
11364/10 RSP/su
DG C SK

RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

V Bruseli 2. júla 2010
(OR. en)

Medziinštitucionálny spis:
2009/0062 (CNS)

11364/10

RECH 240
COEST 193

LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY
Predmet: ROZHODNUTIE RADY o obnovení Dohody o spolupráci v oblasti vedy 

a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou



11364/10 RSP/su 1
DG C SK

ROZHODNUTIE RADY Č. .../2010/EÚ

z

o obnovení Dohody o spolupráci v oblasti vedy

a techniky medzi

Európskym spoločenstvom a Ukrajinou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 186 v spojení s článkom 

218 ods. 6 písm. a) bodom v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu1,

                                               

1 Ú. v. EÚ C, s....
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keďže:

(1) Rada svojím rozhodnutím 2003/96/ES1 zo 6. februára 2003 schválila uzavretie Dohody o 

spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou.

(2) V článku 12 písm. b) dohody sa stanovilo, že dohoda je uzatvorená na počiatočné obdobie, 

ktoré sa skončí 31. decembra 2002, a možno ju predĺžiť na základe spoločnej dohody 

medzi stranami o ďalšie obdobia piatich rokov.

(3) Rada rozhodnutím z 22. septembra 20032, ktoré nadobudlo účinnosť 8. novembra 2004,

schválila obnovenie dohody na ďalšie obdobie piatich rokov.

(4) Na treťom stretnutí podvýboru EÚ – Ukrajina č. 7, ktoré sa uskutočnilo 26. a 27. novembra 

2008 v Kyjeve, potvrdili obidve strany svoj záujem obnoviť uvedenú dohodu na ďalších 

päť rokov.

                                               

1 Ú. v. EÚ L 36, 12.2.2003, s. 31.
2 Ú. v. EÚ L 267, 17.10.2003, s. 24.
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(5) Obsah obnovenej dohody je zhodný s obsahom dohody, ktorej platnosť sa skončila 7. 

novembra 2009.

(6) V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 Európska únia 

nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom.

(7) Obnovenie Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym 

spoločenstvom a Ukrajinou by sa malo v mene Únie schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: 
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Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje obnovenie Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi 

Európskym spoločenstvom a Ukrajinou na ďalšie obdobie piatich rokov.

Článok 2

Predseda Rady vydá v mene Únie oznámenie stanovené v článku 12 písm. b) dohody a pre Ukrajinu 

urobí toho oznámenie:

„V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 Európska únia nahradila 

Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom a od tohto dátumu vykonáva všetky 

práva a preberá všetky povinnosti Európskeho spoločenstva. Odkazy na „Európske spoločenstvo” 

alebo „Spoločenstvo” v texte dohody preto v prípade potreby znejú ako odkazy na „Európsku 

úniu“.“
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Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V 

Za Radu

predseda


