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ROZHODNUTIE RADY č.../2011/EÚ

z

o uzavretí Dohody o spolupráci na systéme satelitnej navigácie

medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 171 a 172 v spojení 

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

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu1,

                                               

1 Súhlas z... (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).
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keďže:

(1) Komisia prerokovala s Nórskym kráľovstvom Dohodu o spolupráci na systéme satelitnej 

navigácie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom (ďalej 

len „dohoda“)1, ktorá bola podpísaná 22. septembra 2010.

(2) Dohoda sa týka záležitostí, ktoré patria do právomoci Únie ako aj členských štátov.

(3) V súlade s článkom 12 ods. 4 dohody a rozhodnutím o jej podpise2 by Únia, pokiaľ ide 

o prvky patriace do jej právomoci, a Nórske kráľovstvo mali dohodu predbežne vykonávať 

do ukončenia postupov potrebných na jej uzavretie.

(4) Dohoda, ktorú budú musieť ratifikovať aj členské štáty, by sa pre záležitosti, ktoré patria 

do právomoci Únie, mala v jej mene schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

                                               

1 Ú. v. EÚ L 283, 29.10.2010, s. 12.
2 Ú. v. EÚ L 283, 29.10.2010, s. 11.
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Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda o spolupráci na systéme satelitnej navigácie medzi 

Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom1.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. 

V

Za Radu

predseda

                                               

1 Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom 
vestníku Európskej únie.


