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DECIZIA Nr…/2010/UE A CONSILIULUI

din 

privind încheierea Acordului dintre

Comunitatea Europeană şi Guvernul Japoniei

de cooperare în domeniul ştiinţei şi tehnologiei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 186 coroborat

articolul 218 alineatul (6) litera (a)punctul (v), 

având în vedere propunerea Comisie Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

                                               

1 JO C , p.. .
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întrucât:

(1) Comisia a negociat, în numele Comunităţii Europene, un acord de cooperare în domeniul 

ştiinţei şi tehnologiei cu Guvernul Japoniei.

(2) Prezentul acord a fost semnat de reprezentanţii părţilor la 30 noiembrie 2009 la Bruxelles 

sub rezerva încheierii acestuia la o dată ulterioară.

(3) Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea 

Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană şi i-a succedat acesteia.

(4) Acordul ar trebui încheiat în numele Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 
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Articolul 1

Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Guvernul Japoniei de cooperare în domeniul ştiinţei şi 

tehnologiei se aprobă în numele Uniunii*.

Articolul 2

Comisia adoptă poziţia Uniunii care urmează a fi luată în cadrul comitetului mixt instituit prin

articolul 6 alineatul (1) din acord în ceea ce priveşte modificările la acord, în conformitate cu 

articolul 13 alineatul (5) din acord.

Articolul 3

Preşedintele Consiliului procedează, în numele Uniunii, la notificarea prevăzută la articolul 13 

alineatul (1) din acord şi comunică următoarea notificare Guvernului Japoniei:

„Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea 

Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană şi i-a succedat acesteia şi, începând cu data respectivă 

exercită toate drepturile Comunităţii Europene şi preia toate obligaţiile acesteia. Prin urmare, 

referirile la «Comunitatea Europeană» în textul acordului se citesc, după caz, ca referiri la «Uniunea 

Europeană»”.

                                               

* Pentru textul acordului, a se vedea documentul 13753/09.



11363/10 RD/neg 4
DG C RO

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la …

Pentru Consiliu,

Preşedintele


