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ROZHODNUTIE RADY č. .../2011/EÚ

z

o uzavretí Memoranda o spolupráci NAT-I-9406

medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2 v spojení 

s článkom 218 ods. 6 písm. a), článkom 218 ods. 7 a článkom 218 ods. 8 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,
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keďže:

(1) Komisia v mene Únie dojednala Memorandum o spolupráci NAT-I-9406 medzi Spojenými 

štátmi americkými a Európskou úniou (ďalej len „memorandum”) na výskume a vývoji v 

oblasti civilného letectva.

(2) Memorandum bolo podpísané 3. marca 2011.

(3) Memorandum by mala schváliť Únia.

(4) Je nevyhnutné ustanoviť postupy týkajúce sa účasti Únie v spoločnom výbore zriadenom 

memorandom ako aj riešenia sporov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:
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Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Memorandum o spolupráci NAT-I-9406 medzi Spojenými štátmi 

americkými a Európskou úniou (ďalej len „memorandum”)1.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) vykonať oznámenie podľa 

článku XII bodu B memoranda2.

Článok 3

Úniu v spoločnom výbore zriadenom podľa článku III memoranda zastupuje Komisia, ktorej 

pomáhajú zástupcovia členských štátov.

                                               

1 Memorandum sa uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie spolu s rozhodnutím 
o podpise (Ú. v. EÚ L 89, 5.4.2011, s. 3). 

2 Dátum nadobudnutia účinnosti memoranda uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom 
vestníku Európskej únie.
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Článok 4

1. Komisia po porade s osobitným výborom ustanoveným Radou určí pozíciu, ktorú má Únia 

zaujať v spoločnom výbore, okrem iného pokiaľ ide o prijímanie:

– ďalších príloh k memorandu a jeho dodatkov v súlade s článkom III bodom E 

odsekom 2 memoranda,

– zmien a doplnení príloh k memorandu a jeho dodatkov v súlade s článkom III bodom 

E odsekom 3 memoranda.

2. Komisia určí pozíciu, ktorú má Únia zaujať v spoločnom výbore, pokiaľ ide o 

vypracovanie a prijímanie vnútorných riadiacich postupov spoločného výboru podľa 

článku III bodu C memoranda.

3. Komisia môže prijať akékoľvek vhodné opatrenia podľa článku II bodu B a článkov IV, V, 

VII a VIII memoranda.

4. Komisia zastupuje Úniu pri konzultáciách podľa článku XI memoranda.
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Článok 5

Komisia pravidelne informuje Radu o vykonávaní memoranda.

Článok 6

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli ,

Za Radu

predseda


