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RÅDETS BESLUT nr …/2011/EU

av den

om ingående av samarbetsavtalet om satellitnavigering mellan Europeiska unionen

och dess medlemsstater och Konungariket Norge

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 171 och 172 

jämförda med artiklarna 218.6 a och 218.8 första stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande1, och

                                               

1 Godkännande av den … (ännu ej offentliggjort i EUT).
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av följande skäl:

(1) Kommissionen har förhandlat fram ett samarbetsavtal om satellitnavigering mellan 

Europeiska unionen och dess medlemsstater och Konungariket Norge1, (nedan kallat 

avtalet), vilket undertecknades den 22 september 2010.

(2) Avtalet täcker frågor som faller inom såväl unionens som medlemsstaternas behörighet.

(3) Enligt artikel 12.4 i avtalet och beslutet om dess undertecknande2 ska avtalet tillämpas 

provisoriskt av unionen, avseende de delar som faller inom dess behörighet, och av 

Konungariket Norge, i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets 

ingående avslutas.

(4) Avtalet, som också kommer att behöva ratificeras av medlemsstaterna, bör godkännas på 

unionens vägnar i frågor som faller inom dess behörighet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

                                               

1 EUT L 283, 29.10.2010, s. 12.
2 EUT L 283, 29.10.2010, s. 11.
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Artikel 1

Samarbetsavtalet om satellitnavigering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och 

Konungariket Norge godkänns härmed på unionens vägnar1.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i

På rådets vägnar

Ordförande

                                               

1 Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i 
Europeiska unionens officiella tidning.


