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ROZHODNUTIE RADY Č.../2010/EÚ

z

o uzavretí Dohody

o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskou úniou a vládou Faerských ostrovov, 

ktorou sa Faerské ostrovy pridružujú

k siedmemu rámcovému programu Únie v oblasti výskumu, 

technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013)

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....



11365/10 RSP/su 2
DG C SK

keďže:

(1) Komisia rokovala v mene Únie o Dohode o vedecko-technickej spolupráci s vládou 

Faerských ostrovov, ktorou sa Faerské ostrovy pridružujú k siedmemu rámcovému 

programu Únie v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 –

2013) (ďalej len „dohoda“).

(2) Dohodu podpísali zástupcovia zmluvných strán 3. júna 2010 v Bruseli a predbežne sa 

vykonáva od 1. januára 2010 s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(3) Dohoda by sa mala uzavrieť v mene Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:
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Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskou úniou

a vládou Faerských ostrovov, ktorou sa Faerské ostrovy pridružujú k siedmemu rámcovému 

programu Únie v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013)*.

Článok 2

Komisia prijme pozíciu, ktorú má Únia prijať v rámci spoločného výboru ustanoveného v článku 4 

ods. 1 dohody.

Článok 3

Predseda Rady vykoná v mene Únie oznámenie stanovené v článku 5 ods. 2 dohody.

                                               

* Pozri text dohody v dok. 5475/10.
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Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V 

Za Radu

predseda


