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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ…./2011/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας για δορυφορική πλοήγηση

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός,

και του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 171 
και 172, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 σημείο α) και το πρώτο εδάφιο του άρθρου 
218 παράγραφος 8,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1,

                                               

1 ΄Εγκριση της …. (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου

για δορυφορική πλοήγηση («η συμφωνία»),1 η οποία υπεγράφη στις 22 Σεπτεμβρίου 2010.

(2) Η συμφωνία καλύπτει ζητήματα, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΄Ενωσης και 

των κρατών μελών.

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 της συμφωνίας και την απόφαση υπογραφής2, η 

συμφωνία εφαρμόζεται σε προσωρινή βάση από την Ένωση, όσον αφορά τα στοιχεία που 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, και από το Βασίλειο της Νορβηγίας, εν αναμονή της

ολοκήρωσης των διαδικασιών για τη σύναψή της.

(4) Η συμφωνία, η οποία θα πρέπει επίσης να κυρωθεί από τα κράτη μέλη, θα πρέπει να 

εγκριθεί, εξ ονόματος της Ένωσης, για τα ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

                                               

1 EE L 283, 29.10.2010, σ. 12.
2 ΕΕ L 283, 29.10.2010, σ. 11.
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Άρθρο 1

Η συμφωνία συνεργασίας για δορυφορική πλοήγηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

κρατών μελών της,αφενός,και του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου, εγκρίνεται, εξ ονόματος 

της Ένωσης1.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

                                               

1 Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος της συμφωνίας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.


