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RÅDETS BESLUT nr …/2011/EU

av den

om ingående av samarbetsmemorandumet NAT-I-9406

mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen 

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2 jämförd 

med artiklarna 218.6 a, 218.7 och 218.8 första stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och
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av följande skäl:

(1) Kommissionen har på unionens vägnar förhandlat fram samarbetsmemorandumet 

NAT-I-9406 mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen (nedan kallat 

memorandumet) om forskning och utveckling inom området för civil luftfart.

(2) Memorandumet undertecknades den 3 mars 2011.

(3) Memorandumet bör godkännas av unionen.

(4) Det är nödvändigt att fastställa förfaranden för unionens deltagande i den gemensamma 

kommitté som inrättats genom memorandumet och för tvistlösning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 
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Artikel 1

Samarbetsmemorandumet NAT-I-9406 mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen 

(nedan kallat memorandumet) godkänns härmed på unionens vägnar1.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att göra den 

anmälan som anges i artikel XII B i memorandumet2.

Artikel 3

I den gemensamma kommitté som inrättats enligt artikel III i memorandumet ska unionen 

företrädas av kommissionen, bistådd av företrädare för medlemsstaterna.

                                               

1 Memorandumet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning tillsammans med 
beslutet om undertecknande (EUT L 89, 5.4.2011, s. 3).

2 Dagen för memorandumets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets 
generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.
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Artikel 4

1. Kommissionen ska efter samråd med den särskilda kommitté som utses av rådet fastställa 

den ståndpunkt som unionen ska inta i den gemensamma kommittén, inbegripet avseende 

antagande av

– ytterligare bilagor och tillägg till memorandumet i enlighet med vad som sägs 

i artikel III.E punkt 2 i memorandumet,

– ändringar av bilagor och tillägg till memorandumet i enlighet med vad som sägs 

i artikel III.E punkt 3 i memorandumet.

2. Kommissionen ska fastställa den ståndpunkt som unionen ska inta i den gemensamma 

kommittén för utformningen och antagandet av den gemensamma kommitténs interna 

förfaranden i enlighet med vad som fastställs i artikel III.C i memorandumet.

3. Kommissionen får vidta alla åtgärder som är lämpliga enligt artiklarna II.B, IV, V, VII och 

VIII i memorandumet.

4. Kommissionen ska företräda unionen vid samråd enligt artikel XI i memorandumet.
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Artikel 5

Kommissionen ska regelbundet informera rådet om memorandumets genomförande.

Artikel 6

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 

På rådets vägnar

Ordförande


