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RÅDETS BESLUT nr …/2010/EU

av den…

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Japans regering om 

vetenskapligt och tekniskt samarbete

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 186 jämförd med 

punkt v i artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag

med beaktande av Europaparlamentets godkännande1, och

                                               

1 EUT C, s. ...
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av följande skäl:

(1) Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal om 

vetenskapligt och tekniskt samarbete med Japans regering.

(2) Det avtalet undertecknades av företrädare för parterna den 30 november 2009 i Bryssel, 

med förbehåll för att det senare ingås.

(3) I och med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 har Europeiska unionen 

ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen.

(4) Avtalet bör ingås på unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Japans regering om vetenskapligt och tekniskt 

samarbete godkänns härmed på unionens vägnar*.

Artikel 2

Kommissionen ska anta den ståndpunkt som unionen ska inta i den gemensamma kommitté som 

inrättas genom artikel 6.1 i avtalet i fråga om ändringar av avtalet enligt artikel 13.5 i avtalet.

Artikel 3

Rådets ordförande ska, på unionens vägnar, göra de anmälningar som föreskrivs i artikel 13.1 

i avtalet och göra följande anmälan till Japans regering:

"I och med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt 

och efterträtt Europeiska gemenskapen och från den dagen utövar den alla Europeiska 

gemenskapens rättigheter och fullgör alla dess skyldigheter. Därför ska hänvisningar till Europeiska 

gemenskapen i avtalstexten i tillämpliga fall läsas som Europeiska unionen."

                                               

* Texten till avtalet återfinns i dok. 13753/09.
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Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel

På rådets vägnar

Ordförande


