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NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o …/2010/EY,

annettu …,

Euroopan yhteisön ja Ukrainan

tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan

sopimuksen uusimisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 186 artiklan 

yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän1,

                                               

1 EUVL C ...
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sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto hyväksyi 6 päivänä helmikuuta 2003 tekemällään päätöksellä 2003/96/EY1

Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen 

tekemisen.

(2) Sopimuksen 12 artiklan b alakohdan mukaan sopimus tehdään ensin 31 päivänä joulukuuta 

2002 päättyväksi kaudeksi, ja se voidaan uusia osapuolten yhteisellä sopimuksella viiden 

vuoden jaksoiksi.

(3) Neuvosto hyväksyi 22 päivänä syyskuuta 2003 tekemällään päätöksellä2, joka tuli voimaan 

8 päivänä marraskuuta 2004, sopimuksen uusimisen viiden vuoden jaksoksi.

(4) Kiovassa 26 ja 27 päivänä marraskuuta 2008 pidetyssä EU:n ja Ukrainan välisen 

alakomitean nro 7 kolmannessa kokouksessa osapuolet ilmaisivat halukkuutensa mainitun 

sopimuksen uusimiseen edelleen viiden vuoden jaksoksi.

                                               

1 EUVL L 36, 12.2.2003, s. 31.
2 EUVL L 267, 17.10.2003, s. 24.
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(5) Uusittava sopimus on asiasisällöltään täysin samanlainen kuin 7 päivänä marraskuuta 2009 

päättynyt sopimus.

(6) Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on 

korvannut Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on.

(7) Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen 

uusiminen olisi hyväksyttävä unionin puolesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 
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1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä 

koskevan sopimuksen uusiminen edelleen viiden vuoden jaksoksi.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tekee unionin puolesta sopimuksen 12 artiklan b alakohdassa määrätyn

ilmoituksen ja tekee seuraavan ilmoituksen Ukrainalle:

"Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on korvannut 

Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on, ja se käyttää mainitusta päivästä alkaen kaikkia Euroopan 

yhteisön oikeuksia ja ottaa vastatakseen kaikki Euroopan yhteisön velvoitteet. Sopimuksessa olevat 

viittaukset "Euroopan yhteisöön" on siten tilanteen mukaan ymmärrettävä viittauksiksi "Euroopan 

unioniin"."
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3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


