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TARYBOS SPRENDIMAS Nr. … /2010/ES

… m. … … d.

dėl Europos bendrijos ir 

Ukrainos mokslinio ir technologinio 

bendradarbiavimo susitarimo galiojimo pratęsimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 186 straipsnį kartu su 

218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą 1,

                                               

1 OL C […], […], p. […].
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kadangi:

(1) 2003 m. vasario 6 d. Sprendimu 2003/96/EB 1 Taryba patvirtino Europos bendrijos ir 

Ukrainos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo (toliau – Susitarimas) 

sudarymą.

(2) Susitarimo 12 straipsnio b punkte numatyta, kad Susitarimas sudaromas pradiniam 

laikotarpiui, kuris baigiasi 2002 m. gruodžio 31 d., ir jo galiojimas bendru Šalių susitarimu 

bus pratęsiamas tolesniems penkerių metų laikotarpiams.

(3) 2003 m. rugsėjo 22 d. Sprendimu 2, kuris įsigaliojo 2004 m. lapkričio 8 d., Taryba 

patvirtino Susitarimo galiojimo pratęsimą tolesniam penkerių metų laikotarpiui.

(4) 2008 m. lapkričio 26–27 d. Kijeve vykusiame trečiajame ES ir Ukrainos 7-ojo pakomitečio 

posėdyje abi Šalys patvirtino norą pratęsti Susitarimo galiojimą dar penkeriems metams.

                                               

1 OL L 36, 2003 2 12, p.31.
2 OL L 267, 2003 10 17, p. 24.
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(5) Atnaujinto Susitarimo turinys yra identiškas susitarimo, kurio galiojimas baigėsi 2009 m. 

lapkričio 7 d., turiniui.

(6) 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Sąjunga pakeitė Europos 

bendriją ir perėmė jos teises bei pareigas.

(7) Europos bendrijos ir Ukrainos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo 

galiojimo pratęsimas turėtų būti patvirtintas Sąjungos vardu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ: 
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1 straipsnis

Europos bendrijos ir Ukrainos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo galiojimo 

pratęsimas papildomam penkerių metų laikotarpiui patvirtinamas Sąjungos vardu.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Susitarimo 12 straipsnio b punkte numatytą 

pranešimą ir pateikia Ukrainai šį pranešimą:

„2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Sąjunga pakeitė Europos bendriją ir 

perėmė jos teises bei pareigas, ir nuo tos datos naudojasi visomis Europos bendrijos teisėmis ir 

prisiima visas jos pareigas. Todėl nuorodos į „Europos bendriją“ Susitarimo tekste atitinkamais 

atvejais laikomos nuorodomis į „Europos Sąjungą“.“
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3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta

Tarybos vardu

Pirmininkas


