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NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o …/2010/EU,

annettu …,

Euroopan unionin ja Färsaarten hallituksen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan 

sopimuksen, jonka nojalla Färsaaret assosioituu Euroopan unionin seitsemänteen 

tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmaan (2007–2013), 

tekemisestä 

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 186 artiklan 

yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän1,

                                               

1 EUVL C
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sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komissio on neuvotellut unionin puolesta Färsaarten hallituksen kanssa tieteellistä ja 

teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen, jonka nojalla Färsaaret assosioituu 

Euroopan unionin seitsemänteen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin 

puiteohjelmaan (2007–2013), jäljempänä 'sopimus'.

(2) Sopimuspuolten edustajat allekirjoittivat sopimuksen Brysselissä 3 päivänä kesäkuuta 

2010, ja sitä alettiin soveltaa väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2010 sillä varauksella, 

että se tehdään myöhemmin.

(3) Sopimus olisi tehtävä unionin puolesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
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1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta Euroopan unionin ja Färsaarten hallituksen tieteellistä ja teknologista 

yhteistyötä koskeva sopimus, jonka nojalla Färsaaret assosioituu Euroopan unionin seitsemänteen 

tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmaan (2007–2013)*.

2 artikla

Komissio hyväksyy sopimuksen 4 artiklan 1 kohdalla perustetussa sekakomiteassa omaksuttavan

unionin kannan.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 

ilmoituksen.

                                               

* Sopimuksen teksti: ks. asiakirja 5475/10.
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4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

.

Tehty 

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


