, and whereas the Republic of Austria' should be regarded as an acceding 
State, subject to the need to make the date of effect of the adaptations dependent on 
deposit by the Republic of Austria of its instrument of accession; 

• Whereas accession to the Convention is coupled with the desire of the Republic of 
Austria to accept the provisions of the amending Convention of 18 June and 17 
September 1992 once this enters into force; 
Acting in accord with the representative of the Republic of Austria, 

■ HAS DECIDED AS FOLLOWS: 

Article J 

With effect from 1 January 1998, the Convention shall be amended as follows: 

1) Article 6(7) shall be replaced by the following: 

"7. Where decisions require a qualified majority, votes shall be weighted as follows: 

"5 
3 

10 ' 
- -5-. ■ · ·· '--v.- ;'. ■ :.■- .··-. . ' · ■ ■ · ■ 

8 
• 10 

10 
2 

■ 5 . ' 
4 
5 
3 
4 

10 

For their adoption, decisions shall require a minimum of 62 votes in favour and the 
approval of at least 10 Governments.";· 

Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece . 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
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2) Article 19(1) shall be replaced by the following:*' 

" 1 . The financial contributions of the Contracting States to cover the expenditure 
provided for in the Institute's budget shall'be determined on the following scale: 

Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 

5,11 % 
2,09 % 

17,89% 
1,51 % 
6,41 % 

17,89% 
0,53 %. 

17,89% 
.'. 0,16 % 

'5,11 % 
2,73 % 
0,76 % 
1,23 % 
2,S0 % 

17,89%" 

Article 2 

The accession of the Republic of Austria to the Convention shall take effect as from 
1.January .1998. . .:. . . 

Article 3 

The accession of the Republic of Austria to the Convention implies acceptance by it 
of the amendments made ίο the Convention by the Amending Convention of Florence 
of 1S June and 17 September 3 992, once this enters into force in accordance with its 
Article 13. 

Article 4 

This Decision has been drawn up in the Danish. Dutch. English, Finnish. French. 
German. Greek. Irish. Italian. Portuguese. Spanish and Swedish languages, each text 
being equally authentic. ·■ 
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Article 5 . . . 

Entry into force of this Decision snail be subject.to deposit by the Republic of Austria 
of its instrument of accession by 31 January 1998 at latest. This Decision shall enter 
into force on the day of that deposit, and the President of the High Council shall so 
notify the Government of.each of the Contracting States. . . 

Done at Florence. 11 December 1997 

By the High Council 
• The President 

Argyris FATOUROS 
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ΜΕΡΟΣ II 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 
ΕΝΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ 

ΜΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

Κείμενο που ισχύει σττό την 1 η Ιανού 
ορίου 1998, χωρίς τις τροποποιήσεις 
που πραγματοποιήθηκαν με την τρο 
ποποιηπκή Σύμβαση του 1992, η οπ 

οία δεν έχει τεθεί, ακόμη σε ισχύ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ 

ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ i . ' 

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ !! 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΟΜΕΣ :... 

Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΉ ΟΡΓΆΝΩΣΗ 

Β. ΔΙΔΑΚΤΙΚΌ ΣΏΜΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΈς : . . . : 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ : ■. '.. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ Μ Ε ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 



3213 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I : ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ, ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ 

ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

■  ΚΕΦΑΛΑ! I l l : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ . 

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι '., 

Ι. ΔΗΛΏΣΕΙς ΠΟΥ ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙς ΔΙΑΤΆΞΕΙς Τ Η Ι ΣΎΜΒΑΣΗς 

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

' Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΉ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ 

Β. ΚΑΤΟΙΚΊΑ ΕΡΕΥΝΗΤΏΝ.. .'. : 

Γ. ΕΝΔΕΧΟΜΈΝΗ ΠΡΟΣΧΏΡΗΣΗ ΚΡΑΤΏΝ ΜΚ ΜΕΛΏΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ : 

Δ. ΕΠΑΝΕΞΈΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΟς ΕΝΑΕΧΟΜΕΝΗς ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑς '. 

Ε. ΚοΛΛΕΓίο Τ Η ς Ε Υ Ρ Ώ Π Η ς ΣΤΗ ΜΠΡΥΖ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΔΗΛΏΣΕΙς Τ Η ς Κ Υ 3 Ξ Ρ Ν Η ς Κ ς Τ Η ς ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΉς ΔΚΜΟΚΡΑΤΙΑς Τ Η ς ΓΕΡΜΑΝΊΑς : 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Τ Η ς 2 0 Η Ι ΜΑΡΤΊΟΥ 1975 ΣΧΕΤΙΚΆ 

ΜΕ Τ Ι ς ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙς Τ Η ς ΣΎΜΒΑΣΗς ΓΙΑ ΤΗΝ ΊΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ · 

T 1 I Ο Π Ο Ι Ε Σ Κ Α Τ Ε Σ Τ Η Σ Ε Α Ν Α Γ Κ Α Ι Ε Σ Η ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ Τ Ω Ν Ν Ω Ω Ν Κ Ρ Α Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν „ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 5/86 ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΗ21 Ης ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 1986 ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΞ ■ 
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ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑ ΤΗΝ ΊΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΈΣΤΗΣΕ 

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ Η ΠΡΟΣΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ . . . . . . . . 

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ. 3/S7 ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Τ Η ς 4 Η ς ΙΟΥΝΊΟΥ 1987 ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙς 
ΤΡΟΠΟΠΟΓΗΣΕΙΣ 

ΤΗς Σ Ύ Μ Β Α Σ Η ς ΓΙΑ ΤΗΝ ΊΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ ΤΙς ΟΠΟΊΕς ΚΑΤΈΣΤΗΣΕ ΑΝΑΓΚΑΊΕς 

Η ΠΡΟΣΧΏΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΠΛΕΊΟΥ ΤΗς ΙΣΠΑΝΊΑς 

ΕΥΡΠΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΠΟΦ.ΑΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜ. 15/37 ΤΗς 3 Η ς ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 1987 Π Α ΤΗ 

ΔΙΟΡθΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. 3/87 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑ ΤΗΝ ΊΔΡΥΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΎ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΏΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ. Ι ' 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜ. 15/87 ΤΗς 7 Η ς ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 1989 

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ "ΠΙΤΡΟΠΟΠΟΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑ ΤΗΝ ΊΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ 

ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ Η ΠΡΟΣΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. ΑΠΟΦΑΣΗ TQY . . . 

ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1/97 ΤΗς 1 9 Η Ζ ΙΟΥΝΊΟΥ 1997 ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΊΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕ 

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦίΛΑΝΔΙΚΉΣ Δ Η Μ Κ Ρ Α Τ Τ Α Σ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ 

ΤΗΣ Σ Ο Υ Η Δ Ί Α ς 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 
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ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜ. 7/S7 ΤΗς 19Ης ΙΟΥΝΊΟΥ 1997 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Τ Η ! ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟΎ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΎ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ ΚΑΤΌΠΙΝ Τ Η Ι ΠΡΟΣΧΏΡΗΣΗς ΤΗς ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑς 

ΤΗς ΑΥΣΤΡΊΑς : 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

Η Α.Μ. Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 
Η Α.Β.Υ. Ο Μ. ΔΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ. 
Η Α. Μ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να υποστηρίξουν την πρόοδο των γνώσεων στους τομείς που έχ 
ουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της Ευρώπης, ιδιαίτερα για την κουλ 
Toupc της, την ιστορία της, το δίκαιο και τους θεσμούς της, 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να προωθήσουν τη συνεργασία στους τομείς αυτούς και να υποκινή 
σουν κοινές προσπάθειες στον τομέα της έρευνας, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΈΝΟΙ vc υλοποιήσουν τις προθέσεις που διατυπώθηκαν σχετικά στα α 
νακοινωθέντα των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων που συναντήθηκαν στη Βόννη τ 
ην 18η Ιουλίου 1961 και στη Χάγη την 1η και 2η Δεκεμβρίου 1969, 

ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ότι πρέπει να δοθεί μια νέα ώθηση στην πνευματική ζωή της Ευρώττ- ■ ' 
ης και να δημιουργηθεί, με αυτό το πνεύμα, ένα Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ανώτστου πα 
νεπιστημιακού επιπέδου, 

ΑΠ0ΦΑΓΙ20ΥΝ να ιδρύσουν ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο και να καθ 
ορίσουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες πρέπει να λειτουργεί, ορίζοντος, για το σκο 
πό αυτό. σαν πληρεξούσιους: 
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Η Α.Μ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ: 
κον Λεόν ΗΘΡΕ2, Υπουργό Εθνικής Παιδείας, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: 
κον Ρολφ ΛΑΗΡ. Πρεσβευτή της Ο.Δ.Γ. στη Ρώμη, ' 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 
κον Ζακ ΝΤΟΥΑ.ΜΕΛ, Υπουργό Πολιτισμού, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 
κον Αλδο ΜΟΡΟ, Υπουργό Εξωτερικών, 
κον Ριχάρδο Μ1ΣΑΣΙ, Υπουργό Εθνικής Παιδείας, 

Η Α.Β.Υ Ο ΔΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ: 
κον 2σν ΝΤΟΥΠΟΝΓΚ, Υπουργό Εθνικής Παιδείας, 

Η ΑΥΤΗ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ: 
κον Τ. Ε. ΕΣΤΕΡΤΕΡΠ, Γραμματέα του Κράτους, Υπουργείο Εξωτερικών, 

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ αφού αντάλλαξαν τα νομίμως έχοντα πληρεξούσια τους συμφώνησαν τα 
ακόλουθα: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟΥ 

Αρθρο 1 

Με την παρούσα Σύμβαση τα Κρότη-Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αποκαλού 
μένα εφεξής "Συμβαλλόμενα Κράτη") ιδρύουν από κοινού το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημι" 
ακό Ινστιτούτο (αποκαλούμενο εφεξής "Ινστιτούτο") το οποίο έχει νομική προσωπικότ 
ητα. 
Το Ινστιτούτο έχει την έδρα του στη Φλωρεντία. 

Αρθρο 2 

1. Το Ινστιτούτο έχει σαν αποστολή να συμβάλλει, με την δραστηριότητα του στον το 
μέα της ανώτατης παιδείας και της έρευνας, στην ανάπτυξη της πνευματικής και ε 
πιστημονικής κληρονομιάς της Ευρώπης, λαμβάνοντας υπόψη την ενότητα της κα 
! τις όισφορές της. Οι εργασίες 6α έχουν εττίσης σαν αντικείμενο θέματα σχετικά μ 
ε τις μεγάλες πνευματικές κινήσεις και τους θεσμούς που χαρακτηρίζουν την ευρω 
παϊκή ιστορία και την εξέλιξη της κα; θα λαμβάνουν υπόψη τις σχεπκές με τους εξ 
ωευρωτταΐκούς πολιτισμούς. 
Αυτή η ρττοστολή επιτυγχάνεται μέσα από τη διδασκαλίσ και την έρευνα στο 
τπο υψηλό πανεπιστημιακό επίπεδο. 

2. Το Ινστιτούτο πρέπει να είναι επίσης τόπος ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών 
σε θέματα πού οττοτελούν αντικείμενα των μελετών και ερευνών του. 

Αρθρο 3 

1. T c συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τσ κατάλληλα μέτρα για ναάιευκολύνου 
ν την εκπλήρωση της αποστολής του Ινστιτούτου, σεβόμενο την ελευθερία της έρ 

■ ευνσς κα ι της διδασκαλίας. 

2. Τα συμβαλλόμενα Κράτη ευνοούν την προβολή του Ινστιτούτου στον πανεπιστημι 
ακό και επιστημονικό χώρο. Γι'αυτό το σκοπό βοηθούν το Ινστιτούτο προκειμένου 
να δημιουργήσει πτν κατάλληλη συνεργασία με τα πανεπιστημιακά και ετπστημονι 
κά ιδρύματα της επικράτειας τους, όπως και με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς ορ 
νανισμούς αρμόδιους σε θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού και έρευνας. 

2. Στα πλαίσισ των αρμοδιοτήτων του. το Ινστιτούτο συνεργάζεται με TC πανεπιστημι 
α και τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς οργανισμούς, εθνικούς ή διεθνείς που επι 
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θυμούν να του προσφέρουν τη βοήθεια τους. Μπορεί vc συνάψει συμφωνίες με κράτ 
η και διεθνείς οργανισμούς. 

Αρθρο 4 

Το Ινστιτούτο και το προσωπικό TOU χαίρουν των προνομίων και ασυλιών, των αναγκ 
αϊων για την εκπλήρωση της αποστολής τους. σύμφωνα με το πρωτόκολλο που επισ 
υνάτττεται στην παρούσα Συνθήκη και που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

Το Ινστιτούτο συνάπτει με την κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας μία συμφωνίσ^για 
την έδρα. ττου εγκρίνεται ομόφωνα από το Ανώτατο Συμβούλιο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ! ΔΟΜΕΣ 

Αρθρο 5 

Τσ όργανα του Ινστιτούτου είναι: 

α) Το Ανώτατο Συμβούλιο, · 

β) Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου, 

γ) Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο. 

Αρθρο 6 

• 1. Το Ανώτατο Συμβούλιο αποτελείτε από εκττροσώπους των κυβερνήσεων των συ 
μβαλλόμενων Κρατών. Κάθε κυβέρνηση έχει μία φήφο στο πλαίσια του συμβουλί 
ου όπου αποστέλλει δύο εκπροσώπους. 

Το Ανώτατο Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστο μία φορά το χρόνο στη .;; Φ
λωρεντία. · 

2. Η Προεδρία του Ανωτάτου Συμβουλίου αναλαμβάνεται εκ περιτροπής αττό κάθε σ 
υμβσλλόμενο Κράτος για ένα χρόνο. 

3. Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου, ο γενικός γραμματέας και ο εκπρόσωπος των Ευρω 
παϊκών Κοινοτήτων συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Α 
νώτατου Συμβουλίου. 

4. Το Ανώτατο Συμβούλιο είναι αρμόδιο γισ τη βασική κατεύθυνση του Ινστιτούτου. 
Ρυθμίζει τα θέματα λειτουργίας του και είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του. Διευ 
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κολύνει τις διακυβερνητικές επαφές για ότι αφορά το Ινστιτούτο αφενός και οφετέ 
ρου τις επαφές μεταξύ του Ινστιτούτου και των κυβερνήσεων. 

Για την εκπλήρωση του έργου που του έχει ανατεθεί, το Ανώτατο Συμβούλιο παίρνει 
τις αναγκαίες αποφάσεις με τους όρους που προβλέπονται στις παραγράφους 5 και 
6. 

5. Το Ανώτατο Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα: 

α) θεσπίζει τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του.Ινστιτούτου καθώς και τις διστ 
άξεις περί χρηματοδότησης που προβλέπονται στο άρθρο' 26, 

β) αποφασίζει για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επιλογή των γλωσσών εργασίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 27, 

γ) καθορίζει το καταστατικό του προσωπικού του Ινστιτούτου. Αυτό το καταστατικό π 
ρέπει να ορίζει το μηχανισμό διευθέτησης διαφορών μεταξύ του Ινστιτούτου και του π 
ροσωπικού, 

δ) αποφασίζει για τη δημιουργία μόνιμων θέσεων καθηγητών του Ινστπούτου, 

ε) καλεί τις προσωπικότητες που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 3 να συμμετάσχουν, με 
τους όρους που καθορίζει, σπς δραστηριότητες του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, 

στ) συνάπτει τη συμφωνία για την έδρα μεταξύ του Ινστιτούτου και της Κυβέρνησης τ 
ης Ιταλικής Δημοκρατίας, όπως και κάθε άλλο όργανο προβλεπόμενο στο όρθρο 3 π 
cp. 3. 

ζ) διορίζει τον πρώτο πρόεδρο και γενικό γραμματέα του Ινστιτούτου. 

η) αποδέχεται μια παρέκκλιση του όρθρου 3 παρ. 3, 

θ) τροποποιεί την κατανομή τμημάτων που προβλέπεται στο άρθρο 11 ή δημιουργεί 
νέα τμήματα 

ι) διατυπώνει την ευνοϊκή γνώμη που αναφέρεταιεπο άρθρο 33, 

κ) παίρνει τα μέτρα που αναφέρονται στρο άρθρο 43. 

6. Αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία το Ανώτατο Συμβούλιο λαμβάνει άλλες απο 
. φάσεις από αυτές που προβλέπονται στην παρ. 5. ειδικότερα αυτές που αφορούν 

α) το διορισμό του Προέδρου και του γενικού γραμματέα του Ινστιτούτου, 

β) την έγκριση του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου κσι την απαλλαγή του προέδρου 
για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 
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γ) την έγκριση, μετά από πρόταση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, των γενικών κατευ 
θύνσεων διδασκαλίας, 

δ) τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού. 

7. Για τις ψήφους σχετικά με τις αποφάσεις που απαιτούν ειδική πλειοψηφία εφαρμό 
ζονται οι ακόλουθοι συντελεστές: 

Βέλγιο 
. Δανία 
Γερμανία 
Ελλάδα 
Ισττσνία 
Γαλλία 
Ιρλανδία 
Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Κάτω Χώρες 
Αυστρία 
Πορτογαλία 
Φινλανδία 
Σουηδία 
Ηνωμένο Βασίλειο 

5 
3 

5 
3 

10 
3 

10 
2 
5 
4 
5 
3 
4 

Για τη λήψη των αποφάσεων, απαιτούνται τουλάχιστον εξήντα" δύο (62) ψήφοι που π 
εριλαμβάνουν τις ευνοϊκές ψήφους δέκα (10) τουλάχιστον κυβερνήσεων. 

8. Οι αποχές δεν εμποδίζουν την υιοθέτηση των αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβου 
λίου π ο υ απαιτούν ομοφωνία. 

Αρθρο 7 

Ι . Ο Πρόεδρος διευθύνει το Ινστιτούτο. Προβαίνει ή .μεριμνά για την εκτέλεση των π 
ράξεων και σποφάσεων που ελήφθησαν εφαρμόζοντας τη Σύμβαση και παίρνει τι 

' ς διοικητικές αποφάσεις που δεν είναι της αρμοδιότητας των άλλων οργάνων του 
Ινστιτούτου. 

2., Εχει επιφορτιστεί με τη διοίκηση του Ινστιτούτου. Εξασφαλίζει σε αυτό τη νομική ε. 
κττροσώπηση. · · 

Συντάσσει το σχέδιο του ετήσιου προϋπολογισμού και το σχέδιο των τριετών οικονομ 
ικών προβλέψεων και τα υποβάλλει στο Ανώτατο Συμβούλιο, μετά από συννενόηση 
με το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο. 

Διορίζει τους επικεφαλείς των τμημάτων και τα μέλη του διδακτικού σώματος, που εκ 
λέγονται αττό το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 υπό δ. 
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Διορίζει τα μέλη του διοικητικού προσωπικού του Ινστιτούτου. 

3. Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου εκλέγεται από το Ανώτατο Συμβούλιο, από έναν κατ 
άλογο τριών ατόμων που προτείνει το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο. 

Διορίζεται για τρία χρόνια. Η εντολή του μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. 

Αρθρο 8 

1. Ενας γενικός γραμματέας επικουρεί τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου στο οργανωτικό 
και διοικητικό του έργο. · . ' 

2. Η εντολή του και η διάρκεια αυτής καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 π 
αρ. 5 υπό α. 

3. Ο γενικός γραμματέας και ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου δεν μπορούν να είναι της ί 
διας εθνικότητας, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ομόφωνη ano^aaq του Ανωτάτου Σ 
υμβουλίου. 

Αρθρο 9 ' 

1. Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο έχει μια γενική αρμοδιότητα σε θέματα έρευνας και διό 
ασχολίας, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των άλλων οργάνων του Ινσπτούτ 
ου. 

Προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου. 

2. Τα μέλη του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου είναι: 

α) Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου, 

β) ο γενικός γραμματέας του Ινστιτούτου που μετέχει στις εργασίες χωρίς δικαίωμα ψ 
ήφου, 

γ), οι επικεφαλείς των τμημάτων, 

δ) μέρος ή το σύνολο των καθηγητών του ινστιτούτου, 

ε) εκπρόσωποι των άλλων μελών του διδακτικού σώματος. 

στ) εκπρόσωποι των ερευνητών. 

3. Το Ανώτατο Συμβούλιο μπορεί να προυκαλέοει για να συμμετάσχουν στις δράστη 
ριότητες του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, με τους όρους που καθορίζει, προσωπικό 
τητες υπήκοοι των συμβαλλόμενων Κρετών που ανήκουν σε διάφορες κατηγορίε 
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•ς της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής και επιλέγονται λόγω των ικα 
νοτήτωντους. 

4. Οι διατάξεις που προβλέπονται από το άρθρο 6 παρ. 6 υπό α' καθορίζουν: 

α) το αριθμό των μελών του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου που εκπροσωπούν τις κατηγο 
ρίες που υποδεικνύονται στην παρ. 2 υπό δ', ε- και στ" όπως και τους τρόπους εκλογ 
ής τους και τη διάρκεια της εντολής τους. 

β) τους κανόνες πλειοψηφίας που εφαρμόζονται στα πλαίσια του Ακαδημαϊκού Συμβ 
ουλίού. 

5". Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο: -

α) Επεξεργάζεται τα προγράμματα μελετών και έρευνας, 

β) συμμετέχει στην επεξεργασία του ετήσιου σχεδίου προϋπολογισμού όπως και του 
σχεδίου τριετών οικονομικών προβλέψεων, 

γ) λαμβάνει αποφάσεις εκτέλεσης σε θέματα έρευνας και διδασκαλίας που .δεν εμπίπτ 
ουν στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων του Ινστιτούτου, 

δ) συνεδριάζοντας σε περιορισμένο κύκλο με τους διδάσκοντες των οποίων τα προσ 
OVTG είναι τουλάχιστον ίσα με αυτά των ενδιαφερόμενων προσώπων, εκλέγει τους επί 
κεφαλείς των τμημάτων, τους καθηγητές και τους άλλους διδάσκοντες που καλούνται 
να αποτελέσουν μέρος του διδακτικού σώματος του Ινστπούτου, 

ε} καθορίζει τους όρους με τους οποίους απονέμονται οι τίτλοι και τα πιστοποιητικό π 
ου προβλέπονται "στο όρθρο 14, 

στ) συντάσσει τον κατάλογο των μελών των επιτροπών επιλογής των σπουδσστών π 
ου γίνονται δεκτοί στο Ινστιτούτο και που αποφοιτούν από αυτό. 

ζ) εξετάζει το σχέδιο των πεπραγμένων που συντάσσεται από τον Πρόεδρο του Ινστι 
τούτου και.ιπτοβάλλει στο Ανώτατο Συμβούλιο.··. 

6. Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία υποβολής στο Ανώ 
τατο Συμβούλιο προτάσεων σχετικά με θέματα της αρμοδιότητας του. 

7. Ενα γραφείο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, στο οποίο προεδρεύει ο Πρόεδρος το 
υ Ινστιτούτου, επικουρούμενος από το γενικό γραμματέα και το οποίο αποτελείται 
από τον Πρόεδρο και τους επικεφαλείς των τμημάτων, εκτελεί τα συγκεκριμένα κ 
αθήκοντα που του αναθέτει το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο. Υποβάλλει δε αναφορά στ 
ο Ακαδημαϊκό Συμβούλιο σχετικό με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτέλεσε το έργο. 
του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 

Α. Ακαδημαϊκή οργάνωση 

Το Ινστιτούτο οργανώνεται σε τμήματα που αποτελούν τις βασικές μονάδες έρευνας 
και διδασκαλίας και στα πλαίσια των οποίων δημιουργούνται οι ομάδες σεμιναρίων. 

Αρθρο 11 

1. Από την ίδρυση του. το Ινστιτούτο περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα για τους τέσσε 
ρις αντίστοιχους κλάδους που ακολουθούν: 

Β ιστορία και πολιτισμός, 

Β οικονομικές επιστήμες, 

a νομικές επιστήμες. . " · 

a πολιπκές και κοινωνικές επιστήμες 
Το Ανώτατο Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση, μπορεί, αφού συμβουλευτεί το Ακαδ 
ημαΐκό Συμβούλιο και λαμβανόμενης υπόψη της αποκτηθείσας εμπειρίας, να τροποπ 
οιεϊσει αυτή την κατανομή ή να δημιουργήσει νέα τμήματα. Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 
μπορεί να κάνει συστάσεις σχεπκά με αυτό το θέμα. 

2. Στα πλαίσια των μέσων που παρέχει ο προϋπολογισμός και σύμφωνα με τα προγ 
ράμματα που αποφασίστηκαν από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, το τμήμα έχει μεγά 
λη αυτονομία στην εκτέλεση των εργασιών μελέτης και έρευνας που είναι της σρμ 
οδιότητάς του και του παρέχεται το αναγκαίο προσωπικό για την λειτουργία του. 

Αρθρο 12 

Ι. Το βασικό μέρος των δραστηριοτήτων έρευνας πραγματοποιείται στα πλαίσια τω 
ν σεμιναρίων ή ομάδων έρευνας. Η δραστηριότητα ενός σεμιναρίου μπορεί να εντ 
αχθεί σε αυτή άλλων σεμιναρίων του ίδιου τμήματος ή άλλων τμημάτων. 

Η οργάνωση των διαφόρων σεμιναρίων και των ομάδων έρευνας εμπίπτει στις αρμό 
όιότητες των επικεφαλείς των τμημάτων. Οι εργασίες είναι σποτέλεομο στενής συνερ 
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γασι'ας μεταξύ των διδασκόντων και των ερευνητών που κοταρτίξουν από κοινού τις 
μεθόδους εργασίας και καθορίζουν τους όρους διεξαγωγής των εργασιών. 

2. Οι εργασίες έρευνας που πρόκειται να γίνουν στα πλαίσιο των σεμιναρίων και τω 
ν ομάδων έρευνας πρέπει να καθορίζονται στα όρια των προγραμμάτων σπουδώ
ν και έρευνας που προβλέπονται στο όρθρο 9 παρ. 5 λαμβανόμενης υπόψη της α 
ποστολής του Ινστιτούτου. 

.Το θέμα των εργασιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από κάθε σεμινάριο και 
ομάδα έρευνας γνωστοποιείται στο Ακαδημαϊκό Συμβούλιο από τους επικεφαλείς τω 
ν τμημάτων, μετά από συνεννόηση με τους καθηγητές και τους βοηθούς. 

3. Το Ινστιτούτο μπορεί να οργανώσει περιόδους πρακτικής εξάσκησης και ομιλίες σ 
τις οποίες μπορούν να λαμβάνουν μέρος άτομα που έχουν ήδη αποκτήσει επαγγε . 
λματική εμεπιρία στους τομείς που είναι αντικείμενο μελέτης και έρευνας του Ινστιτ 
ούτου. 

Αρθρο 13 

Ι. Το Ινστιτούτο διαθέτει μία βιβλιοθήκη και μία μονάδα ενημερωτικών εγγράφων χρ 
ηματοδοτούμενα από τον επϊσιο προϋπολογισμό λειτουργίας. 

2. Η Δημοκρατία της Ιταλίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει όλα τα απαραίτητ 
ά διαβήματα και να συνάψει όλες τις συμφωνίες που θα ετπτρέψουν στους διδόσκ 
οντες και στους ερευνητές να χρησιμοποιούν στη Φλωρεντία και σε άλλες πόλεις 
της Ιταλίας, εάν είναι ανγκσίο, τα αρχεία KCI τις βιβλιοθήκες και να έχουν πρόσβασ 
η στα μουσεία. 

Οι τρόποι εφαρμογής της διάταξης αυτής ρυθμίζονται στη συμφωνία για την έδρα. 

Αρθρο 14 

1. Το Ινστιτούτο εξουσιοδοτείται να απονέμει, για τους τομείς που αποτελούνμ αντικ 
είμενο'των μελετών και ερευνών του, ένα διδακτορικό δίπλωμα του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου στους ερευνητές που έχουγ ήδη συμπληρώσει τουλ · ■ 
άχιστο δύο χρόνιο σπουδών στο Ινστιτούτο και έχουν παρουσιάσει μία πρωτότυπ 
η ερευνητική εργασία υψηλού επιπέδου, η οποία έχε: γίνει αποδεκτή από το Ινστιτ 

. ούτο και έχει δημοσιευτεί σύμφωνα με τις καθορισμένες διατάξεις σε εφαρμογή τη 
ς παραγράφου 3. 

2. Το Ινστιτούτο εξουσιοδοτείται να απονέμει πιστοποιητικά επιμέλειας στους ερευνη 
τές. 

3. Οι όροι απονομής του τίτλου και του πιστοποιητικού που προβλέπονται στο πσρό 
ν όρθρο καθορίζονται από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, για τους όρους ευτούς άπα 
ιτείται η έγκριση του Ανώτατου Συμβουλίου. 
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Β. Διδακτικό Σώμα και Ερευνητές 

Αρθρο 15 

1. Το διδακτικό σώμα αποτελείται από τους επικεφαλείς των τμημάτων, τους καθηγητ 
ες. τους βοηθούς και τους άλλους διδάσκοντες. 

2. Τα μέλη του διδακτικού σώματος επιλέγονται μεταξύ προσωπικοτήτων, υπηκόων 
των συμβαλλόμενων Κρατών, των οποίων τα ακαδημαϊκά προσόντα μπορούν να 
εξασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδο στις εργασίες του Ινστιτούτου. Εξάλλου το Ινσπ 
τούτο μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή των υπηκόων άλλων Κρατών. 

3. Τα συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα αναγκαίο μέτρα, στα πλαίσια των δυνα 
τοτήτων τους προκειμένου να διευκολύνουν τη μετακίνηση των ατόμων που κάλο 
ύνται να ενταχθούν στο διδακτικό σώμα του Ινσπτούτρυ. 

Αρθρο 16 

Ι. Σύμφωνα με τη Σύμβαση, οι ερευνητές του Ινσπτούτου είναι σπουδαστές ή ερευν 
ητές κάτοχοι εθνικών πανεπιστημικών τίτλων που δικαιολογούν την ικανότητα του 
ς να αναλαμβάνουν ή να συνεχίζουν έρευνες και που πληρούν πς προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 και έχουν γίνει αποδεκτοί από το Ινσπτο 

' ύτο.' 

2. Το Ινσπτούτο δέχεται υπηκόους των συμβαλλόμενων Κρατών. 

Υπήκοοι άλλων Κρατών μπορούν να εισαχθούν στα πλαίσια και με τους όρους που 
καθορίζονται από τις διατάξεις που αποφασίστηκαν από το Ανώτστο Συμβούλιο μετά 
από συνεννόηση με το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο. 

3. Η εισαγωγή στο Ινστιτούτο αναγγέλεται από π)ν εππροπή επιλογής βάσει των κα 
νονών που ορίζει η Σύμβαση και των διατάξεων που αποφασίστηκαν από το Ανω 
τστο Συμβούλιο. Η επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τα προσόντα των υποψηφίων κ 
σι στο μέτρο του δυνατού, τη γεωγραφική τους προέλευση. 

Οι αρμόδιες αρχές των συμβαλλόμενων Κρατών συνδράμουν το Ινστιτούτο στην εφα 
ρμογή της διαδικασίας εισαγωγής. 

Αρθρο 17 

i . Κάθε συμβαλλόμενο Κράτος ευνοεί στα πλαίσια των διαθέσιμων πιστώσεων, τη χ 
ορήγηση υποτροφιών στους υπηκόους του που έχουν εισαχθεί στο Ινστιτούτο και 
των οποίων η κοτάσταση το απαιτεί, και μεριμνά, όπου αυτό είναι απαραίτητο, γι 
α την κατάλληλη προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τη χορήγηση των υπο 
τροφιών.· 
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Οι οικονομικέςδιατάξεις μπορούν νσ προβλέπουν τη δημιουργία ενός ειδικού ταμ 
είου που προορίζεται για τη χορήγηση ορισμένων υποτροφιών. Αυιό το ταμείο θα 
μπορεί νσ τροφοδοτείται επίσης αττό ιδιωτικές συνεισφορές. 

Ο: προηγούμενες διατάξεις δεν αποκλείουν τη δυνατότητα να επωφελούνται οι ερ 
ευνητές του Ινστιτούτου από υποτροφίες που χορηγούν οι Ευρωπαϊκές Κοινότητε 
ς σε ερευνητές που πραγματοποιούν εργασίες σχετικές με την ευρωπαϊκή οικοδό 
μηση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Αρθρο 18 " 

. Ι. Για κάθε οικονομικό έτος καταρτίζεται ένας προϋπολογισμός λειτουργίας. 

2. Ολα τα έσοδα και το έξοδα του Ινστιτούτου πρέπει νσ γίνοντα'ι αντικείμενο προβλέ 
ψεων για κάθε οικονομικό έτος και να εγγράφονται στον προϋπολογισμό. 

Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος σε έσοδα και έξοδα. 

Οι οικονομικές διατάξεις απαριθμούν τά έσοδο του Ινστιτούτου. 

3. Το οικονομικό έτος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρί 
. ou. 

4. Τα έσοδα και τα έξοδο αναγράφονται σε λιρέττες Ιταλίας. 

Αρθρο 19 

] . Οι συνεισφορές των συμβαλλόμενων Κρατών που προορίζονται για την σντιμέτώ 
πιση των προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό δσηανών του Ινστιτούτου καθορ 
ίζοντσι σύμφωνα με τον ακόλουθο συντελεστή κατανομής: 

Βέλγιο ' 5.11% 
Ασνϊα 2,09% 
Γερμανία l t ,89% ■ 
ΕΛλσδα· - 1,51% · 
Ιοττσνϊα 5.41% 
Γαλλία. 17.89% 
Ιρλανδία - 0,53% 
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Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Κάτω Χώρες 
Αυστρία 
Πορτογαλία 
Φινλανδία 
Σουηδία 
Ηνωμένο Βασίλειο 

i7.89% 
0.16% 
5,11% 
2.73% 
0.76% 
1.23% 

. 2.80% 

2. Από την 1η Ιανουαρίου 1978, η χρηματοδότηση καθορίζεται επί βάσεων που θα 
ορισθούν κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης που θσ ορχίσει από'την 1η Ιανουαρίου λ 
αμβανόμενης υπόψη της εξέλιξης που 8α έχει σημειωθεί μέχρι τότε στα πλαίσια τ 
ων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της εναλλακτικής λύσης που προσφέρεται από τ 
ην κοινοτική χρηματοδότηση. 

. Αρθρο 20 

1. Οι δαπάνες που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό πρέπει να πραγματοποιηθ 
ούν κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους εκτός αντιθέτων διατάξεων που απο 
φασιστούν σύμφωνα με το άρθρο 26. 

2. Μετους.όρουςπου θα καθοριστούν σε εφαρμογή του άρθρου 25, οι πιστώσεις, ε 
κτός από πς σχετικές με τα έξοδα του προσωπικού που δε θα έχουν χρησιυοποιη 
8εί μέχρι τ-ο τέλος του οικονομικού έτους μπορούν να μεταφερθούν μόνα στο επό 
μενο οικονομικό έτος. 

3. Οι πιστώσεις κατανέμονται σε κεφάλαιο που συγκεντρώνουν τις δαπάνες ανάλογ 
α με τη φύση ή τον προορισμό τους και υποδιαιρούνται, ανάλογα με τις ανάγκες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί χρηματοδότησης. 

Αρθρο 21 

1. Ο Πρόεδρος εκτελεί τόν προϋπολογισμό σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις και 
στα πλαίσια των χορηγηθέντων πιστώσεων. Λογοδοτεί για τη διαχείριση του στο 

• · Ανώτατο Συμβούλιο. 

.2. Οι οικονομικές διατάξεις μπορούν να προβλέπουν μετοφορά πιστώσεων είτε οπό 
κεφάλαιο σε κεφάλαιο είτε οπό υποδιαίρεση σε υποδιαίρεση. 

Αρθρο 22 

Εάν στην,σρχή ενός οικονομικού έτους ο προϋπολογισμός δεν εέχει ψηφιστεί ακόμη, 
οι δαπάνες μπορούν να πραγματοποιούντα: σε μηνιαίο βάση κατά κεφάλαιο ή άλλη υ 
ποδιαίρεση. σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις, στα πλαίσια του 1/12 των πιστώσ 
εων που ανοίχτηκαν στον προϋπολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους, χω 
ρίς αυτό το μέτρο να μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να τεθούν στη διάθεση του Ινστι 
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τούτου πιστώσεις'μεγαλύτερες από το 1/12 αυτών που προβλέπονται στό σχέδιο του 
υπό προετοιμασία προϋπολογισμού. 

Το Ανώτατο Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλσιοψηφία, με την επιφύλαξη ότι 
θα τηρηθούν οι άλλες διατάξεις που προβλέποντσιατο προηγούμενο εδάφιο, μπορεί 
να επιτρέψει δαττανές μεγαλύτερες από το .1/12. 

Τα συμβαλλόμενα Κράτη κστσβάλλουν κάθε μήνα προκαταβολικά και σύμφωνα με το 
συντελεστή κατανομής που εφαρμόστηκε στο προηγούμενο οικονομικό έτος τα αναγ 

■ καία ποσό προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του παρόντος όρθρου. 

-Αρθρο 23 

Γ. Το Ανώτατο Συμβούλιο διορίζει δύο ελεγκτές διαφορετικής εθνικότητας για μία πε 
ρίοόο τριών ετών. Κ.εντολή των ελεγκτών είναι ανανεώσιμη. 

Ο έλεγχος, που διενεργείται επί εγγράφων και στην ανάγκη επί τόττου. έχει σαν ανπκ 
είμενο να διαπιστώσει τη νομιμότητα και την κανονικότητα του συνόλου των εσόδων 
και εξόδων καινά επιβεβαιώσει την καλή οικονομική διαχείριση. 

Οι ελεγκτές υποβάλλουν στο Ανώτατο Συμβούλιο μισ ετήσια έκθεση σχετικά με τα απ 
οτελέσματα του ελέγχου τους. . 

Ο Πρόεδρος παρέχει κάθε πληροφορία και βοήθεια την οπβία μττορεί να χρειαστούν 
οι ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

. 2. Οι οικονομικές διατάξεις-καθορίζουν τους όρους με τους οποίους απαλλάσσεται ο 
Πρόεδρος για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

Αρθρο 24 

1. Ο Πρόεδρος σύντασσε; ένα σχέδιο τριετών οικονομικών πρσβλέξεων και αφού συ 
μβουλευθεί το Ακαδημαϊκό Συμβούλια για εξέταση και εκτίμηση. 

2. Οι τρόττοι εφαρμογής της παρ. 1 καθορίζονται από τις οικονομικές διατάξεις. 

Αρθρο 25 
! . Κ Δημοκρατία της Ιταλίας θέτει δωρεάν στη διάθεση του Ινστιτούτου ένα οικόπεδο 

στην Φλωρεντία, όπως και τα απαραίτητα κτίρια για την λειτουργία του Ινστιτούτο 
υ κσι αναλαμβάνει τη συντήρηση τους. 

Με τους ίδιους όρους, η Δηροκρατίο της Ιταλίας θέτει στη διάθεση του διδακτικού σώ 
ματας, των ερευνητών όπως και του προσωπικού του Ινστιτούτου ένα εξοπλισμένο ε 
σπατόριο και μία εστία κτισμένη στο χώρο ταυ Ινστιτούτου. 

2. Οι τρόττοι εφαρμογής της παρ. Ί ρυθμίζονται στη συμφωνία γιο την ζδρα. 
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Αρθρο 26 

i . Το Ανώτατο Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα μετά από πρόταση του Προέδ 
ρου του Ινστιτούτου ή ενός μέλους του Ανώτατου Συμβουλίου, εγκρίνει πς οικονο 
μικές διατάξεις προσδιορίζοντας ειδικότερα: 

α) τους τρόπους κατάρτισης και εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού, καθώς και 
απόδοσης και έλεγχου των λογαριασμών, 

β) τους τρόττους κατάρτισης τριετών οικονομικών προβλέψεων, 

γ) τους τρόπους και τη διαδικασία καταβολής και χρησιμοποίησης των συνεισφορών 
των Κρατών-μελών, . · · 

δ) τους κανόνες και τους τρόπους ελέγχου της ευθύνης των όιστακτών και των ιπτολό 
γων. 

2. Οι οικονομικές διατάξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μπορούν να προ 
βλέπουν πη δημιουργία μιας επιτροπής προϋπολογισμού και οικονομικών, που θ 
α αποτελείται από εκπροσώπους των συμβαλλόμενων Κρότων και θα είναι επιφο 
ρτισμένη με την προετοιμασία των αποφάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου σε 9έμ 
ατα προϋπολογισμού και χρηματοδότησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΆρΒρο 27 

1. Οι επίσημες γλώσσες του Ινστιτούτου είναι η Δανική, η Ολλανδική; η Αγγλική, η Γα 
λλική, η Γερμανική, η Ελληνική, η Ιταλική, η Πορτογαλική, η Ισπανική, η Σουηδική και 
η Φινλανδική. 

2. Για κάθε μία από τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες επιλέγονται δύο γλώσσες εργασί 
σς από τις γλώσσες που αναφέρονται στην παρ. 1, λαμβανομένων υπόψη των γλωσ 
σικών γνώσεων και των επιθυμιών των διδασκόντων και των ερευνητών. 

Οι τρόποι με βάση τους οποίους επιλέγονται οι γλώσσες αυτές καθορίζονται από το. 
Ανώτατο Συμβούλιο, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του. 

3. Οι διδάσκοντες και οι ερευνητές πρέπει να έχουν επαρκείς γνώσεις δύο γλωσσών · 
από αυτές ττου αναφέρθηκαν στην παρ. 1. 

Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο μπορεί να δεχθεί μία εξαίρεση γισ τους ειδικούς ττου κ.πλο 
ύντσι να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένες εργασίες του Ινστιτούτου. 

Άρθρο 2 8 . _ ■ 

Σε κάθε συμβαλλόμενο Κρότος, το Ινστιτούτο χαίρει της ευρύτερης δυνατής νομικής ι 
κσνότητας ττου αναγνωρίζεται στα νομικά πρόσωπα από τις εθνικές νομοθεσίες. Μπο 
ρεί ειδικότερα να αποκτά ή να διαθέτει κινητή ή ακίνητη περιουσία, να συνάπτει συμβ 
άσεις κ α να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου. Προς τον σκοπό αυτό εκπροσωπείται 
από τον Πρόεδρο του. 

Άρθρο 29 · 

Κάθε διαφορά που Θα μπορούσε να προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων Κρότων ή 
μεταξύ ενός ή περισσότερων συμβαλλόμενων Κρατών καί του Ινστιτούτου, σχεπκά μ 
ε την εφαρμογή ή την ερμηνεία της Σύμβασης, και η οποία δεν μπόρεσε να όιευθετηθ 
εί στα πλαίσια του Ανώτατου Συμβουλίου,.παραπέμπεται, μετά από αίτηση ενός μέρο 
υς από τα αντιμαχόμενα μέρη, στη όίαπησία. 

Σε αυτή την περίπτωση, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπόδειχνε: το δια 
ιτητικό όργανο που καλείται να διευθετήσει αυτήν τη διαφορά. 

Τα συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση vc εκτελέσουν τις αποφάσει 
ς του διαιτητικού οργάνου. ■ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

• .Άρθρο 30' 

1. Το Ανώτατο Συμβούλιο συνεδριάζει αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης 

2. Το Ανώτατο Συμβούλιο συνάπτει τη συμφωνία για την έδρα και συγκροτεί το άλλα 
όργανα π ο υ προβλέπονται από τη Σύμβαση. 

3. Οι οκτώ πρώτοι διδάσκοντες του Ινστιτούτου επιλέγονται ομόφωνα από μία προσ 
ωρινή ακαδημαϊκή επιτροπή, αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους από κάθε συμβα 
λλόμενο Κρότος, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας πανεπιστημιακός. 

Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει.έγκυρα από τη στιγμή που έχει ένα 
s> Πρόεδρο, ένα γενικό'γρσμμστέα και τους οκτώ διδάσκοντες^ 

Άρθρο 31 

Ο διορισμός του πρώτου Προέδρου και του πρώτου γενικού γραμματέα του Ινστιτούτ 
ου γίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του. 

Άρθρο 32 

1. Η προσχώρηση κάθε Κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άλλου από τα 
συμβαλλόμενα Κράτη πραγματοποιείται με την κατάθεση ενός οργάνου προσχώρησ 
ης στην Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας. 

2. Η προσχώρηση ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία το Ανώτατο Συμβούλιο 
, με ομόφωνη απόφαση και σε συμφωνία με το Κράτος που προσχωρεί, καθόρισε τις 
αναγκαίες τροποποιήσεις που πρέπει νά γίνουν στις διατάξεις της Σύμβασης, ειδικότ 
εραστο.άρβρο.6 παρ. Τκα ιστο άρθρο 19 παρ: 1. 

Άρθρο 33 

Η κυβέρνηση κάθε συμβαλλόμενου Κράτους, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου ή το Ακαόη 
μαϊκό Συμβούλιο μπορούν να υποβάλλουν ατο Ανώτατο Συμβούλιο σχέδια σχετικά μ 
ζ την σναθεώρηση της Σύμβασης. Εάν το Ανώτατο Συμβούλιο, κατόπιν ομόφωνης α 
πάφασης. διατυπώσει γνώμη υπέρ της σύγκλησης διάσκεψης των εκπροσώπων των 
κυβερνήσεων των συμβαλλόμενων Κρατών^ αυτή συγκαλείται οττό την κυβέρνηση π 
ου έχει αναλάβει την Προεδρία του Ανώτατου Συμβουλίου. 

Άρθρο 34 
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Εάν μία ενέργεια ενός οργάνου του Ινστιτούτου φαίνεται αναγκαία για την πραγματοπ 
οίηση ενός από τους στόχους ττου καθορίζονται από τη Σύμβαση, χωρίς η τελευταία 
να προβλέπει τις προς τον σκοπό αυτό απαιτούμενες εξουσίες, το Ανώτατο Συμβούλι 
ο θεσπίζει πς κατάλληλες διατάξεις με ομόφωνη σηόφοστ]. 

Άρδρο 35 

1. Η Σύμβαση εφαρμόζεται στην ευρωπαϊκή επικράτεια των συμβαλλόμενων Κρατών, 
στις Αζόρες, στην Μαδέρα, ore Κανάρια νησιά, στην Σέουτα και στην Μελϊγια,· και στ 

α υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα και ρτα υπερπόνπσ γαλλικά εδάφη. 

2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, η Σύμβαση δεν ισχύει για πς κυριαρχικές ζώνες του 
Ην. Βασιλείου της Μεγ. Βρετανίας και Βορ. Ιρλανδίας στην Κύπρο. Επίσης, δεν ισχύει 
για τα νησιά της Μάγχης και τη νήσο Μαν, εκτός αν η κυβέρνηση του Ην. Βασιλείου 

δηλώσει, κατά την προσχώρηση στη Σύμβαση ή μεταγενέστερα, όπ η Σύμβαση ισχύε 
ι για ένα ή περισσότερα από τα εδάφη αυτά. 

3. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1. η Σύμβαση δεν ισχύει για πς νήσους Φερόες. Εν τούτ 
οις, η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας μπορεί να γνωστοποιήσει, με δήλωση κα 
τατεθησόμενη στην Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας το αργότερο μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 1975, επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο της οποίας 9c οποσταλλεί στις κυ 
βερνήσεις όλων των άλλων συμβαλλόμενων Κοστών, ότι η Σύμβαση θς ισχύει και για 
πς νήσους αυτές. 

4. Κάθε συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να δηλώσει, με γνωστοποίηση στην Κυβέρνησ 
η της Ιταλικής Δημοκρατίας, τη στιγμή της υπογραφής, της επικύρωσης, της αποδοχ 
ής ή της έγκρισης της Σύμβασης ή της προσχώρησης σε αυτή μεταγενέστερα, ότι η Σ 
υμβαση θα εφαρμόζεται σε αυτό ή σε αυτά τα εδάφη εκτός Ευρώπης, που καθορίζον 
ται από την προαναφερόμενη δήλωση, των οποίων έχει αναλάβει τις διεθνείς σχέσεις 

Αρθρο 35 

Η Σύμβαση υποβάλλεται για επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση σύμφωνσ με τις συνταγ 
μαπκές διατάξεις των συμβαλλόμενων Κρατών... 

Τίθεται σε ισχύ.την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας παραλαβής τ 
ης τελευταίας γνωστοποίησης ολοκλήρωσης αυτών των διαδικασιών από την κυβέρν 
ηση της Ιταλικής Δημοκρατίας. · 

Άρθρο 37 

Η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας κοινοποιεί στα συμβαλλόμενα Κράτη: · 

α} κάθε υπογραφή, 
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β) την κατάθεση κάθε οργάνου επικύρωσης, άποδι_Λ.ις, έγκρισης ή προσχώρησης ό 
πως και κάθε δήλωση προβλεπόμενη οπό το άρθρο 35 παρ. 2, 

γ) τη Θέση σε ισχύ της Σύμβασης.. 

δ) κάθε τροποποίηση της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 33. 

Άρθρο 38 " ' . 

Η Σύμβαση που συντάχθηκε στη γερμανική, στη γαλλική, στην ιταλική και στην ολλαν
δική γλώσσα και τα τέσσερα κείμενα της οποίας είναι εξίσου αυθεντικά, φυλάσσεται σ 
τα αρχεία της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας που δίνει ένα επικυρωμένοακρι 
βές αντίγραφο σε καθεμία από τις κυβερνήσεις των άλλων συμβαλλόμενων Κρατών. 

Τα κείμενα αυτής της Σύμβασης στην αγγλική, στην δανική και στην ιρλανδική τα οπο 
ία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου σχεπκ 
ά με τις τροποποιήσεις πς οποίες κατέστησε αναγκαίες η προσχώρηση του Βασιλείου 
της Αανϊας, της Ιρλανδίας και του Ην. Βασιλείου της Μεγ. Βρετανίας και της Βορ. Ιρλ 
ανδίας είναι αυθεντικές σύμφωνα με τις συνθήκες πς καθοριζόμενες από τα προαναφ 
ερθέντα πρωτότυπα κείμενα και η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας αποστέλλει έ 
να επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο τους στην Κυβέρνηση καθενός αττό τα άλλα συμβ 

• αλλόμενα Κράτη. 

Το κείμενο αυτής της Σύμβασης στην ελληνική το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτη 
μα της απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου σχετικό με πς τροποποιήσεις τις οποίες 
κατέστησε αναγκαίες η προσχώρηση της Ελλάδας είναι αυθεντικό εξίσου όπως τσ κε 
ίμενα που αναφέρονται στις προηγούμενες υποπαραγράφους και η Κυβέρνηση της Ιτ 
ολικής Δημοκρατίας αποστέλλει ένα επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο του στην Κυβέρ 
νηση καθενός από τα άλλα συμβαλλόμενο Κράτη. 

Το κείμενο αυτής της Σύμβασης στην ισπανική το οποίο περιλαμβάνεται στό Παράρτ 
ημα της απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου σχεπκό με τις τροποποιήσεις πς οποίε 
ς κατέστησε αναγκαίες η προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας είναι αυθεντικό εξί 
σου όπως τα κείμενα που αναφέρονται στις προηγούμενες υποπαραγράφους και η Κ 
υβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας αποστέλλει ένα επικυρωμένο σκριβές .αντίγραφο 
του στην Κυβέρνηση καθενός· από τα άλλα συμβαλλόμενο Κράτη. 

Το κείμενο αυτής της Σύμβασης στην πορτογαλική το οποίο περιλαμβάνεται στο Παρ 
άρτημα της σπόφαΌΓ\ς του Ανώτατου Συμβουλίου αριθ. 4/89 της 7 Δεκεμβρίου 1969 
σχεπκά με τις τροποποιήσειςτης Σύμβασης για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Πανεπι 
οτημιακού Ινστιτούτου οι οποίες ακολουθούν την προσχώρηση της Πορτογαλικής Δη 
μοκρατίσς, είναι αυθεντικό εξίσου όπως τα κείμενα που αναφέρονται στις προηγούμε 
νες υποπαραγράφους και η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας αποστέλλει ένα επι 
κυρωμένο ακριβές αντίγραφο στην Κυβέρνηση καθενός από τα άλλα συμβαλλόμενα 
Κράτη. 
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Το κείμενο αυτής της Σύμβασης στην σουηδική και τη φινλανδική το οποίο περιλαμβά 
νεται στο Παράρτημα της απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου υπ" αριθμ. 1/98 της 1 
9ης Ιουνίου 1997 σχετικό με πς τροποποιήσεις πς οποίες κατέστησε αναγκαίες η προ 
σχώρηση του Βασιλείου της Σουηδίας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας είναι αύθε 
ντικά εξίσου όπως τα κείμενα που αναφέρονται σης προηγούμενες υποπαραγράφου 
ς και η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας αποστέλλει ένα επικυρωμένο ακριβές αν 
τίγρσφό TOU στην Κυβέρνηση καθενός από τα άλλα συμβαλλόμενα Κράτη. 

Το κείμενο αυτής της Σύμβασης στην αυστριακή το οποίο περιλαμβάνεται στο Πυράρ 
τημα της απόφασης του. Ανώτατου Συμβουλίου υπ' αριθμ. 7/97 της 11ης Δεκεμβρίου 
1997 σχετικά με πς τροποποιήσεις πς οποίες κατέστησε αναγκαίες η προσχώρηση τ 
ης Δημοκρατίας της Αυστρίας είναι αυθεντικό εξίσου όπως τσ κείμενα που αναφέροντ 
αι στις προηγούμενες υποπαραγράφους και η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας 
αποστέλλει ί να επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο του στην Κυβέρνηση καθενός από τ 
α άλλα συμβαλλόμενα Κράτη. · ' 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑ! ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚ 
ΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤίΤΟΥΤΟΥ 

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗ! ΣΥΜΒΑΣΗΣ ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού 
Ινστιτούτου που υπογράφηκε στη Φλωρεντία στις 19 Απριλίου 1972, 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ νσ ρρ_ίσρυν τα προνόμια και τις ασυλίες τις αναγκαίες για τη λειτουργ 
ία του Ινστιτούτου, 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ στις ακόλουθες διατάξεις: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο Ινστιτούτο. 

Αρθρο 1 

Στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων του, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ivor 
ιτοϋτο. καλούμενο από εδώ και στο εξής Ινστιτούτο, απολάβει της.ετεροδικϊας, εκτός: 

α) από περίπτωση πολιτικής αγωγής που εγείρεται από τρίτο για τις ζημιές τις προερ 
χόμενες αττό ατύχημα από αυτοκίνητο δχημα πού ανήκει στο Ινστιτούτο ή που κύκλο 
φορεί για λογαριασμό του όπως και σε παράβαση των κανονισμών οδικής κυκλοφορί 
ας που αφορά το προαναφερόμενο όχημα, . . 

β)απά περίπτωση εκτέλεσης διαιτηπκής ή δικαστικής απόφασης που εκδόθηκε σε εφ 
αρμογή διάταξης της Σύμβασης ή του παρόντος πρωτοκόλου, 

γ) εάν το Ανώτατο Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του, σε μια ειδική περίπτωση, έ 
χει παραιτηθεί του προνομίου που θεσπίζει η παρούσα διάταξη. 

Αρθρο 2 

'\. Ο χώρος και TC κτίρια του Ινστιτούτου είναι απαραβίαστα. Η τταρούοα διάταξη δεν 
δημιουργεί εμπόδιο στην εκτέλεση των μέτρων πού πάρθηκαν σε εφαρμογή του άρθ 
ρου 19 ή που εγκρίθηκαν σπό το Ανώτατο Συμβούλιο με ομόφωνη αττόφάσή του. 

2. Το Ινστιτούτο δεν θα επιτρέψει vc χρησιμοποιηθεί ο χώρος του και τα κπρια του σ 
αν άσυλο σε κανένα άτομο που διώκεται για αυτόφωρο αδίκημα ή έγκλημα που είναι 
αντικείμενο δικαστικού εντάλματος ποινικής καταδίκης ή απόφασης απέλασης. 

3. Τα αρχεία του Ινστιτούτου είναι σπαραβίαστα. 
Αρθρο 3 
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Το περιουσιακά στοιχεία του Ινστιτούτου και τα στοιχεία του ενεργητικού του Ινστιτού 
του δεν μττορούν να είναι αντικείμενο κανενός διοικητικού περιορισμού ή μέτρου προ 
ηγουμένης δικαστικής ατιόφάαι\ς όπως επίταξη, δήμευση, απαλλοτρίωση ή συντηρητ 
ική κατάσχεση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 υπό α, β, κ. 
αι ν. . 

Αρθρο 4 

1. Τα εισαγόμενα ή εξαγόμενα από το Ινστιτούτο προϊόντα και απόλυτα αναγκαία στι 
ς επίσημες δραστηριότητες του Ινστπούτου απαλλάσσονται από κάθε φόρο κύκλου ε . 
ργασιών, από κάθε δασμό και άλλους φόρους ή τέλη, απαγορεύσεις ή περιορισμούς 
στην εισαγωγή ή στην εξαγωγή, με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων των σχεπκ 
ών με την προστασίο της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των συμβαλλομ 
ένων κρατών. 

2. Η κυκλοφορία των δημοσιεύσεων και του άλλου πληροφοριακού υλικού που σποσ 
τέλεται από το Ινστιτούτο ή προς αυτό στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων τ . 
ου δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό. 

3. Για τις επίσημες ανακοινώσεις και τη μεταφορά των εγγράφων, το Ινσπτούτο δίκαιο 
ύται στην επικράτεια κάθε συμβαλλόμενου Κράτους την ίδια μεταχείριση με αυτή που 
γίνεται στους διεθνείς οργανισμούς από αυτό το κράτος. Η επίσημη αλληλογραφία κα 
ι οι άλλες επίσημες ανακοινώσεις του ινστιτούτου δεν μπορούν να λογοκριθούν. 

Αρθρο 5 

1. Στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων του. το Ινστιτούτο, τα στοιχεία του ενε 
ργητικού του. τα εισοδήματα του και τα άλλα περιουσιακά του στοιχεία, σπαλλάσοντα 
ι οπό κάθε άμεσο φόρο. 

2. Οταν το Ινστιτούτο πραγματοποιεί σημαντικές αγορές και απολύτως αναγκαίες στις 
επίσημες δραστηριότητες του και των οποίων η πμή περιλαμβάνει έμμεσους δασμού 

ς ή φόρους πώλησης, λαμβάνονται μέτρα από το συμβαλλόμενο Κρότος κάθε φορά 
που είναι δυνατό, προκειμένου να παραιτηθεί ή να επιστρέφει το ποσό των δασμών 
ή των φόρων ουτής της φύσης.. . . . . 

3. Καμία απαλλαγή δεν χορηγείται σχετικά με τους φόρους και τους δασμούς που δεν 
αποτελούν στην πραγματικότητα παρά την απλή σμοιβή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

Αρθρο 5 

Το Ινστιτούτο μπορεί να αποδέχεται ή να κατακρατεί κεφάλαια, συνάλλαγμα, μετρητά 
ή κινητήπεριουσία. Μπορεί να τα διαθέτει ελεύθερα, με την επιφύλαξη των εθνικών δ 
ιστάξεων σχετικά με τον έλεγχο συναλλάγματος, για τις επίσημες δραστηριότητες του 
και-vc έχει λογαριασμούς σε κάθε είδος νομίσματος στο μέτρο που είναι αναγκαίο για 
να αντιμετωπίσειτις υποχρεώσεις του. 
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. . ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

Καθεστώς που εφαρμόζεται στους εκπροσώπους των συμβαλλομένων Κρατών, στον 
Πρόεδρο, στο γενικό γραμματέα και στα μέλη του διδακτικού σώματος και άλλα πρό' 

σωπα.που υπάγονται στο Ινστιτούτο. 

Αρθρο 7 

Οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μερών όπως και οι σύμβουλοι τους που συμμετ 
έχουν στις συνεδριάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου του Ινστιτούτου χαίρουν κατά τη. ■ 
διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους και των ταξιδιών τους προς ή από τους τ 
όττους δραστηριότητας τους των παρακάτω προνομίων, ασυλιών και διευκολύνσεων. 

σ) Ασυλία γιο προσωπική σύλληψη ή κράτηση όπως και κατάσχεση των προσωπικώ 
ν τους αποσκευών με εξαίρεση των περιπτώσεων των αυτόφορων αδικημάτων, 

β) ετεροδικία, ακόμη και μετά το τέλος της αποστολής τους. για τις πράξεις συμπεριλ 
αμβανομένων των προφορικών λόγων και γραπτών που έγιναν από αυτούς κατά την 
άσκηση των, καθηκόντων τους και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων.τους.. 

γ) το απαραβίαστο των επίσημων εγγράφων, 

δ) όλες πς συνηθισμένες διοικηπκές διευκολύνσεις πς αναγκαίες ιδιαίτερα σέ θέματα 
μετακίνησης και παραμονής. . . . . . . . 

Οι διατάξεις αυτών των άρθρων ισχύουν και για τον εκπρόσωπο των Ευρωπαϊκών Κ 
οινοτήτων που συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου. 

. Αρθρο 8 

Τα συμβολλόμενα Κράτη, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο, παίρνουν όλα τα δυνατά μ 
έτρα προκειμένου να παρέχουν στις προσωπικότητες που συμμετέχουν στις εργασίε 
ς του Ινστιτούτου και ειδικότερα σε αυτές που προβλέπει το.άρθρο 9 παρ. 3 της Σύμβ 
ασήςόλες πς αναγκαίες, διευκολύνσεις, ειδικότερα σε θέματα μετακίνησης, διαμονής κ · .·.··. 
αι συναΜάγματος. . · 

·. . Αρθρο 9 - , 

1. Ο Πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του' άρθρ 
ου 13, τα μέλη του.διδ.ακπκαύ σώματος και τα μέλη του προσωπικού του Ινστιτούτου: 

α) χαίρουν ακόμη .και αφού σταματήσουν να είναι στην υπηρεσία του Ινστιτούτου ετερ 
οδικίας για τις πράξεις, συμπεριλαμβανομένων και των προφορικών λόγων και των γ··; 
ραπτών, που έγιναν κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους κσι στα πλα 
ίσια των αρμοδιοτήτων τους. Αυτή η ετεροδικία δεν ισχύει στην περίπτωση παράβασ 
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ης των κανονισμών οδικής κυκλοφορίας που έγινε από τα παραπάνω πρόσωπα ή γι 
α τις ζημιές που προκλήθηκαν αττότο αυτοκίνητο που τους ανήκει ή που οδηγούν, 

β) χαίρουν όπως και τα μέλη των οικογενειών που ζουν μαζί τους. των ιδίων εξαίρεσε 
ων ως προς τις διατάξεις που περιορίζουν τη μετανάστευση και ρυθμίζουν την εγγρα 
φή των ξένων, όπως αυτές αναγνωρίζονται γενικά στα μέλη του προσωπικού των διε 
θνών οργανισμών, ■ 

. γ) χαίρουν σχετικά μετις νομισμαπκές ρυθμίσεις ή το συνάλλαγμα τών ίδιων προνομί 
ων με αυτά που αναγνωρίζονται γενικά στα μέλη του προσωπικού των διεθνών οργά 
νισμών; 

δ) χαίρουν του δικαιώματος να εισάγουν με δασμολογική ατέλεια την οικοσυσκευή, το 
αυτοκίνητο τους για την προσωπική τους χρήση και τα προσωπικά τους αντικείμενα, 
με την ευκαιρία της πρώτης τους εγκατάστασης στο ενδιαφερόμενο Κράτος για μια δι 
άρκεια ενός έτους το λιγότερο και του δικαιώματος μετά τη διακοπή άσκησης των καθ 
ηκόντων τους στο παραπάνω Κράτος να εξάγουν ατελώς την οικοσυσκευή τους. το α 
ύτοκίνητο που προορίζεται για προσωπική τους.χρήση και τα προσωπικά τους ανπκε 
ίμενα με την επιφύλαξη στην μια ή την άλλη περίπτωση, των προϋποθέσεων και των 
όρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία του Κράτους όπου ασκείται το δικαίωμα. 

2. Τα συμβαλόμενο Κράτη παίρνουν σε στενή συνεργασία με το Ινστιτούτο τα κατάλλ 
ήλά μέτρα για να διευκολύνουν την είσοδο, την παραμονή και την αναχώρηση των π 
ροσώπων που επωφελούνται αττό τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

Αρθρο 10 

Τα συμβαλόμενα Κράτη παίρνουν σε συνεργασία με το Ινστιτούτο το κατάλληλα μετρ 
σ για να εξασφαλίσουν την είσοδο, την παραμονή και την αναχώρηση των ερευνητών 

Αρθρο 11 · 

. 1. Το καθεστώς του προσωπικού και.άλλες διατάξεις .θα καθορίσουν το καθεστώς τω 
' ν κοινωνικών παροχών που εφαρμόζονται στόγ Πρόεδρο, το γενικό γραμματέα, τά με 
λη τόυ διδακτικού σώματος, το προσωπικό κάίτούς ερευνητές. Εαν αυτές οι παροχές 
δεν έχουν προβλεφθεί τα. πρόσωπο που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, μπ 

ορούν να επιλέξουν μεταξύ της εφαρμογής της νομοθεσίας του Κρότους όπου είναι η 
έδρα και την εφαρμογή της νομοθεσίας του συμβαλλόμενου Κράτους στην οποία τα 
πρόσωπα αυτά υπόκειντο ή του συμβαλόμενου Κράτους του οποίου είναι υπήκοοι. 

' Αυτή η επιλογή που δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο μια φορά. πραγματοποιείται την 
ημερομηνία εισόδου σιο Ινστιτούτο. · 
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2. Κατάλληλες ρυθμίσεις θα γίνουν στα πλαίσια του καταστατικού και των ρυθμιστικών 
διατάξεων σχετικά με τα μέλη του διδακτικού σώματος και των ερευνητών που είναι 

υπήκοοι άλλων Κρότων εκτός των συμβαλλομένων. 

Αρθρο 12 . 

1. Με τους όρους και σύμφωνα με την καθορισμένη από το Ανώτατο Συμβούλιο διαδι 
κασίσ που αποφασίζει μέσα σε ένα χρόνο από τη Βέσή σε ισχύ της Σύμβασης, ο Πρό 
εόρος. ο γενικός γραμματέας, τα μέλη του διδακτικού σώματος και το προσωπικό του 
Ινστιτούτου θα υποβληθούν σε ένα φόρο επί των αποδοχών και των αμοιβών υπέρ τ 

ου Ινστιτούτου που καταβάλονται από αυτό. Από την ημέρα που αυτός ο φόρος θα ε 
φαρμοστεί. οι παραπάνω αποδοχές και αμοιβές θα απαλλάσονται από τον εθνικό φό 
ρο εισοδήματος και τα συμβαλλόμενα Κράτη διατηρούν τη δυνατότητα να λάβουν υπ . 
όψη τους αυτές τις αποδοχές και αμοιβές για τον υπολογισμό του ύψους του φόρου 
που 8α εισπράξουν, από το εισόδημα άλλων πηγών. 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στην πρόσοδο και τις συντάξεις 
που καταβάλονται από το Ινστιτούτο στους πρώην προέδρους και γενικούς γραμματε 
ίς όπως και στα πρώην μέλη του διδακτικού σώματος και του προσωπικού του. 

3. Για την εφαρμογή του φόρου εισοδήματος και περιουσίας, των φόρων κληρονομιά 
ς όπως και των συμβάσεων που έχουν ως στόχο τη μη δπτλή επιβολή φόρου και που 
συνάφθηκαν μεταξύ των συμβαλλομένων Κρατών, ο Πρόεδρος ο γενικός γραμματέα 

ς. το μέλη του διδακτικού σώματος και το προσωπικό του Ινστιτούτου, οι οποίοι μόνο 
λόγω-της άσκησης των καθηκόντων τους στο Ινστιτούτο εγκαθίστανται στην επικράτ 

εια ενόςρύμβαλλόμενου Κράτους άλλο από την χώρα όπου φορολογούνται τη σπγμ 
ή της εισόδου τους στις υπηρεσίες του Ινστιτούτου, θεωρούνται τόσο στη χώρσ διαμο 
νής.τους όσο και στη χώρα όπου φορολογούνται, όπ έχουν κρατήσει την κατοικία του 
ς σε αυτή την τελευταία χώρσ, εάν αυτή είναι ένα από τα συμβαλλόμενα Κράτη. Αυτή 
η διάταξη εφαρμόζεται και στο (στη) σύζυγο στο μέτρο όπου αυτός (αύτη) δεν έχει δικ 
ή του επαγγελμαπκή δραστηριότητα, όπως και στα προστατευόμενο τέκνα ή όπου είν 
αι υπό την επιτήρηση ατόμων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 

.::·. ■ Αρθρο' 13 ·■ 

Το Ανώτατο Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση του καθορίζει τις κατηγορίες των ατόμ 
ων στις οποίες εφαρμόζονται ολικά ή μερικά οι διατάξεις των άρθρων 9 εώς 12. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II! 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

' · ' " Αρθρο 14 

1'. Τα προνόμια, ασυλίες που παραχωρούνται από το πρωτόκολλο είναι αποκλειστικά · 
προς το συμφέρον των συμβαλλομένων Κρατών ή του Ινστιτούτου, και όχι για προσ 
ωπικό όφελος των δικαιούχων. · _ ' 

2.Όι αρμόδιες αρχές.έχουν όχι μόνο το δικαίωμα αλλά και καθήκον να άρουν την ετε 
ρόδικϊα εάν αυτή παρεμποδίζει τό έργο της δικαιοσύνης και εάν μπορεί να αρθεί χωρί 
ς να διακυβεύει τους σκοπούς για τους οποίους παραχωρήθηκε. 

3. Οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στη παρ. 2 είναι: 

- τα συμβαλλόμενα Κράτη για τους εκπροσώπους τους στο Ανώτατο Συμβούλιο του Ι 
νσπτοϋτου, 

-τα όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τον εκπρόσωπο των Ευρωπαϊκών Κοι " 
νοτήτων που συμμετέχει σης συνεδριάσεις του ΑνώτατουΣυμβουλίου, 

- το Ανώτατο Συμβούλιο για τον Πρόεδρο και το γενικό γραμματέα, 

- ό Πρόεδρος του Ινστιτούτου για τα μέλη του διδακτικού σώματος και το προσωπικό 
του Ινστιτούτου. - .-

• "'" Αρθρο 15 

Οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν μπορούν να αμφισβητήσουν το δικαίωμ 
α για καθένα αττό τα συμβαλλόμενα Κράτη να πάρουν όλες τις χρήσιμες προφυλάξεις 
για την ασφάλεια του. 

' Αρθρο 16 · - · - · ■ 

Κανένα συμβαλλόμενο Κράτος δενυποχρεούτάι να παραχωρήσει στους υπηκόους τ 
ου καυους μόνιμους κατοίκους του τα προνόμια και τις ασυλίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 7. στο άρθρο 9 γράμμα γ και δ και στο άρθρο 10. 

Αρθρο 17
 J ' 

Οι επίσημες δραστηριότητες του Ινστιτούτου υπό την έννοια TOU παρόντος πρωτοκόλ 
λου περιλαμβάνουν τη διοικητική του λειτουργεία και τις δραστηριότητες διδασκαλίας 
κσι έρευνας προκειμένου vc πραγματοποιηθούν οι σκοποί που καθορίζονται από πι 
Σύμβαση τταυ ιδρύει ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο. 



3241 

Αρθρο 13 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 υπό δ, καμμίσ φορολογική απ 
αλλαγή δεν παρέχεται για τα αγσθά τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για τις ίδιες 
ανάγκες των μελών του προσωπικού του Ινστιτούτου. Τα εισαγόμενα αγαθά ή που α 
ποκτήθηκαν με βάση τις διατάξεις του παρόντος, πρωτοκόλλου δεν μπορούν στη συ 
νέχεια να πωληθούν, να μεταβιβαστούν ή να παραχωρηθούν έναντι καταβολής ενοικί 
ου παρά μόνο με τους όρους που καθορίζονται από πς κυβερνήσεις των Κρατών πο 
υ έκαναν τις εξαιρέσεις. 

Αρθρο 19 

1. Οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου θα εφαρμοστούν με πνεύμα στενής συνε 
ργασίας σπό"τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου και πς αρμόδιες αρχζς των συμβαλλομένω 
ν Κρατών προκειμένου να διευκολυνθεί, σεβόμενοι την ανεξαρτησία του Ινστιτούτου, 
η εφαρμογή τησς δικαιοσύνης, η εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας, των κανονισμ 
ων της αστυνομίας, της ασφάλειας και της δημόσιας υγείας και προκειμένου να αποφ 
ευχθεί κάθε κατάχρηση των προνομίων ασυλϊων και διευκολύνσεων που προβλέπον 
ται από το πρωτόκολλο. Η διαδικασία συνεργασίας που αναφέρεται στην παρούσα π 
άράγραφο μπορεί να διευκρινιστεί σπς συμπληρωματικές συμφωνίες πουττροβλέπο 
νται στο άρθρο 20. ' - " 

2. Τα ονόματα, οι ιδιότητες και οι διευθύνσεις των προσώπων που επωφελούνται απ 
ό πς διατάξεις του άρθρου 9 εώς 12 όπως και το καθεστώς που εφαρμόζεται σε αυτό 
ύς ανακοινώνονται περιοδικά στις κυβερνήσεις των συμβαλλομένων Κρατών. 

Αρθρο 20 

Συμπληρωματικές συμφωνίες μπορούν να συναφθούν μεταξύ του Ινστιτούτου και ενό 
ς ή περισσοτέρων συμβαλλομένων Κρατών για την εκτέλεση και εφαρμογή του παρό 
ντος πρωτοκόλλου. Το Ανώτατο Συμβούλιο παίρνει ομόφωνα τις-αποφάσεις για την ε 
φαρμογή του παρόντος άρθρου. 

Αρθρο.21 ■ ■■· · " . · · · 

Οι διατάξεις του άρθρου 29 της σύμβασης εφαρμόζονται στις διαφορές τις σχετικές μ 
ε το πρωτόκολλο.. 
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ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

01 ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ. 

συναντήθηκαν σης 19 Απριλίου 1972 για την υπογραφή της ιδρυτικής σύμβασης ενό 
ς Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου. 

ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ t A ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 

- ιδρυτική σύμβαση ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

-Πρωτόκολλο σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες του Ευρωπαϊκού πανεπιστημισκ 
ού Ινστιτούτου. 

Τη στιγμή της υπογραφής των κειμένων, οι πληρεξούσιοι: 

- υιοθέτησαν τις δηλώσεις που αναφέρονται στο παράρτημσ Ι, 

- έλαβαν υττόψη τις δηλώσεις της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας ττου αναφέρονται στο Παράρτημα II. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Ι.'Δηλώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις της σύμβασης 

Στο άρθρο 6 

■Παράγραφος 1 " 

α) ο εσωτερικός κανονισμός του Ανώτατου Συμβουλίου καθορίζει τις προϋποθέσεις ν. 
ου ατταπούνται νια να επικουρούνται οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης από εμττειρογν 
(ilUGVZC, 

β) ο εσωτερικός κανονισμός διευκρινίζει ότι το Ανώτατο Συμβούλιο συνεδριάζει ονάλο 
γα υε τις ανάγκες και ότ: μπορεί vc συνεδριάζει και σε άλλα μέρη εκτός από τη Φλωρ 
εντία. που βρίσκονται στην επικράτεια των συμβαλλομένων Κρατών, 
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γ) το Ανώτατο Συμβούλιο θα ττάρει τα αναγκαία μέτρα σχετικά με τις επίσημες εκδόσε 
ις του Ινστιτούτου, μπορεί να προσφύγει για αυτό στο γραφείο των επίσημων εκδόσί 
ων των Ευρωπαϊκών. Κοινοτήτων. 

Παράγραφος 5 (γ) 

Οι διατάξεις του άρθρου 5 πσρ. 5 υπό γ δεν αττοκλείοσν τη δυνατότητα, στο Ανώτατο 
Συμβούλιο να ορίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο  αφού συμβουλευθεί τον Πρόεδρο το 
υ σαν αρχή η οποία καλείται να διευθετήσει τις διαφορές μεταξύ του Ινστιτούτου και τ 
ου προσωπικού του. 

Στο άρθρο 10 

Η οργάνωση των ερευνών σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα σημαίνει απλά ότι αυτό το 
τμήμα είναι ο βασικός συντονιστής. Αυτό δεν αποκλείει την προσφυγή σε άλλα τμήμα 
τα για να εξασφαλιστεί σε κάθε επιστημονική δραστηριότητα ο απαραίτητα διεπιστημ 
ονικός χαρακτήρας. 

Στο άρθρο 12 

α) Τα σεμινάρια και οι ομάδες έρευνας θα δημιουργηθούν για το χρόνο ττόυ απαιτείτο 
ι για τη μελέτη του επιλεγέντος θέματος ή την περάτωση της προβλεπόμενης έρευνας 

. β) Σχετικά με τη μέθοδο εργασίας η κατάρτιση που παρέχεται από το Ινσπτούτο στηρ 
ίζεται κυρίως στη συμμετοχή στην έρευνα. Η διάρκεια της έρευνας είναι δυνατόν να κ 
υμαίνεται σλλά η απονομή ενός ειδικού τίτλου απαιτεί μια περίοδο εργασίας τουλσχισ 
το δύο ετών και την παρουσίαση μιας πρωτότυπης εργασίας με τους όρους που καθ 
ορίζει το άρθρο 14 της Σύμβασης. 

Στο άρθρο 14 

α) Οι τίτλοι σπουδών που προβλέπονται στο όρθρο 14 θα είναι π.χ οι σκόλουθοι: 

κ Διδάκτωρ νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού .Ινστιτούτου Φλωρεντίας ». ... 

..« Διδάκτωρ, πολιτικών επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανετπστημικού Ινστιτούτου Φλω 
ρεντίας » 

β) το πρόβλημα της σναγνώρισης της ισοτιμίας του διδακτορικού διπλώματος του Ινσ 
τιτούτου θα μελετηθεί σε ένα πιο γενικό πλαίσιο. Το Ανώτατο Συμβούλιο θα μπορεί ν 
α κάνει συστάσεις στις κυβερνήσεις των συμβαλλομένων Κρατών σε δεδομένη στιγμή 

γ) Η δημοσίευση της εργασίας έχει σαν στόχο νσ την καταστήσει πιο προσιτή στο κοι 
νό που ενδιαφέρεται για αυτή.' Οι διατάξεις που πρέπει vc ληφθούν υπόωη γισ την εφ 
αρμογή του άρθρου 14 τταρ. 2 θα διευκρινίζουν ότι αυτή η δημοσίευση μπορεί να εξσ 
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σφαΑισθεί'μόνο με τη δημοσίευση σε μια επιθεώρηση ή υπό τη μορφή φυλλαδίου ή βι 
βλίοϋ αλλά και με κόβε άλλο κατάλληλο τρόπο αναπαραγωγής (μικροφίλμ, ττολυγράφ 
ηση κ.λ.π) 

Στο άρθρο 15 

Παράγραφος 1 

Η εντολή των τακτικών καθηγητών του Ινσητούοτου είναι τριετής και μπορεί να ανανζ 
ωθεί. 

Παράγραφος 3 

Πρόκειται ειδικότερα για τη διατήρηση των κεκτημένων δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδ 
ο και σε δεδομένη περίπτωση για την απόκτηση τέτοιων δικαιωμάτων, όπως και τη δ 
υνατότητα επιστροφής σε ένα ίδρυμα στη χώρα καταγωγής, ειδικότερα στη ττερίπτωσ 
η όπου η παραμονή στο Ινστπούτο θα ήταν περιορισμένης διάρκειας. 

Στο άρθρο 16 

Παράγραφος 1 

Λαμβανομένων υπόψη του επιπέδου των σπουδών και των απαιτήσεων για την οργ
άνωση των εργασιών, ό πιθανός αριθμός των ερευνητών θα είναι, τουλάχιστον σε μι 
α πρώτη φάση μεταξύ 250 και 600. 

Παράγραφος 3 

α) οι διάταξης σχετικό με την εισαγωγή των φοιτητών και των ερευνητών πρέπει να δ 
ιευκρινίζουν το απαιτούμενο επίπεδο των προηγούμενων σπουδών και τη γνώση τω 
ν επίσημων γλωσσών του Ινστιτούτου. 

β) Οι λέξεις « να λαμβάνεται υπόψη στο μέτρο που είναι δυνστό η γεωγραφική τους κ 
αταγωγή » πρέπει να ερμηνεύονται με την έννοια όπ τα προσόντα είναι το βασικό κρι . 
τήριο που. θα πρέπει, η Επιτροπή vc λάβει υπόψη της, αλλά κεηόπ όφειλα vc ,φρονπ'ζ 
ει εξίσου για.μιο ισόρροπη κατανομή των διαφόρων εθνικοτήτων των ερευνητών. 

Στο άρθρο 17 

Συνίστατο! στους εκπροσώπους των κυβερνήσεων στα πλαίσια του Ανώτατου Συμβο 
υλίου. να συνεννοούνται προκειμένου το ποσοστό και c τρόπος απονομής των υποτ 
ροφιών που χορηγούνται από καθένο από τα συμβαλλόμενα κράτη να είναι συγκρίσι 

Στο άρθρο 25 
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c) c ""οώτος εξο^Λ'"^'-? "—v xT'.plxv TTC.· χτΐτηχαν ή ε~κτάθΓκαν πρόσφατα απύ ι 
ην Ιταλική Κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο βαρύνει αυτήν την 
κυβέρνηση. 

β) το διδακτικό υλικό και ο κινητός εξοπλισμός είναι το είδος της επένδυσης που απο 
σβένεται από κανονικές χορηγήσεις του προϋπολογισμού και κατά συνέπεια στενό σ 
υνδεδεμένο με τη λειτουργία του Ινστιτούτου. Είναι φυσικό αυτές 04 χορηγήσεις να βσ 
ρύνουν τον ετήσιο προϋπολογισμό. 

Οι δαπάνες οι σχετικές με τον συμπληρωματικό εςοπλισμό βαρύνουν τον προϋπολογ 
ισμό του Ινστιτούτου και εξασφαλίζονται σύμφωνα με τους συνηθισμένους κανόνες γι 
α τη χρηματοδότηση των δαττσνών τ.->υ Ινστιτούτου. 

Στο όρθρο 26 

Οι διατάξεις χρηματοδότησης 6α διευκρινίζουν ότι στην περίπτωση όπου τα συμβαλλ 
όμενσ μέρη θα καταβάλουν τη συνεισφορά τους στο εθνικό τους νόμισμα: 

- τα διαθέσιμα υπόλοιπα αυτών των συνεισφορών θα καταθέτονται στσ Δημόσια Ταμ 
είσ των συμβαλλομένων Κρατών ή σε οργανισμούς που υποδεϊχνσντα! από αυτά τα 
Κράτη. 

- κατά τη διάρκεια αυτής της κατάθεσης, τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί θα διατηρο 
ύν την άξια που αντιστοιχεί στην ισοτιμία που ίσχυε την ημέρα της κατάθεσης, σε σχέ 
ση με τη νομισματική μονάδα στην οποία θα συνταχθεί ο προϋπολογισμός του Ινστιτ 
ούτου. 

Στο άρθρο 29 

Δεύτερο εδάφιο 

Το κείμενο του άρθρου 29 της συνθήκης δεν αποκλείει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να 
μπορεί να ορισθεί σα διαιτητική αρχή αττό τον Πρόεδρο αυτού. 

Στο όρθρο 30 

Μια προπαρασκευαστική .επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους των κυβερνή 
σεων και αττό ένα εκπρόσωπο της Κομισιόν (χωρίς δικαίωμα ψήφου) θα συνέλθει μετ 
ά την υπογραφή της Σύμβασης. Θα προβεί σπς.αναγκαίες.προπαρασκευαστικές εργ 
ασίες και ειδικότερα στην κατάρτιση ενός σχεδίου συμφωνίας για την ζάρα, προκειμέν 
ου η έναρξη να λειτουργίας του Ινστιτούτου να γίνα όσο το δυνατό συντομότερο από 
την έναρξη της ισχύος της Σύμβασης. 
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Διάφορες δηλώσεις 

Α. Χρηματοδότηση και δομή του Ινστιτούτου. 

α) Στον Πρόεδρο θα χορηγηθεί η αμοιβή και η αποζημίωση ενός καθηγητή ττροσαυξη 
μένες κατά τη διάρκεια της διοικητικής εντολής του: με μια αποζημίωση για διοικητικό 
έξοδα (περίπου 20% της αμοιβής) 

β) Η αμοιβή του γενικού γραμματέα πρέπει να είναι κατώτερη από αυτήν του Προέδρ 
ου και θα μποπούσε νσ ισοδυναμεί με την αμοιβή ενός καθηγητή. 

γ) Τα αποτελέσματα των ερευνών του Ινστιτούτου πρέπει να δημοσιεύονται και πρέπ 
ει να προβλεφθεί για αυτό το σκοπό ivc ειδικό κονδύλι στον προϋπολογισμό του από 
το δεύτερο ή τρίτο χρόνο λειτουργίας. 

Β. Κατοικία ερυνητών 

Η κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας θα εξασφαλίσει την κατοικία των. ερευνητών μ ■ 
ε χαμηλό ενοίκιο. 

Τα μέτρα που θα ληφθούν ενδεχόμενα για αυτό το θέμα δεν πρέπει να επιβαρύνουν τ 
ον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου. 

Γ. Ενδεχόμενη προσχώρηση Κρατών μη .Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης το Ανώτατο Συμβούλιο, μετά 
από συννενόηση. με το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο θα παρουσιάσει·στα συμβαλλόμενα Κ 
ράτη μια έκθεση σχετικά με την ενδεχόμενη εγγραφή στη Σύμβαση μιας ρήτρας που θ 
α επιτρέπει σε κράτη μη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να προσυπογράψουν τη 
Σύμβαση. . 

Δ. Επανεξέταση του προβλήματος ενδεχόμενης καταγγελίας ■ 

Το θέμα μιας ενδεχόμενης καταγγελίας της Σύμβασης θα γίνει αντικείμενο μιας επανε 
ξέτασης συχρόνως με την έκθεαη που προβλέπεται από τη δήλωση Γ. 
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E. Κολλέγιο της Ευρώιιης στη Μττρύζ 

Το συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν υπόψη την παρακάτω δήλωση που έγινε κατά τη 
διάρκεια της συνόδου του Συμβουλίου και της Συνδιάσκεψης των Υπουργών Εθνικής 
"Παιδείας των κρατώνμελών στις 15 Νοεμβρίου 1971 : 

«Οι ακαδημαϊκές αρχές των Ινστιτούτων της Φλωρεντίας και της Μπρυζ πρέπει να 
υυνεργάζυνιαι μεταξύ τους για να οργανώσουν και να καθορίσουν με τον πιο κατάλλ 
ηλο τρόπο τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών για ότι αφορά τα παράλληλα ή συγ 
κλίνοντα θέματα και δραστηριότητες». 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 

Δηλώσεις της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 

Η Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας επιφυλάσσει σε αυτήν 
το δικαίωμα να δηλώσει κατά την κατάθεση της επικύρωσης της Σύμβασης περί δημι 
ουργίας ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου, ότι η παρούσα Σύμβαση εφ 
σρμόζεται επίσης στο ομοσπονδιακό κρατίδιο του Βερολίνου. 

Σχεπκά με τον ορισμό των «υπηκόων» η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας α 
ναφέρετσι στη δήλωση που έκανε σης 25 Μαρτίου 1957 κατά την υπογραφή των συν 
θηκών περί ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

της 20ης Μαρτίου 1975 

σχετικά με τις τροποποιήσεις της Σύμβασης 
για την ίδρυση του Ινστιτούτου τις οποίες κατέστησε αναγκαίες 
η προσχώρηση των νέων Κρατών μελών 
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ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 

σχετικά με την σύμβαση για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτ 
ου. αποκαλούμενη αττό εδώ και στο εξής "η Σύμβαση", και συγκεκριμένα σχετικά με τ 
ο άοθρο 32 παρ. 2. 

Δεδομένου ότι το Βασίλειο της Δανίας, η Ιρλανδία και το Ην. Βασίλειο της Μεν. Βρετα 
νιας και της Βορ. Ιρλανδίας αντίστοιχα καταθέτουν τα επίσημα διαπιστευτήρια τους γι 
α την προσχώρηση τους στην Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
άρθρο 32 τταρ. 1 της Σύμβασης. 

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 της Σύμβασης, η προσχώρηση θα τ 
εθεί σε ισχύ μετά την ημερομηνία της εξαγγελίας των απαραίτητων τροποποιήσεων τ 
ης Σύμβασης από το Ανώτατο Συμβούλιο, 

Δεδομένου ότι οι αναφερθείσες τροποποιήσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφω 
να με τις διατάξεις του καταστατικού και ομόφωνα. 

Ενεργώντας σε πλήρη συμφωνία απόψεων με τους αντιπροσώπους του Βασιλείου τ 
ης Δανίας, της Ιρλανδίςς και του Ην. Βασιλείου της Μεγ. Βρετανίας και της Βορ. Ιρλαν 
οίας, · 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

Άρθρο 1 

Η Σύμβαση τροποποιείται ως εξής: 

1. Το κείμενο του άρθρου 6 παρ. 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
"Οπου απαιτείται ειδική πλειοψηφία νια τη λήψη αποφάσεων, εφαρμόζονται οι εξής σ 
υντελεστές: 

Βέλγιο 
ΑάνΊα 
Γαλλία 
Γερμανία 
Ιρλανδία 
Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Ολλανδία 
Ην. Βασίλειο 

Οι αττοφάσεις εφαρμόζονται 
βερνήσεων". 

εάν 

5 
3 
10 . 

3 
. 10. 

2 

10 

• 

10 

5 

συγκεντρώσουν τουλάχιστον 41 ψήφους υπέρ έξι κυ 
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2. Το κείμενο του άρθρου 19 πορ. 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
"Οι οικονομικές εισφορές των συμβαλλόμενων Κρατών που προορίζονται για την αντί 
μετώπιση των προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό δαπανών του Ινστιτούτου, καθ 
ορίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο συντελεστή κατανομής: 

Βέλγιο 
Δανία 
Γαλλία 
Γερμανία 
Ιρλανδία 
Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Ολλανδία 
Ην. Βασίλειο 

6.04% 
2.47% 
21.16% 

0.62% 
21.15% 
0:19% 

21.16% 

3. Το κείμενο του άρθρου 27 παρ. 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

"Οι επίσημες γλώσσες του Ινστιτούτου είναι η δανική, η ολλανδική, η αγγλική, η γαλλι 
κή. η γερμανική και η ιταλική." 

4. Το κείμενο του'άρθρου 35 τροποποιείται ως εξής: 

α) Οι. ακόλουθες παράγραφοι προστίθενται: 

"2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1. η Σύμβαση δεν ισχύει για πς κυριαρχικές ζώνες του · 
Ην. Βασιλείου της Μεγ. Βρετανίας και Βορ. Ιρλανδίας στην Κύπρο. Επίσης, δεν ισχύει 
για τις νήσους της Μάγχης και τη νήσο Μσν. εκτός αν η κυβέρνηση του Ην. Βασίλειο 
υ δηλώσει, κατά την προσχώρηση στη Σύμβοση ή μεταγενέστερα, όπ η Σύμβαση ισχ 
ύει για ένα ή περισσότερα από τα εδάφη αυτά. 

„3. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1. η Σύμβαση δεν ισχύει για τις νήσους Φερόες. Εν τούτ 
οις, η Κυβέρνηση του Βασιλείου της ΑσνΊάς μπορεί να γνωστοποιήσει, με δήλωση κα 
τατεθησόμενη" στην Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας το αργότερο μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 1975. επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο της οποίας θα αποοταλλεί'στίς κυ 
βερνήσεις όλων των άλλων συμβαλλόμενων Κρατών, ότι η Σύμβαση θα ισχύσει και γι 

■ο τις νήσους αυτές/ 

β) Η προηγούμενη παράγραφος 2 γίνεται παράγραφος 4. 

5. Το ακόλουθο κείμενο προστίθεται στο άρθρο 38: 
Τα κείμενα της Σύμβασης στην αγγλική, .δανική και ιρλανδική που επισυνάπτονται στ 
ο Παράρτημα της σ·πόφασι\ς του Ανώτατου Συμβουλίου σχετικά με τις τροποποιήσεις 
οι οποίες έγιναν απαραίτητες με την προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλ 
σνδίας και του Ην. Βασιλείου της Μεγ. 3ρετανίας και της 5ορ. Ιρλανδίας είναι αυθεντι 
κές εξίσου όπως το προαναφερθέντα πρωτότυπα κείμενα και η Κυβέρνηση της Ιταλικ 
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ης Δημοκρατίας αποστέλλει ένα επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο τους στην Κυβέρνη 
ση καθενός από τα συμβαλλόμενα Κράτη." 

Αρθρο 2 

Η ένταξη του Βασιλείου της'Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ην. Βασιλείου της Μεγ. Βρε 
τανίας και της Βορ. Ιρλανδίας στη Σύμβαση έχει ισχύ ατττό την ημερομηνία της τταρού 
σας απόφασης. 

Ως εκ τούτου από εκείνη την ημερομηνία τα κείμενα της Σύμβασης στη δανική, στην α 
γγλική και στην ιρλανδική γλώσσα που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση είνα 
ι αυθεντικά εξίσου όπως τα κείμενα στην ολλανδική, στη γαλλική, στη γερμανική και σ 
την ιταλική γλώσσα. · 

Αρθρο 3 

Η παρούσα απόφαση συντάχθηκε στη δανική, στην ολλανδική, στην αγγλική, στη γσλ 
λική, στη γερμανική, στην ιρλανδική και στην ιταλική γλώσσα, καθένα οε από τα σνωτ 
έρω κείμενα είναι αυθεντικό. 

Άρθρο 4 

Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου κοινοποιεί την παρούσα απόφαση σε κάθε μί 
α σπότις Κυβερνήσεις των συμβαλλόμενων Κρατών και των Κρατών που έχουν ϋπο 
βάλλει μία πράξη προσχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 22 της Σύμβασης. 

Φλωρεντία, 20 Μαρτίου 1975 

Το Ανώτατο Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος 
Μ. ΔΕΛΟΖ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 5/86 ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

της 21ης Νοεμβρίου 19S6 

σχετικό με -πς τροποποιήσεις της Σύμβασης 
για την ίδρυση του Ινστιτούτου τις οποίες κατέστησε αναγκαίες . 

η προσχώρηση της Ε'Ληνικής Δημοκρατίας 

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, 

σχετικά με την σύμβαση για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστπούτ 
ου. τροποποιημένη σύμφωνα με την απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου τής 20 Μα 
ρτίου 1975, αποκαλούμενη αττό εδώ και στο εξής "η Σύμβαση", και συγκεκριμένε σχε 
τικά με το άρθρο 32 ππρ. 2. 

Δεδομένου όπ η Ελληνική Δημοκρατία καταθέτει τα επίσημα διαπιστευτήρια της για τ 
ην προσχώρηση της στην Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας σύμφωνα με το όρθρ 
ο 32 παρ. 1 της Σύμβασης, 

Δεδομένου όπ. σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 της Σύμβασης, η προσχώρηση θα τ 
εθεί σε ισχύ μετά την ημερομηνία της εξαγγελίας των απαραίτητων τροποποιήσεων τ 
ης Σύμβασης αττό το Ανώτατο Συμβούλιο. 

Δεδομένου όπ οι αναφερθείσες τροποποιήσεις πρέπει νο πραγματοποιηθούν σϋμφω 
να με τις διατάξεις του καταστατικού και ομόφωνα. 

Ενεργώντας σε πλήρη συμφωνία απόψεων με τους αντίπροσώττους της Ελληνικής Δ 
ημοκρατίας, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

Αρθρο 1 

Η Σύμβαση, η οποία έχει ήδη τροποποιηθεί με βάση την σπόφαστ\ της 20 Μαρτίου 1 
975 του Ανώτατου Συμβουλίου κατόπιν της προσχώρησης του Βασιλείου της Δανίας, 
της Ιρλανδίας και τού Ην. Βασιλείου της Μεγ. Βρετανίας και Βορ. Ιρλανδίας, τροποπ 
οιείται ως εξής: 

1. Το κείμενο του άρθρου 6 παρ. 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
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"Όπου απαιτείται ειδική πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων, εφαρμόζονται οι εξής σ 
υντελεστές: 

Βέλγιο 
Δανία 
Γαλλία 
Γερμανία 
Ελλάδα 
Ιρλανδία 
Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Ολλανδία 
Ην. Βασίλειο 

5 
3 
10 

. 5 
3 
10 
2 

10 

Οι αποφάσεις εφαρμόζονται εάν συγκεντρώσουν τουλάχιστον 45 ψήφους υπέρ έξι κυ 
βερνήσεων". 

2. Το κείμενο του άρθρου 19 παρ. Τ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

"Οι οικονομικές εισφορές των συμβαλλόμενων Κρατών που προορίζονται για την αντί 
μετώπιση των προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό δαπανών του Ινστιτούτου, καθ 
ορίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο συντελεστή κατανομής: 

Βέλγιο· 
La\na 
Γαλλία 
Γερμανία 
Ελλάδα 
Ιρλανδία 
Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Ολλανδία 
Ην. Βασίλειο 

5.93% 
. 2.43% 
20.79% 

1.75% 
0.61% 

• 20.79% 
0.19% 

20.79% 

3. Το κείμενο του άρθρου 27 παρ. 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

"Οι επίσημες γλώσσες του Ινστιτούτου είναι η δανική, η ολλανδική, η αγγλική, η γαλλι 
κή. η ελληνική; η γερμανική και η ιταλική." 

4. Το ακόλουθο κείμενο προστίθεται στο άρθρο 38: 

Τ ο κείμενο της Σύμβασης στην ελληνική που επισυνάπτεται στο Παράρτημα της από 
φάσης του Ανώτατου Συμβουλίου σχεπκά με τις τροποποιήσεις οι οποίες έγιναν απσ 
ραίτητες με την προσχώρηση της Ελλάδας είναι αυθεντικό εξίσου όπως τα προσναφε 
ρδεντα πρωτότυπο κείμενα κσι η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας αποστέλλει έν
α επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο τους στην Κυβέρνηση καθενός, από τσ συμβαλλόμ 
εναΤφάτη." 
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Άρθρο 2 

Η ένταξη της Ελλάδας στη Σύμβαση έχει ισχύ από την ημερομηνίρ της παρούσας απ 
όφασης. 

Ως εκ τούτου από εκείνη την ημερομηνία, 

- η Ελληνική Δημοκρατία γίνεται συμβαλλόμενο Κράτος στη Σύμβαση. · 

- τα κείμενα της Σύμβασης στην ελληνική γλώσσα που επισυνάπτονται στην παρούσ 
α απόφαση είναι αυθεντικά εξίσου όπως'τα κείμενα στην δανική, στην ολλανδική, στη 
ν αγγλική, στη γαλλική, στη γερμανική, στην ιρλανδική και στην ιταλική γλώσσα. 

Άρθρο 3 

Η παρούσα αττόφαση συντάχθηκε στη δανική, στην ολλανδική, στην αγγλική, στη γαλ 
λική, στη γερμανική, στην ελληνική, στην ιρλονδική και στην ιταλική γλώσσα, καθένα 
"ε από τα ανωτέρω κείμενα εϊνσι αυθεντικό. 

Άρθρο4 

' ·■'· ίδρος του Ανώτατου Συμβουλίου κοινοποιεί την παρούσα απόφαση σε κάθε μί 
.' :πτό πς Κυβερνήσεις των συμβαλλόμενων Κρατών και των Κρατών που έχουν υπο 

-λλει μία πράξη προσχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 32 της Σύμβασης. 

....:.:/.:·. :ϊα. 21 Νοεμβρίου 1986 

Το Ανώτατο Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος 
Ε. ΒΟΝΙΓΝ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 3/87 ΤΟ Υ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

της 4ης Ιουνίου 1987 

σχετικά με τις τροποποιήσεις της Σύμβασης 
για την ίδρυση του Ινστιτούτου τις οποίες κατέστησε αναγκαίες 

η προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας 

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 

σχετικά με την σύμβαση για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτ 
ου, τροποποιημένη σύμφωνα με την απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της 20 Μα 
ρτίου 1975 και της 21ης Νοεμβρίου 1986, αποκαλούμενη από εδώ και στο εξής "η Σύ 
μβαση", και συγκεκριμένα σχετικά με το άρθρο 32 παρ. 2. 

ι " . 
Δεδομένου όπ το Βασίλειο της Ισπανίας καταθέτει τα επίσημα διαπιστευτήρια του για 
την προσχώρηση του στην Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας σύμφωνα με το άρθ 
ρο 32 παρ. 1 της Σύμβασης," 

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 της Σύμβασης, η προσχώρηση θα τ 
εθεί σε ισχύ μετά την ημερομηνία της εξαγγελίας των σπορσίτητων τροποποιήσεων τ 
ης Σύμβασης από το Ανώτατο Συμβούλιο, 

Δεδομένου ότι οι αναφερθείσες τροποποιήσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφω 
να με τις διατάξεις του καταστατικού και ομόφωνα. . 

Ενεργώντας σε πλήρη συμφωνία απόψεων με τους αντιπροσώπους του Βασιλείου τ 
ης Ισπανίας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

Άρθρο 1 

Η Σύμβαση τροποποιείται ως εξής: 

1. Το κείμενο του όρθρου 6 παρ. 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

'Οπου απαιτείται ειδική πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων, εφαρμόζονται οι εξής σ 
υ'.τελεστές: 

Βέλγιο 5 
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Δανία 
Γαλλία 
Γερμανία 
Ελλάδα 
Ισττονία 
Ιρλανδία 
Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Ολλανδία 
Ην. Βασίλειο 

•5 

10 

5 
8 
3 
10 
2 

10 

Οι αποφάσεις εφαρμόζονται εάν συγκεντρώσουν τουλάχιστον 50 ψήφους υπέρ οκτώ 
κυβερνήσεων". 

2. Το κείμενο του άρθρου 19 παρ. 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

"Οι οικονομικές εισφορές των συμβαλλόμενων Κρατών που προορίζονται για την αντί 
μετώπιση των προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό δαπανών του Ινστιτούτου, καθ 
ορίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο συντελεστή κατανομής: 

Βέλγιο 
Δανία 
Γαλλία 
Γερμανία 
Ελλάδα 
Ισπανία 
Ιρλανδία 
Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Ολλανδία 
Ην. Βασίλειο 

5.52% 
2.26% 
19.35% 

1.53% 
6.93% 
0.57% 
19.35% 
0.17% 

19.35% 

3. Το κείμενο του άρθρου 27 παρ. 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

"Οι επίσημες γλώσσες του Ινστιτούτου είναι η δανική, η ολλανδική, η αγγλική, η γαλλι 
κή, η ελληνική, ι\ γερμανική, η ιταλική'και η ισπανική." 

4. Το κείμενο του άρθρου 34 παρ. 1 αντικαθίσταται από το εξής: 

" 1 . Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται στην ευρωπαϊκή επικράτεια των συμβαλλόμεν 
ων Κρατών, στα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα, στα υπερπόντια γαλλικά εδάφη ό 
πως και στην αυτόνομη κοινότητα των Καναρίων Νήσων.' 

5. Το ακόλουθο κείμενα προστίθεται στο άρθρο 38: 

*Το κείμενο της Σύμβασης στην ισπανική που επισυνάπτεται στο Παράρτημα της από 
φάσης του Ανώτατου Συμβουλίου σχετικά με τις τροποποιήσεις οι οποίες έγιναν απα 
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ραίτητες με την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας είναι αυθεντικό εξίσου όττω 
ς τα προαναφερθέντα πρωτότυπα κείμενα και η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας 
ΠΤΤΟΤΤΓλλΓΙ ^V(2 CTTI>riim.1tlc\/r\ nvr \ l f l r r mrnwrinrnA Trittr rr-rm* ΙΛιί3ί#Μ*Γ»ΛΛ vrrOriiA^ rr*A 
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τα συμβαλλόμενα Κράτη." 

Αρθρο 2 

Η ένταξη του Βασιλείου της Ισπανίας στη Σύμβαση έχει ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 1 
987. 

Ως εκ τούτου από εκείνη την ημερομηνία, 

 η Ισπανία γίνεται συμβαλλόμενο Κράτος στη Σύμβαση, 

 τα κείμενα της Σύμβασης στην ισπανική γλώσσα που επισυνάπτονται στην παρούσ 
α απόφαση είναι αυθεντικά εξίσου όπως τα κείμενα στην δανική, στην ολλανδική, στη 
ν αγγλική, στη γαλλική, στη γερμανική, στην ελληνική, στην ιρλανδική και στην ιταλική 
γλώσσα. 

Αρθρο 3 

Η παρούσα σπόφαστ\ συντάχθηκε στη δανική, στην ολλανδική, στην αγγλική, στη γαλ 
λική. στη γερμανική, στην ελληνική, στην ιρλανδική, στην ιταλική και στην ισπανική γλ 
ώσσα, καθένα δε από τα ανωτέρω κείμενα είναι αυθεντικό. 

Άρθρο 4 · 

Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου κοινοποιεί την παρούσα σηόφαστ\ σε κάθε μί 
α από τις Κυβερνήσεις των συμβαλλόμενων Κρατών. 

Φλωρεντία. 5 Ιουνίου 1987 

Το Ανώτατο Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

. Κρισπαν ΠΡΕΤΤΡΕ 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σριθμ. 15/87 

τ
Πζ 3πζ Δεκεμβρίου 1987 ' 

για τη διόρθωση της απόφασης αριθμ. 3/87 σχετικά με την τροποποίηση της Σϋμβασ 
ης για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου μετά την προσχώ 

ρήση του Βασιλείου της Ισπανίας 

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 

έχοντας υπόψη την σύμβαση για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινσ 
τιτούτου, όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου της 20ης 
Μαρτίου 1975 και της 21ης Νοεμβρίου 1986 αποκαλούμενη από εδώ και στο εξής "η 
Σύμβαση" και ιδιαίτερα το άρθρο 32 παρ. 2. 

έχοντας υπόψη την απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου αριθμ. 3/87 της 4ης Ιουνίου 
1987 για την τροποποίηση της Σύμβασης μετά την προσχώρηση του Βασιλείου της Ι 
σπανίας. 

σημειώνοντας το λάθος εκ παραδρομής που έγινε σε ορισμένες γλωσσικές αποδόσα 
ς όσον αφορά το άρθρο της Σύμβασης που αναφέρεται στη τέταρτη παράγραφο του 
πρώτου άρθρου πις εν λόγω απόφασης. 

την ακούσια παράλειψη ρητής αναφοράς στην Σέουτα και ΜελίλΚια στο εν λόγω άρθρ 
ο και παράγραφο, καθώς και την ανάγκη αυτής της αναφοράς, ώστε να καλύπτοντα) 
από τις διατάξεις της Σύμβασης, 

εκτιμώντας ότι πρέπει να διορθωθεί αυτό το διπλό λάθος, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

Αρθρο 1 

Η τέταρτη παράγραφος του πρώτου άρθρου της απόφασης αριθμ. 3/87 διστυπώνετα 
ι ως εξής: 
"4. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 35 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

"11. Η Συμβατή εφαρμόζεται στο ευρωπαϊκό έδαφος των συμβαλλόμενων Κρατών, c 
πς κανάριους νήσους, στη Σέουτα και Μελίλλια. στα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματ 
α και στα υπερπόντια γαλλικό εδάφη." 

Αρθρο 2 
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Η παρούσα απόφαση συντάχθηκε στην αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική, τη δανική, 
την ελληνική, την ιρλανδική, την ισπανική; την ιταλική, την ολλανδική, κάθε ένα δε απ 
ό το ανωτέρω κείμενα είναι εξίσου αυθεντικό'. 

Αρθρο 3 

Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου κοινβποιεί την παρούσα απόφαση σε καθεμι 
ά από τις κυβερνήσεις των συμβαλλόμενων Κρατών. 

Φλωρεντία, 3 Δεκεμβρίου 1937 

Το Ανώτατο Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

Κρίστιον ΠΡΕΤΤΡΕ 



3259 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθμ. 15/87 

της 7ης Δεκεμβρίου 1989 

σχετικό με τις τροποποιήσεις της Σύμβασης για την ίδρυση του Ινστιτούτου τις οποίες 
κατέστησε αναγκαίες η ττροσχώρη'ση της Πορτογαλλικής Δημοκρατίας 

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜ30ΥΛΙΟ. 

σχετικά με την σύμβαση για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινσπτούτ 
ου. όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου της 20ης Map 
π'ου 1975 και της 21ης Νοεμβρίου 1986, της 4ης Ιουνίου 1987 και της 4ης Δεκέμβριο 
υ 1987. αποκαλούμενη από εδώ και στο εξής "η Σύμβαση" και ιδιαίτερο το άρθρο 32 
παρ. 2, 

Δεδομένου ότι η Πορτογαλλική Δημοκρστία καταθέτει τα επίσημα διαπιστευτήρια της 
για την προσχώρηση της στην Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκροπ'ας σύμφωνα με το 
άρθρο 32 παρ. 1 της Σύμβασης, 

Δεδομένου όπ, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 της Σύμβασης, η προσχώρηση θα τ 
εθεί σε ισχύ μετά την ημερομηνία της εξαγγελίας των σπσραϊτητων τροποποιήσεων τ 
ης Σύμβασης οπό το Ανώτατο Συμβούλιο, 

Δεδομένου ότι οι αναφερθείσες τροποποιήσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν σΰμφω 
να με τις διατάξεις του καταστατικού και ομόφωνα. 

Ενεργώντας σε πλήΡΠ συμφωνία απόψεων με τους αντιπρόσωπους της Πορτογσλλικ 
ής Δημοκρατίας, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

Αρθρο 1 

Η Σύμβαση τροποποιείται ως εξής: 

1. Το κείμενο του άρθρου 6 παρ. 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

"7. Οπου απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την λήξη των αποφάσεων, εφαρμόζονται ο 
ι εξής συντελεστές: 

Βέλγιο 
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Δανία 
Γερμανία 
Ελλάδα 
Ισπανία 
Γαλλία 
Ιρλανδία 
Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Κάτω Χώρες 
Π ορτογαλία 
Ηνωμένο Βασίλειο 

3 

5 
8 

1Q 
3 

10 
2 
5 
5 

10 

•Οι αποφάσεις εφαρμόζονται εάν συγκεντρώσουν τρουλάχισταν 54 ψήφους υττέρ οισ 
ώ κυβερνήσεων" 

2. Το κείμενο του άρθρου 19 τταρ. 1 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο: 

"Οι οικονομικές εισφορές των συμβαλλόμενων Κρατών ττου προορίζονται για την αντί 
μετώτπση των προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό δαπανών του Ινστιτούτου, καθ 
ορίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο συντελεστή κατανομής: 

Βέλγιο 
Δανία 
Γερμάνιο 
Ελλάδα . 
Ισπανία 
Γαλλία 
Ιρλανδία 
Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Κάτω Χώρες 
Πορτογαλία 
Ηνωμένο. Βασίλειο 

5.25% 
2,15% 

• 
1.55% 
6,59% 

18.39% 
0,55% 

18.39% 
0.16% 
5.25% 

. 0.78% 

3. Το κείμενο του άρθρουι 27 παρ.1 αντικαθίσταται με το .ακόλουθο κείμενο: 

" 1 . Οι επίσημες γλώσσες του Ινστιτούτου είναι η δανική, η ολλανδική, η αγγλική, η γα 
λλική. η ελληνική, η γερμανική, η ιταλική, η τιορτογαλλική και η ισπανική". 

4. Το κείμενο του άρθρου 35 παρ. 1 αντικαθίσταται με το εξής: 

" 1 . Κ παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται στο ευρωπαϊκή επικράτεια των συμβαλλόμενω 
ν Κρατών, στα νησιά Αζόρες, Μσοέρα Κανάρια, στη Σέουτα και Μελίλλια, στα νπζρττό 
ντια γαλλικά διαμερίσματα και στα υπερπόντιο γαλλικά εδάφη." 

5. Το ακόλουθο κείμενο προστίθεται στο άρθρο 38: 
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"To κείμενο της Σύμβασης στην πορτογαλλική που επισυνάπτεται στα Παράρτημα τη 
ς απόφασης αριθμ. 4/89 της 7ης Δεκεμβρίου 1989 του Ανώτατου Συμβουλίου σχετικό 
με τις τροποποιήσεις οι οποίες έγιναν απαραίτητες με την προσχώρηση της Πορτογ 

αλλικής Δημοκρατίας είναι αυθεντικό εξίσου όπως τα προαναφερθέντα πρωτότυπα κ 
είμενα και η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας αποστέλλει ένα επικυρωμένο ακριβ 
ές αντίγραφο τους στην Κυβέρνηση καθενός από τα συμβαλλόμενα Κράτη. 

Αρθρο 2 

Η ένταξη τηςΠορτογαλλικής Δημοκρατίας στην Σύμβαση έχει ισχύ από την ημερομην

ία της παρούσας απόφασης. 

Ως εκ τούτου από εκείνη την ημερομηνία . 

3 η Πορτογαλλϊα γίνετε συμβαλλόμενο Κράτος στην Σύμβαση 

Β τα κείμενα της Σύμβασης στην πορτογαλλική γλώσσα που επισυνάπτονται στην 
παρούσα απόφαση είναι εξίσου αυθεντικά όπως τα κείμενα στην δανική, στην ολλ 
ανδική. στην αγγλική, στην γαλλική, στην γερμανική, στην ελληνική, στην ιρλανδικ 
ή, στην ιταλική και στην ισπανική γλώσσα. 

• . Αρθρο 3 

Η Η παρούσα απόφαση συντάχθηκε στην δανική, στην ολλανδική , στην αγγλική, σ τ . 
ην γαλλική, στυην γερμανική, στην ελληνική, στην ιρλανδική, στην ιταλική, την πο 
ρτογαλλική και στην ισπανική γλώσσα, καθένα δε από τα ανωτέρω κείμενα είναι ε 
ξίσου αυθεντικό. 

Αρθρο 4 

Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου κοινοποιεί την παρούσα απόφαση σε κάθε μι 
α από τις Κυβερνήσεις των συμβαλλόμενων Κρατών. 

Φλωρεντία, 7 Δεκεμβρίου 1989 

·
::
'· Το Ανώτατο Συμβούλιο 

■ ■ Ο Πρόεδρος 
Σέργιο ΒΑΛΑΝΖΙΝΟ 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΠΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθμ. 1/37" 

της 19ης Ιουνίου 1997 

για την τροττοττοίηση της Σύμβασης για την ίδρυση του Ινστιτούτου τις οποίες κατόπι 
ν της προσχώρησης της Φιλανδικής Δημκρστίας και του Βασιλείου της Σουηδίας 

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Εχοντας υττάψη: 

τη σύμβαση για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου, όπως τ 
ροποποιήθηκε από τις αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 1975 
. 21ης Νοεμβρίου 1986, της 4ης Ιουνίου 1987. της 3ης Δεκεμβρίου 1987 και πις Της 
Δεκεμβρίου 1989, 

η οποία εφεξής θα ονομάζεται "Σύμβαση", και ιδίως το άρθρο 32 .παράγραφος 2 αυτή 
ς. 

Εκτιμώντας: 

ότι η Φινλανδία και η Σουηδία, δυνάμει του όρθρου 32, παράγραφος 1 της Σύμβασης 
, κατέθεσαν η κάθε μία έγγραφο προσχώρησης στην κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρ 
στιας, 

ότι δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 2 της Σύμβασης η προσχώρηση άρχιζα να ι 
σχύει την ημερομηνία κατά την οποία το Ανώτατο Συμβούλιο καθόρισε τις αναγκαίες τ 
ροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στη Σύμβαση. 

ότι. πρέπει, συνεπώς, να γίνουν οι εν λόγω τροποποιήσεις στη Σύμβαση, 

ότι η προσχώρηση στη Σύμβοση συμβάδιζα με την επιθυμία των προσχωρούντων Κ 
ρατών να δεχτούν πς διατάξεις της τροποποιητικής Σύμβασης της 18ης ίουνίου και τ 
ης 17ης Σεπτεμβρίου 1992. μόλις η τελευταία αρχίσει να ισχύει. 

ενεργώντας σε συμφωνία με τον αντιπρόσωπο της Φινλανδικής Δημοκρατίας και τον 
αντιπρόσωπο του Βασιλείου πις Σουηδίας, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ: 

Αρθρο 1 
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Επιφέροντα οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη Σύμβαση, με ισχύ οπό την ημερομηνία 
της παρούσας απόφασης: 

1. Στο άρθρο 6. η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

"Στις αποφάσεις που απαιτούν ειδική πλειοψηφία, οι ψήφοι σταθμίζονται ως 
εξής: 

10 

Βέλγιο 
Δανία 
Γερμανία 
Ελλάδα 
Ισπανία 
Γαλλία 
Ιρλανδία 
Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Κάτω Χώρες 
Πορτογαλία 
Φινλανδία 
Σουηδία 
Ηνωμένο Βασίλειο 

5 
3 

5 
8 

10 
3 

10 
2 
5 
5 
3 
4 

10 

Για τη λήψη αποφάσεων απαιτούνται τουλάχιστον πενήντσ εννέα (59) ψήφοι 
που περιλαμβάνουν τις ευνοϊκές ψήφους δέκα τουλάχιστον κυβερνήσεων." 

2. Στο όρθρο 19. η παράγραφος 1, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

"Οι οικονομικές εισφορές των συμβαλλόμενων κρατών οι οποίες προορίζοντ 
σι για την αντιμετώπιση των προβλεπομένων στον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου δ 
σπανών, καθορίζονται σύμφωνα με την ακόλουθη κλείδα κατανομής: 

Βέλγιο · 
tavia 
'Γερμανία 
Ελλάδα 
Ισπανία 
Γαλλία ' 
Ιρλανδία 
Ιταλία . 
Λουξεμβούργο 
Κάτω Χώρες 
Πορτογαλία 
Φινλανδία 
Σουηδία 
Ηνωμένο Βασίλειο 

5,25% 
2.15% 

18.39% 
...1.55% 

6.59% 
18.39% 
0.55% 

18,39% 
0.16% 
5.25% 
0.78% 
1.2Β% 
2,88% 

. 18.39% 
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3. Στο άρθρο 27, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται αττό το ακόλουθο κείμενο: 

"Οι επίσημες γλώσσες του Ινστιτούτου είναι η αγγλική, η γαλλική, η γερμανικ 
ή, .η δανική, η ελληνική, η ισπανική, η ιταλική, η ολλανδική, ηπορταγαλική. η σουηδικ 
ή και η φινλανδική." 

4. Στο άρθρο 38, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

"Τα κείμενα της Σύμβασης.στη φινλανδική και σουηδική γλώσσα, όπως περί 
λαμβάνονται στο παράρτημα της απόφασης του Ανωτάτου Συμβουλίου που διευκρινί 
ζει πς απαραίτητες τροποποιήσεις λόγω της προσχώρησης της Φινλανδικής Δημοκρ 
ατίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, είναι εξίσου αυθεντικά με τα κείμενα που αναφέ 
ροντσι στα προηγούμενα εδάφια και η κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας θα σποσ 
τείλλει επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο τους στην κυβέρνηση καΒεγός από τα άλλα σ 
υμβαλλόμενα κράτη." 

Άρθρο 2 

1. Η προσχώρηση της Φινλανδικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη 
Σύμβαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της παρούσας οπόφασης. 

Από την ημερομηνία αυτή: 

- η Φινλανδική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Σουηδίας καθίστανται συμβαλλόμενα κ 
ρατη της Σύμβασης. " 

- τα κείμενα της Σύμβασης στη φινλανδική και τη σουηδική γλώσσα, τα οποία προσα 
ρτώνται στην παρούσα απόφαση, είναι εξίσου αυθεντικά με τα κείμενα στην αγγλική, 
τη γαλλική, τη γερμανική, τη δανική, την ελληνική, την ιρλανδική, την ισπανική, την ιτα 
λική, την ολλανδική και την πορτογαλική γλώσσα. 

2. Ωστόσο, οι προσχωρήσεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν από 1ης Οκτωβρίου 1987 ό 
σον σφορά την εφαρμογή των διατάξεων τρυ άρθρου 19 της Σύμβασης στο τρέχον οι 
κονομικό έτος 1997. 

Άρθρο 3 ' 

Κ προσχώρηση της Φινλανδικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη Συ 
μβαση συνεπάγεται την αποδοχή από τα εν λόγω κράτη των τροποποιήσεων που επ 
έφερε στη Σύμβαση η τροπσποιηπκή· σύμβαση της Φλωρεντίας της 18ης Ιουνίου και 
τ
Πζ

 17
Πζ Σεπτεμβρίου 19S2, από την έναρξη της ισχύος της τελευταίας σύμφωνο με τ 

ις διατάξεις τοϋαρθρου της 13. 

Επιπλέον, δεδομένης της έναρξης ισχύος της εν λόγω Σύμβασης, τα κείμενα της εν λ 
όγω Σύμβασης στη φινλανδική και τη σουηδική γλώσοα, το οποίο προσαρτώνται στη 
ν παρούσα crnotfiaar\. είναι εξίσου αυθεντικά με τα κείμενα στην αγγλική, τη γαλλική, τ 
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η γερμανική, τη δανική, την ελληνική, την ιρλανδική, την ισπανική; την ιταλική, την ολλ 
ανόική και την πορτογαλική γλώσσα. Κατατίθενται δε στα αρχεία της κυβέρνησης της 
Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία αποστέλλει επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο τους σε κ 
αθεμίσ από τις κυβερνήσεις των συμβαλλομένων κρατών. 

Άρθρο 4 

Η παρούσα απόφαση συντάσσεται στην αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική, τη δανική, 
την ελληνική, την ιρλανδική, την ισπανική, την ιταλική, την ολλανδική, την πορτογαλι 
κή, τη σουηδική και τη φινλανδική γλώσσα, κάθε ένα δε οπό τα ανωτέρω κείμεναείνα 
ι εξίσου αυθεντικό. 

• " Άρθρο 5 

Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου χοινοποιει" την παρούσα απόφαση σε καθεμι 
ά από τις κυβερνήσεις των συμβαλλομένων κρατών. 

Φλωρεντία, 19 Ιουνίου 1997 

Για το Ανώτατο Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

Δημήτριος Κώνστας 
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ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΑΠΟΦΑΕΗ ΤΟΥ ΑΝΟΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθμ. 7/97 

της 19ης Ιουνίου 1997 

για την τροποποίηση της σύμβασης για την ίδρυση 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

κατόπιν της προσχώρησης της Δημοκρατίας 
της Αυστρίας 

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη: 

τη σύμβαση για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημικακού Ινστιτούτου, όπως τ 
ροποποιήθηκε από τις αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 1995 
, πις 21ης Νοεμβρίου 1986. της 4ης Ιουνίου 1987, της 3ης Δεκεμβρίου 19S7. της 7ης 
Δεκεμβρίου 1989 και της 19ης Ιουνίου 1987. καλούμενη εφεξής "Σύμβαση" και ιδίως τ 
ο άρθρο 32 παρ. 2 αυτής. 

Εκτιμώντας: 

ότι ο» κοινοβουλευτικές συζητήσεις για την έγκριση της κατάθεσης από την αυστριακή 
κυβέρνηση τόυ εγγράφου προσχώρησης της Δημακραπ'άς της Αυστρίας στη Σύμβασ 
η. πρέπει να ολοκληρωθούν πιν 18η Δεκεμβρίου 1997, 

ότι σε περίπτωση έγκρισης, η Αυστρία προτίθεται να καταθέσει το έγγραφο προσχώρ 
ησης, ήδη στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 1998, στην Ιταλική Δημοκρατία 
η οποία είναι θεματοφύλακας της Σύμβασης, 

ότι δυνάμει του άρθρου 32 παρ. 2 της Σύμβασης, η προσχώρηση αρχίζει να ισχύει τη 
ν ημερομηνίσ κατά την οποίο το Ανώτατο Συμβούλιο καθόρισε τις αναγκαίες τροποπ 
οιήσεις που πρέπει να γίνουν στη Σύμβαση, 

ότι δεν υπάρχει, εντούτοις, λόγος να αναβληθεί ο καθορισμός αυτών των τροποποιή 
σεων κατό ένα εξάμηνο και ότι είναι σκόπιμο να θεωρηθεί η Αυστρία ως προσχωρού 
ν Κράτος, με την επιφύλαξη πις αναγκαιότητας νο εξαρτηθεί η ισχύς των τροποποιήσ 
εων από την κατάθεση του εγγράφου προσχώρησης από τη Δημοκρατία της Αυστρία 
ς. 

ότι η προσχώρηση στη Σύμβαση συμβαδίζει με την επιθυμία της Δημοκρατίας της Αυ 
στρίας να δεχθεί τις διατάξεις της τροποποιητικής σύμβασης της 18ης Ιουνίου και της 
17ης Σεπτεμβρίου 1992, μόλις η τελευταία αρχίσει να ισχύει. 

ενεργώντας σε συμφωνία με τον αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας της Αυστρίας, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

Αρθρο" 1 

Επιφέρονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη Σύμβαση, με ισχύ από την 1η Ιανουορί 
ου 1998: % 

1) Στο όρθρο 6. η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

"Στις αποφάσεις που απαιτούν ειδική πλειοψηφία, οι ψήφοι σταθμίζονται ως εξής: 

Βέλγιο 
Δανία 
Γερμανία 
Ελλάδα 
Ισπανία 
Γαλλία 
Ιρλανδία 
Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Κάτω Χώρες 
Αυστρία 
Πορτογαλία 
Φινλανδία 
Σουηδία 
Ηνωμένο Βασίλειο 

5 
3 

5 
8 

10 
3 

10 
2 
5 
4 
5 
3 
4 

Για την λήψη των αποφάσεων απαιτούνται τουλάχιστον εξήντα δύο (62) ψήφοι που π 
εριλαμβάνουν πς ευνοϊκές ψήφους τουλάχιστον δέκα κυβερνήσεων" 

2} Στο άρθρο 19. η παράγραφος 1 ανπκαθίστσται από τό ακόλουθο κείμενο: 

" 1. Οι οικονομικές συνεισφορές των συμβαλλόμενων Κρατών οι οποίες προορίζονται 
για την αντμετώπιση των προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου δα 
πσνών. καθορίζονται σύμφωνα με την ακόλουθη κλείδα κατανομής: 

5.11% 
2.09% 

17,89% 
1.51% 
6,41% 

17.39% 
0.53% 

17,«9% 
0.16% 
5.11% 

Βέλγιο 
Δανία 
Γερμανία 
Ελλάδα 
Ισπανία 
Γαλλία 
Ιρλανδία 
Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Κάτω Χώρες 

/ 
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Αυστρία 
Πορτογαλία 
Φινλανδία 
Σουηδία 
Ηνωμένο Βασίλειο 

Αρθρο 2 

Η προσχώρηση στη της Δημοκραπ'σς.της Αυστρίας στη Σύμβαση αρχίζει να ισχύει α 
ττό την 1η Ιανουαρίου 1998. 

Αρθρο 3 

Ή προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας στη Σύμβαση συνεπάγεται όπ το εν λ 
όγω Κράτος αποδέχεται τις τροποποιήσεις που επέφερε στη Σύμβαση η τροποποιητι 
κή Σύμβαση της Φλωρεντίας της 18ης Ιουνίου και της 17ης Σεπτεμβρίου 1992. από τ 
ην έναρξη ισχύος της τελευταίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου της 13. 

Αρθρο 4 

Η παρούσα απόφαση συντάσσεται στην γερμανική, τη γαλλική, την αγγλική, τη δάνικ 
ή, την ελληνική, την ιρλανδική, την ισπανική, την ιταλική, την ολλανδική, την πορτογσ 
λική, τη σουηδική και τη φινλανδική γλώσσο, κάθε ένα δε οπό τα ανωτέρω κείμενα είν 
ci εξίσου αυθεντικό. 

Αρθρο 5 

Η έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης υπόκειται στην κατάθεση, από π| Δημοκρ 
ατία της Αυστρίας, του εγγράφου προσχώρησης της. το αργότερο πριν από την 31η Ι 
ανουαρίου 1998. Στην περίπτωση αυτή, η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την ημέ 
ρα της κατάθεσης της και ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου κοινοποιεί την παρ 
ούσα απόφαση σε καθεμία από τις κυβερνήσεις των συμβαλλόμενων Κρατών. 

Φλωρεντία.. 11 Δεκεμβρίου 1997,. " 

■... ΠΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
- " . . . · Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Αργύρης ΦΑΤΟΥΡΟΣ 

2,73% 
0.76% 
1.23% 
2.80% 

17.89% 


