
SÖ 1983: 6 0 -6 9

Nr 63
Avtal med Portugal om exporten av vissa textilvaror. 
Lissabon den 20 december 1983

G enom  av talet faststä lldes regler fö r begränsning av expo rten  till Sverige 
av vissa tex tilvaro r under perioden 15 novem ber 1983 -  14 novem ber 1984. 
P arte rna  enades vidare om  a tt konsu ltera  varandra  i olika frågor rörande 
av ta le ts  tilläm pning, och om  att före av ta lstidens utgång inleda fö rhand
lingar om  förlängning, ändring eller slopande av begränsningen.

NR 64
Avtal med Thailand om exporten av vissa textilvaror. 
Bangkok den 20 december 1983

G enom  av ta le t faststä lldes regler fö r begränsning av exporten  till Sverige 
av vissa tex tilvaro r under perioden 1 novem ber 1983 -  31 o k to b er 1987. 
Parterna  enades vidare om  att konsu ltera  varandra  i olika frågor rörande 
av ta le ts  tilläm pning, och om  att före av ta lstidens utgång inleda förhand
lingar om förlängning, ändring eller slopande av begränsningen.

Nr 65
Avtal med Pakistan om exporten av vissa textilvaror. 
Islamabad den 22 december 1983

G enom  avtalet faststä lldes regler för begränsning av exporten  till Sverige 
av vissa tex tilvaro r under perioden I juli 1983 — 30 april 1987. Parterna 
enades vidare om att konsu ltera  varandra  i o lika frågor rörande avtalets 
tilläm pning, och om att före av ta lstidens utgång inleda fö rhandlingar om 
förlängning, ändring eller slopande av begränsningen.

Nr 66
Proceduravtal med Zimbabwe.
Harare den 17 juni 1983

A vtalet innehåller bestäm m elser om  förfarandet och villkoren vid till
handahållandet av penningm edel, u trustn ing , varo r och konsu lttjänster för 
u tvecklingsändam ål från Sverige till Z im babw e. A vtalet, som  träder i kraft 
dagen för undertecknande t, gäller till den  30 jun i 1987, m en kan sägas upp 
dessförinnan .


