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Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody o podpoře, poskytování a 

používání družicových navigačních systémů GALILEO a GPS a 
navazujících aplikací mezi Evropským společenstvím a jeho členskými 
státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé
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ROZHODNUTÍ RADY

ze dne

o uzavření Dohody o podpoře,

 poskytování a používání družicových navigačních systémů GALILEO 

a GPS a navazujících aplikací mezi Evropským společenstvím 

a jeho členskými státy na jedné straně 

a Spojenými státy americkými na straně druhé

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 171 a čl. 172 první 

pododstavec 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 Stanovisko ze dne …(dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rada dne 30. září 1999 zmocnila Komisi, aby zahájila jednání se Spojenými státy 

americkými o uzavření dohody o vývoji civilního globálního navigačního systému.

(2) V souladu s rozhodnutím Rady ze dne 22. června 2004* byla dne 26. června 2004 na 

zámku Dromoland v Irsku podepsána Dohoda o podpoře, poskytování a používání 

družicových navigačních systémů GALILEO a GPS a navazujících aplikací mezi 

Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy 

americkými na straně druhé (dále jen „dohoda“), která se prozatímně provádí od

1. listopadu 2008 do dne vstupu v platnost.

(3) Členské státy budou odpovídajícím způsobem zastoupeny v pracovních skupinách 

vytvořených na základě dohody.

(4) Dohoda by měla být schválena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

                                               

* Pro delegace: viz dokument st 10257/04.
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Článek 1

Dohoda o podpoře, poskytování a používání družicových navigačních systémů GALILEO a GPS 

a navazujících aplikací mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a 

Spojenými státy americkými na straně druhé se schvaluje jménem Evropské unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.*

Článek 2

Předseda Rady doručí Spojeným státům americkým jménem Unie diplomatickou nótu podle čl. 20 

odst. 1 dohody1 a učiní toto oznámení:

„V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost ke dni 1. prosince 2009 nahradila Evropská 

unie Evropské společenství a je jeho nástupkyní, přičemž od uvedeného dne vykonává veškerá 

práva a přejímá veškeré povinnosti Evropského společenství. Odkazy na „Evropské společenství“ 

v textu dohody se proto na příslušných místech považují za odkazy na „Evropskou unii“.“

                                               

* Pro Úř. věst.: prosím připojte dohodu týkající se dokumentu st 11575/11.
1 Den vstupu dohody v platnost zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie generální 

sekretariát Rady.
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Článek 3

1. V pracovních skupinách zřízených podle článku 13 dohody zastupují Unii zástupce 

Komise nebo tam, kde je to vhodné, zástupci členských států.

2. Informace podle čl. 19 odst. 2 dohody poskytují společně Unie a členské státy. Za Unii 

a členské státy informace předkládá Komise.

3. Postoj, který má Unie zaujmout ve skupinách uvedených v odstavci 6 přílohy dohody, 

přijímá Rada na návrh Komise.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne

Za Radu

předseda nebo předsedkyně


