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A TANÁCS …/2011/EU HATÁROZATA

(…)

az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti

NAT-I-9406 együttműködési megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) 

bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával, 218. cikke (7) bekezdésével

és 218. cikke (8) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,
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mivel:

(1) A Bizottság az Unió nevében tárgyalásokat folytatott az Amerikai Egyesült Államok és az 

Európai Unió közötti NAT-I-9406 együttműködési megállapodásról (a továbbiakban: a 

megállapodás) a polgári repüléssel kapcsolatos kutatás és fejlesztés terén.

(2) A megállapodást a felek 2011. március 3-án aláírták.

(3) A megállapodást az Uniónak indokolt jóváhagynia.

(4) Eljárási szabályokat szükséges megállapítani a megállapodással létrehozott vegyes 

bizottságban való uniós részvételt, valamint a vitás kérdések rendezését illetően,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ HATÁROZATOT:



9390/11 KT/md 3
DG C I HU

1. cikk

Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti NAT-I-9406 együttműködési 

megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) az Unió nevében a Tanács jóváhagyja1.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje a megállapodás XII. cikkének B. pontjában 

előírt értesítés megtételére jogosult személy(eke)t2.

3. cikk

Az Uniót a megállapodás III. cikke értelmében létrehozott vegyes bizottságban a tagállamok 

képviselőinek segítségével a Bizottság képviseli.

                                               

1 A megállapodás az aláírásáról szóló határozattal együtt került kihirdetésre az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában (HL L 89,. 2011.4.5., 3. o.)

2 A megállapodás hatályba lépésének időpontját a Tanács Főtitkársága az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában teszi közzé.
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4. cikk

(1) A Bizottság, a Tanács által kijelölt különbizottsággal konzultálva, meghatározza az Unió 

által a vegyes bizottságban képviselendő álláspontot, többek között az alábbiak elfogadása

tekintetében:

– a megállapodáshoz tartozó további mellékletek és függelékek a megállapodás III. 

cikke E. pontjának 2. alpontjában foglaltaknak megfelelően;

– a megállapodáshoz tartozó mellékletek és függelékek módosításai a megállapodás 

III. cikke E. pontjának 3. alpontjában foglaltaknak megfelelően.

(2) A Bizottság meghatározza a vegyes bizottság belső irányítási eljárásainak a megállapodás 

III. cikkének C. pontjában említett kidolgozásával és elfogadásával kapcsolatos, a vegyes 

bizottságban képviselendő uniós álláspontot.

(3) A Bizottság végrehajthatja a megállapodás II. cikke B. pontjának, valamint IV., V., VII. és 

VIII. cikkének megfelelő valamennyi szükséges intézkedést.

(4) Az Uniót a megállapodás XI. cikke szerinti konzultációkon a Bizottság képviseli.
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5. cikk

A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a Tanácsot a megállapodás végrehajtásáról.

6. cikk

Ez a határozat elfogadásának a napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben,

a Tanács részéről

az elnök


