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DEĊIŻJONI Nru …/2010/UE TAL-KUNSILL 

ta'

dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn 

il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Ġappun 

dwar kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-

Artikolu 186 flimkien mal-punt (v) tal-Artikolu 218(6)(a) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewropew1,

                                               

1 ĠU C, p...
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Billi:

(1) Il-Kummissjoni nnegozjat, f’isem il-Komunità Ewropea, Ftehim dwar kooperazzjoni fix-

xjenza u t-teknoloġija mal-Gvern tal-Ġappun.

(2) Dak il-Ftehim kien iffirmat mir-rappreżentanti tal-Partijiet fit-30 ta' Novembru 2009 fi 

Brussell, soġġett għall-konklużjoni tiegħu f'data aktar ’il quddiem.

(3) B’konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fl-1 ta' Diċembru 2009, l-Unjoni 

Ewropea ssostitwiet u ssuċċediet lill-Komunità Ewropea.

(4) Il-Ftehim għandu jiġi konkluż f'isem l-Unjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:
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Artikolu 1

Il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Ġappun dwar kooperazzjoni fix-xjenza u t-

teknoloġija huwa b'dan approvat f'isem l-Unjoni.

Artikolu 2

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni fil-Kumitat Konġunt 

stabbilit bl-Artikolu 6(1) tal-Ftehim rigward l-emendi għall-Ftehim skont l-Artikolu 13(5) tal-

Ftehim.

Artikolu 3

Il-President tal-Kunsill għandu, f'isem l-Unjoni, jagħti n-notifika prevista fl-Artikolu 13(1) tal-

Ftehim u jagħmel in-notifika li ġejja lill-Gvern tal-Ġappun:

“B’konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona fl-1 ta’ Diċembru 2009, l-Unjoni Ewropea 

ssostitwiet u ssuċċediet lill-Komunità Ewropea u minn dik id-data teżerċita d-drittijiet kollha u 

tassumi l-obbligi kollha tal-Komunità Ewropea. Għalhekk, ir-referenzi għal "il-Komunità Ewropea" 

fit-test tal-Ftehim għandhom, fejn adatt, jinqraw bħala "l-Unjoni Ewropea"."

                                               

 Għat-test tal-Ftehim, ara d-dokument 13753/09.
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Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi,

Għall-Kunsill

Il-President


