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ROZHODNUTIE RADY Č..../2010/EÚ

z

o uzavretí Dohody medzi

Európskym spoločenstvom a vládou Japonska

o vedeckej a technickej spolupráci 

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 186 v spojení s článkom 

218 ods. 6 písm. a) bodom v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu1,

                                               

1 Ú. v. EÚ C, s....
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keďže:

(1) Komisia rokovala v mene Európskeho spoločenstva o dohode o vedeckej a technickej 

spolupráci s vládou Japonska.

(2) Uvedenú dohodu podpísali zástupcovia zmluvných strán 30. novembra 2009 v Bruseli s 

výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(3) V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 Európska únia 

nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom.

(4) Dohoda by sa mala uzavrieť v mene Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: 
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Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Japonska 

o vedeckej a technickej spolupráci*.

Článok 2

Komisia prijme pozíciu, ktorú má Únia prijať v rámci spoločného výboru ustanoveného v článku 6 

ods. 1 dohody s prihliadnutím na zmeny a doplnenia dohody podľa článku 13 ods. 5 dohody.

Článok 3

Predseda Rady vydá v mene Únie oznámenie stanovené v článku 13 ods. 1 dohody a pre vládu 

Japonska urobí toho oznámenie:

„V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 Európska únia nahradila 

Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom a od tohto dátumu vykonáva všetky 

práva a preberá všetky povinnosti Európskeho spoločenstva. Odkazy na „Európske spoločenstvo“ v 

texte dohody sa preto tam, kde je to vhodné považujú za odkazy na „Európsku úniu“.“

                                               

* Pozri text dohody v dokumente 13753/09.
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Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V 

Za Radu

predseda


