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ROZHODNUTÍ RADY č. .../2010/EU

ze dne

o obnovení Dohody 

o vědeckotechnické spolupráci 

mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou

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) Rada rozhodnutím 2003/96/ES ze dne 6. února 20031 schválila uzavření Dohody 

o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou (dále jen 

„dohoda“).

(2) Podle čl. 12 písm. b) dohody „Tato dohoda se uzavírá na počáteční období, které končí dne 

31. prosince 2002, a může být obnovena společnou dohodou stran na dobu dalších pěti 

let.“

(3) Rada rozhodnutím ze dne 22. září 20032, které vstoupilo v platnost dnem 8. listopadu 2004, 

schválila obnovení dohody na dobu dalších pěti let.

(4) Na třetím zasedání podvýboru EU-Ukrajina č. 7, které se konalo v Kyjevě ve dnech 

26. a 27. listopadu 2008, potvrdily obě strany svůj zájem na obnovení dohody na dalších 

pět let.

                                               

1 Úř. věst. L 36, 12.2.2003, s. 31.
2 Úř. věst. L 267, 17.10.2003, s. 24.
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(5) Věcný obsah obnovené dohody bude totožný s věcným obsahem dohody, jejíž platnost 

uplyne dne 7. listopadu 2009.

(6) V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne, 1. prosince 2009 Evropská unie 

nahradila Evropské společenství a je jeho nástupkyní.

(7) Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím 

a Ukrajinou by mělo být schváleno jménem Evropské unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 
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Článek 1

Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou na 

dobu dalších pěti let se schvaluje jménem Unie.

Článek 2

Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení podle čl. 12 písm. b) dohody a dále Ukrajině oznámí 

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“.“
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Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V ... dne 

Za Radu

předseda nebo předsedkyně


