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PADOMES LĒMUMS Nr. .../2010/ES

(... gada ...)

par to, lai atjauninātu Nolīgumu 

starp Eiropas Kopienu un Ukrainu 

par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 186. pantu saistībā ar 218. panta 

6. punkta a) apakšpunkta v) punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu1,

                                               

1 OV C, … lpp.
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tā kā:

(1) Ar Padomes Lēmumu 2003/96/EK (2003. gada 6. februāris)1 ir apstiprināta Nolīguma 

noslēgšana starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā.

(2) Nolīguma 12. panta b) punktā ir paredzēts, ka nolīgumu noslēdz sākumposmam līdz 

2002. gada 31. decembrim, un tas ir atjaunojams, Pusēm savstarpēji vienojoties par vēl 

piecu gadu papildlaiku.

(3) Ar 2003. gada 22. septembra lēmumu2, kas stājās spēkā 2004. gada 8. novembrī, Padome

apstiprināja, ka nolīgumu atjaunina vēl uz pieciem gadiem.

(4) ES un Ukrainas 7. apakškomitejas trešajā sanāksmē, kas notika Kijevā 2008. gada 26. un 

27. novembrī, abas Puses apstiprināja ieinteresētību atjaunināt minēto nolīgumu vēl uz 

pieciem gadiem.

                                               

1 OV L 36, 12.2.2003., 31. lpp.
2 OV L 267, 17.10.2003., 24. lpp.
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(5) Atjauninātā nolīguma materiālais saturs ir identisks tā nolīguma materiālajam saturam, 

kura termiņš beidzās 2009. gada 7. novembrī.

(6) Līdz ar Lisabonas Līguma stāšanos spēkā 2009. gada 1. decembrī Eiropas Savienība ir 

aizstājusi Eiropas Kopienu un ir tās pēctece.

(7) Savienības vārdā būtu jāapstiprina tas, ka tiek atjaunināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu 

un Ukrainu par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.
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1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts, ka Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par 

sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā atjaunina vēl uz pieciem gadiem.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz nolīguma 12. panta b) punktā paredzēto 

paziņojumu un sniedz Ukrainai šādu paziņojumu:

"Lisabonas Līgumam stājoties spēkā 2009. gada 1. decembrī, Eiropas Savienība ir aizstājusi Eiropas 

Kopienu, ir tās pēctece un no minētās dienas īsteno visas Eiropas Kopienas tiesības un uzņemas 

visus tās pienākumus. Tāpēc nolīguma tekstā esošās atsauces uz "Eiropas Kopienu" attiecīgos 

gadījumos jālasa kā atsauces uz "Eiropas Savienību.".



11364/10 DE/eca 5
DG C LV

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

...,

Padomes vārdā -

priekšsēdētājs


