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DECIZIA NR. …/2011/UE A CONSILIULUI

din 

privind încheierea Memorandumului de cooperare NAT-I-9406 între Statele Unite ale 

Americii și Uniunea Europeană 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 

alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a), cu articolul 218 alineatul (7) și cu 

articolul 218 alineatul (8) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,
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întrucât:

(1) Comisia a negociat în numele Uniunii Memorandumul de cooperare NAT-I-9406 între 

Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană (denumit în continuare 

„memorandumul”) în materie de cercetare și dezvoltare în sfera aviației civile.

(2) Memorandumul a fost semnat la 3 martie 2011.

(3) Memorandumul ar trebui aprobat de Uniunea Europeană.

(4) Este necesar să se stabilească modalități procedurale pentru participarea Uniunii la 

Comitetul mixt instituit prin memorandum și pentru soluționarea dezacordurilor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
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Articolul 1

Memorandumul de cooperare NAT-I-9406 între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană 

(denumit în continuare „memorandumul”) se aprobă în numele Uniunii1.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să facă 

notificarea prevăzută la articolul XII litera (B) din memorandum2.

Articolul 3

Comisia, cu sprijinul reprezentanților statelor membre, reprezintă Uniunea în cadrul Comitetului 

mixt instituit în temeiul articolului III din memorandum.

                                               

1 Memorandumul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene împreună cu decizia 
privind semnarea (JO L 89, 5.4.2011, p. 3).

2 Data de intrare în vigoare a memorandumului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene de către Secretariatul General al Consiliului.
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Articolul 4

(1) După consultarea comitetului special desemnat de Consiliu, Comisia stabilește poziția care 

trebuie adoptată de Uniune în cadrul Comitetului mixt, inclusiv în ceea ce privește 

adoptarea:

– de anexe suplimentare la memorandum și apendice la acesta, astfel cum se 

menționează la articolul III litera (E) punctul 2 din memorandum;

– de modificări la anexe și apendice la memorandum, astfel cum se menționează la 

articolul III litera (E) punctul 3 din memorandum.

(2) Comisia stabilește poziția care trebuie adoptată de Uniune în cadrul Comitetului mixt în 

privința elaborării și adoptării regulilor de procedură internă ale Comitetului mixt, astfel 

cum se prevede la articolul III litera C din memorandum.

(3) Comisia poate să ia toate măsurile corespunzătoare în temeiul articolelor II litera (B), IV, 

V, VII și VIII din memorandum.

(4) Comisia reprezintă Uniunea la consultările care au loc în temeiul articolului XI din 

memorandum.
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Articolul 5

Comisia informează în mod regulat Consiliul cu privire la punerea în aplicare a memorandumului.

Articolul 6

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 

Pentru Consiliu,

Preşedintele


