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RÅDETS AFGØRELSE nr. …/2010/EU

af …

om fornyelse af aftalen om videnskabeligt 

og teknologisk samarbejde 

mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 186, sam-

menholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet1, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               

1 EUT C , s.
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(1) Ved afgørelse 2003/96/EF af 6. februar 20031 godkendte Rådet indgåelsen af aftalen om 

videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine.

(2) I aftalens artikel 12, litra b), fastsattes, at aftalen ville blive indgået i første omgang for en 

periode, som slutter den 31. december 2002, og kunne fornyes for yderligere femårsperio-

der ved fælles overenskomst mellem parterne.

(3) Ved en afgørelse af 22. september 20032, der trådte i kraft den 8. november 2004, god-

kendte Rådet en fornyelse af aftalen for endnu en femårsperiode.

(4) På det tredje møde i underudvalg nr. 7, EU-Ukraine, der fandt sted den 26. og 27. novem-

ber 2008 i Kiev, bekræftede begge parter deres interesse i at forny aftalen for endnu en 

femårsperiode.

                                               

1 EUT L 36 af 12.2.2003, s. 31.
2 EUT L 267 af 17.10.2003, s. 24.
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(5) Den fornyede aftale er indholdsmæssigt identisk med den aftale, der udløb den 7. novem-

ber 2009.

(6) Som en følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 er Den Europæiske 

Union trådt i stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab.

(7) Fornyelsen af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæi-

ske Fællesskab og Ukraine bør godkendes på Unionens vegne -

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
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Artikel 1

Fornyelsen af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fæl-

lesskab og Ukraine for endnu en femårsperiode godkendes hermed på Unionens vegne.

Artikel 2

Formanden for Rådet fremsender på Unionens vegne den i aftalens artikel 12, litra b), omhandlede 

meddelelse og afgiver følgende meddelelse til Ukraine:

"Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 er Den Europæiske Union 

trådt i stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab og udøver fra nævnte dato alle Det 

Europæiske Fællesskabs rettigheder og påtager sig alle dets forpligtelser. Henvisninger i aftalen til 

"Det Europæiske Fællesskab" gælder i givet fald som henvisninger til "Den Europæiske Union".".



11364/10 KHO/aa 5
DG C DA

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i 

På Rådets vegne

Formand


