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A TANÁCS …/2010/EU HATÁROZATA 

(…)

az Európai Közösség és Ukrajna közötti 

tudományos és technológiai együttműködésről szóló 

megállapodás megújításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 186. cikkére, 

összefüggésben a 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának v. alpontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére1,

                                               

1 HL C …., …., …. o.
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mivel:

(1) 2003. február 6-i 2003/96/EK határozatával1 a Tanács jóváhagyta az Európai Közösség és 

Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás 

megkötését.

(2) A megállapodás 12. cikkének b) pontja szerint a megállapodást a felek 2002. december 31-

éig tartó kezdeti időszakra kötik, és a Felek közötti közös megállapodással további ötéves 

időtartamra megújíthatják.

(3) 2003. szeptember 22-i, 2004. november 8-án hatályba lépett határozatával2 a Tanács 

jóváhagyta a megállapodás további öt évre történő megújítását.

(4) A 7. sz. EU–Ukrajna albizottság 2008. november 26–27-én Kijevben tartott harmadik 

ülésén mindkét fél megerősítette, hogy az említett megállapodást további öt évre meg 

kívánja újítani.

                                               

1 HL L 36., 2003.2.12., 31. o.
2 HL L 267., 2003.10.17., 24. o.
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(5) A megújítást követően a megállapodás érdemi tartalma megegyezik a jelenleg hatályos 

megállapodáséval, amely 2009. november 7-én hatályát vesztette.

(6) A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésének következményeként az 

Európai Közösség helyébe az Európai Unió lépett, és annak jogutódja lett.

(7) Az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről 

szóló megállapodás megújítását az Unió nevében jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:



11364/10 RO/zsn 4
DG C HU

1. cikk

A Tanács az Unió nevében jóváhagyja az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és 

technológiai együttműködésről szóló megállapodás további öt évre történő megújítását.

2. cikk

A Tanács elnöke az Unió nevében megküldi a megállapodás 12. cikkének b) pontjában előírt 

értesítést, amelyben értesíti Ukrajnát az alábbiakról:

„A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésének következményeként az Európai 

Unió az Európai Közösség helyébe lépett, és annak jogutódja lett, valamint ezen időponttól kezdve 

gyakorolja az Európai Közösség jogait és terhelik annak kötelezettségei. Ezért a megállapodás 

szövegében az „Európai Közösség”-re való hivatkozásokat adott esetben „Európai Unió”-ként kell 

értelmezni.”
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3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt,

a Tanács részéről

az elnök


