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ROZHODNUTÍ RADY č.../2010/EU

ze dne

o uzavření Dohody o vědecko-technické spolupráci

 mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 186 ve spojení

s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu1,

                                               

1 Úř. věst. C, s. …
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Komise sjednala jménem Evropského společenství dohodu o vědecko-technické spolupráci

s vládou Japonska (dále jen „dohoda“).

(2) Dohodu podepsali zástupci stran dne 30. listopadu 2009 v Bruselu s výhradou pozdějšího 

uzavření.

(3) V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dnem 1. prosince 2009 nahradila 

Evropská unie Evropské společenství a je jeho nástupkyní.

(4) Dohoda by měla být uzavřena jménem Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 



11363/10 RP/mk 3
DG C CS

Článek 1

Dohoda o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska se 

schvaluje jménem Unie.*

Článek 2

Komise přijme postoj, který má Unie zaujmout ve smíšeném výboru zřízeném čl. 6 odst. 1 dohody

ke změnám dohody podle čl. 13 odst. 5 dohody.

Článek 3

Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení uvedené v čl. 13 odst. 1 dohody a dále oznámí vládě 

Japonska toto:

„V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dnem 1. prosince 2009 Evropská unie nahradila 

Evropské společenství a je jeho nástupkyní a od uvedeného dne vykonává všechna jeho práva

a povinnosti. Odkazy na „Evropské společenství“ ve znění dohody se proto na příslušných místech 

považují za odkazy na „Evropskou unii“.“

                                               

* Znění dohody viz dokument 13753/09.
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Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V... dne 

Za Radu

předseda nebo předsedkyně


