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DECIZIA Nr…/2010/UE A CONSILIULUI

din 

privind încheierea Acordului

între Uniunea Europeană şi Guvernul Insulelor Feroe

privind cooperarea ştiinţifică şi tehnologică prin care Insulele Feroe

sunt asociate la cel de-al şaptelea program-cadru pentru cercetare,

dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative (2007-2013) al Uniunii

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 186 coroborat 

cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

                                               

1 JO C , p. .
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întrucât:

(1) Comisia a negociat, în numele Uniunii, un acord cu Guvernul Insulelor Feroe privind

cooperarea ştiinţifică şi tehnologică prin care Insulele Feroe sunt asociate la cel de-al 

şaptelea program-cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi 

demonstrative (2007-2013) al Uniunii (denumit în continuare „acordul”).

(2) Acordul a fost semnat de reprezentanţii părţilor la 3 iunie 2010 la Bruxelles şi se aplică cu 

titlu provizoriu de la 1 ianuarie 2010 până la încheierea sa la o dată ulterioară.

(3) Acordul ar trebui încheiat în numele Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
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Articolul 1

Acordul între Uniunea Europeană şi Guvernul Insulelor Feroe privind cooperarea ştiinţifică şi 

tehnologică prin care Insulele Feroe sunt asociate la cel de-al şaptelea program-cadru pentru 

cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative (2007-2013) al Uniunii se aprobă în 

numele Uniunii*.

Articolul 2

Comisia adoptă poziţia Uniunii care urmează a fi luată în cadrul comitetului mixt instituit prin

articolul 4 alineatul (1) din acord.

Articolul 3

Preşedintele Consiliului procedează, în numele Uniunii, la notificarea prevăzută la articolul 5 

alineatul (2) din acord.

                                               

* Pentru textul acordului, a se vedea documentul 5475/10.
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Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la ,

Pentru Consiliu,

Preşedintele


