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Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας 

επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Κυβέρνησης των Φερόων νήσων, με την οποία οι 
Φερόες νήσοι συνδέονται με το έβδομο κοινοτικό πρόγραμμα-πλαίσιο 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-
2013)
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. …/2010/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τη σύναψη συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης των Φερόων νήσων, με την οποία οι Φερόες νήσοι 

συνδέονται με το έβδομο κοινοτικό πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, 

τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 186 σε 

συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 σημείο α) στοιχείο v),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1,

                                               

1 ΕΕ C …, …, σ. ….



11365/10 ROD/ag 2
DG C EL

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Επιτροπή διαπραγματεύτηκε, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνία επιστημονικής και 

τεχνολογικής συνεργασίας με την κυβέρνηση των Φερόων νήσων, με την οποία οι Φερόες 

νήσοι συνδέονται με το έβδομο κοινοτικό πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, 

τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) (στο εξής «η συμφωνία»).

(2) Η συμφωνία υπογράφτηκε από τους εκπροσώπους των μερών στις 3 Ιουνίου 2010 στις 

Βρυξέλλες και τέθηκε σε προσωρινή εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου 2010, με την 

επιφύλαξη της σύναψής της σε μεταγενέστερη ημερομηνία1.

(3) Η συμφωνία πρέπει να συναφθεί εξ ονόματος της Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

                                               

1 EE C, , σ. 
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Άρθρο 1

Με την παρούσα εγκρίνεται εκ μέρους της Ένωσης η συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής 

συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Φερόων νήσων, με την 

οποία οι Φερόες νήσοι συνδέονται με το έβδομο κοινοτικό πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων 

έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013)*.

Άρθρο 2

Η Επιτροπή καθορίζει τη θέση που θα λαμβάνει η Ένωση στο πλαίσιο της κοινής επιτροπής που 

συστήνεται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 της συμφωνίας.

Άρθρο 3

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, στην κοινοποίηση που 

προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της συμφωνίας.

                                               

* Για το κείμενο της συμφωνίας βλ. έγγρ. 5475/10.
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Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της.

Έγινε στ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


