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ROZHODNUTÍ RADY č. …/2011/EU

ze dne

o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti družicové navigace 

mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Norským královstvím

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 171 a 172 ve spojení 

s čl. 218 odst. 6 písm. a) a odst. 8 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu1,

                                               

1 Souhlas ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Komise sjednala Dohodu o spolupráci v oblasti družicové navigace mezi Evropskou unií a 

jejími členskými státy a Norským královstvím1 (dále jen „dohoda“), která byla podepsána 

dne 22. září 2010.

(2) Dohoda upravuje věci spadající do pravomoci Unie i členských států.

(3) Podle čl. 12 odst. 4 dohody a rozhodnutí o jejím podpisu2 uplatňují Unie ve věcech 

spadajících do její pravomoci a Norské království dohodu prozatímně až do dokončení 

postupů pro její uzavření.

(4) Dohoda, která bude muset být rovněž ratifikována členskými státy, by měla být schválena

jménem Unie, pokud jde o věci spadající do její pravomoci,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

                                               

1 Úř. věst. L 283, 29.10.2010, s. 12.
2 Úř. věst. L 283, 29.10.2010, s. 11.
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Článek 1

Dohoda o spolupráci v oblasti družicové navigace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy 

a Norským královstvím se schvaluje jménem Unie.1

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem po přijetí.

V … dne 

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

                                               

1 Den vstupu dohody v platnost zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie generální 
sekretariát Rady.


