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SKLEP SVETA št. …/2010/EU 

z dne 

o sklenitvi Sporazuma

med Evropsko unijo in vlado Ferskih otokov

o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki Ferske otoke pridružuje

k sedmemu okvirnemu programu Unije za raziskave,

tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 186 Pogodbe v povezavi s točko 

(v) člena 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta1,

                                               

1 UL C, str. …
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) Komisija je v imenu Unije s pogajanji dosegla Sporazum z vlado Ferskih otokov o 

znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki Ferske otoke pridružuje k sedmemu 

okvirnemu programu Unije za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti 

(2007-2013) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(2) Predstavniki obeh pogodbenic so v Bruslju dne 3. junija 2010 podpisali Sporazum, ki se od 

1. januarja 2010 do njegove sklenitve uporablja začasno..

(3) Sporazum bi bilo treba skleniti v imenu Unije –

SPREJEL NASLENDJI SKLEP:
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Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in vlado Ferskih otokov o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, 

ki Ferske otoke pridružuje k sedmemu okvirnemu programu Unije za raziskave, tehnološki razvoj in 

predstavitvene dejavnosti (2007-2013)se odobri v imenu Unije*.

Člen 2

Komisija sprejme stališče Unije v Skupnem odboru, ustanovljenem s členom 4(1) Sporazuma.

Člen 3

Predsednik Sveta poda v imenu Unije uradno obvestilo iz člena 5(2) Sporazuma.

                                               

* Besedilo Sporazuma je v dok 5475/10.
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Člen 4

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

V ,

Za Svet

Predsednik


