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BESLUIT Nr. …/2010/EU VAN DE RAAD

van

betreffende de verlenging van de Overeenkomst

voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied

tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 186, in 

samenhang met artikel 218, lid 6, onder a), punt v),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement1,

                                               

1 PB C [...] van [...], blz. [...].
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij zijn Besluit 2003/96/EG1 van 6 februari 2003 heeft de Raad de sluiting goedgekeurd 

van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied 

tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne.

(2) In artikel 12, punt b), van deze overeenkomst wordt bepaald dat deze overeenkomst wordt 

gesloten voor een eerste periode eindigend op 31 december 2002 en met instemming van 

beide partijen telkens met vijf jaar kan worden verlengd.

(3) Bij Besluit van 22 september 20032 dat op 8 november 2004 in werking is getreden, heeft 

de Raad de verlenging van de overeenkomst met een nieuwe periode van vijf jaar 

goedgekeurd.

(4) Beide partijen hebben hun voornemen tot verlenging van de bovenvermelde overeenkomst 

met een nieuwe periode van vijf jaar bevestigd tijdens de derde vergadering van het 

Subcomité EU-Oekraïne nr. 7, die op 26 en 27 november 2008 in Kyiv heeft plaats-

gevonden.

                                               

1 PB L 36 van 12.2.2003, blz. 31.
2 PB L 267 van 17.10.2003, blz. 24.
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(5) De materiële inhoud van de verlengde overeenkomst is identiek aan de materiële inhoud 

van de overeenkomst die op 7 november 2009 is verstreken.

(6) Als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is 

de Europese Unie in de plaats getreden van de Europese Gemeenschap waarvan zij de 

opvolgster is.

(7) De verlenging van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en 

technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne moet namens de Unie 

worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 
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Artikel 1

De verlenging met een nieuwe periode van vijf jaar van de Overeenkomst voor samenwerking op 

wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne wordt 

namens de Unie goedgekeurd.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad verricht namens de Unie de in artikel 12, punt b), van de overeenkomst 

bedoelde kennisgeving en doet de volgende kennisgeving aan Oekraïne:

"Als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is de 

Europese Unie in de plaats getreden van de Europese Gemeenschap waarvan zij de opvolgster is, en

met ingang van die datum oefent zij alle rechten van de Europese Gemeenschap uit en neemt zij 

haar verplichtingen over. Derhalve dienen alle verwijzingen in de tekst van de overeenkomst naar 

"de Europese Gemeenschap" waar passend gelezen te worden als "de Europese Unie"".
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Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 

Voor de Raad

De voorzitter


