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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. …/2011/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά με τη σύναψη του μνημονίου συνεργασίας NAT-I-9406

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 100 

παράγραφος 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α), το άρθρο 218

παράγραφος 7 και το άρθρο 218 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Αφού έλαβαν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε εξ ονόματος της Ένωσης το μνημόνιο συνεργασίας NAT-

I-9406 με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την έρευνα και την ανάπτυξη στον 

τομέα της πολιτικής αεροπορίας (εφεξής «το μνημόνιο»).

(2) Το μνημόνιο υπεγράφη στις 3 Μαρτίου 2011.

(3) Το μνημόνιο θα πρέπει να εγκριθεί από την Ένωση.

(4) Είναι αναγκαίο να οριστούν διαδικαστικοί κανόνες για τη συμμετοχή της Ένωσης στην 

κοινή επιτροπή που συστήνεται βάσει του μνημονίου, καθώς και την επίλυση διαφορών,

ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
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Άρθρο 1

Διά της παρούσης εγκρίνεται το μνημόνιο συνεργασίας NAT-I-9406 μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εξ ονόματος της Ένωσης («μνημόνιο»).1

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται διά της παρούσης να ορίσει το ή τα πρόσωπα που 

είναι αρμόδια να προβούν στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο XII.B του μνημονίου.2

Άρθρο 3

Η Ένωση εκπροσωπείται στην κοινή επιτροπή που συστήνεται βάσει του άρθρου ΙΙΙ του μνημονίου 

από την Επιτροπή, επικουρούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών.

                                               

1 Το μνημόνιο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την 
απόφαση περί υπογραφής του (ΕΕ L 89,5.4.2011 σ. 3).

2 Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του μνημονίου δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.
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Άρθρο 4

1. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με την ειδική επιτροπή που έχει ορίσει το Συμβούλιο, 

καθορίζει τη θέση που λαμβάνει η Ένωση στην κοινή επιτροπή, μεταξύ άλλων και για την 

έγκριση:

– πρόσθετων παραρτημάτων και προσαρτημάτων του μνημονίου, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο ΙΙΙ.Ε παράγραφος 2 του μνημονίου·

– τροποποιήσεων παραρτημάτων και προσαρτημάτων του μνημονίου, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο ΙΙΙ.Ε παράγραφος 3 του μνημονίου.

2. Η Επιτροπή θα καθορίσει τη θέση που θα υιοθετήσει η Ένωση στην κοινή επιτροπή για 

την κατάρτιση και την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού της κοινής επιτροπής, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο ΙΙΙ.Γ του μνημονίου.

3. Η Επιτροπή μπορεί να αναλαμβάνει κατάλληλη δράση βάσει των άρθρων II.B, IV, V, VII 

και VIII του μνημονίου.

4. Η Επιτροπή αντιπροσωπεύει την Ένωση στις διαβουλεύσεις κατά το άρθρο XI του 

μνημονίου.
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Άρθρο 5

Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Συμβούλιο για την εφαρμογή του μνημονίου.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


