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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της 

συμφωνίας για την προώθηση, εγκατάσταση και χρήση των συστημάτων 
δορυφορικής πλοήγησης GALILEO και GPS και των σχετικών 
εφαρμογών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών 
της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την προώθηση, εγκατάσταση και χρήση των 

συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης GALILEO και GPS και των σχετικών εφαρμογών 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 171 και 

το άρθρο 172 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) και το 

άρθρο 218 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1,

                                               

1 Γνώμη που διατυπώθηκε στις …. (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 30 Σεπτεμβρίου 1999, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει 

διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προκειμένου να συναφθεί 

συμφωνία σχετικά με την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου συστήματος πλοήγησης μη 

στρατιωτικής χρήσης.

(2) Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2004, η συμφωνία για την 

προώθηση, εγκατάσταση και χρήση των συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης GALILEO 

και GPS και των σχετικών εφαρμογών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των 

κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου 

(«συμφωνία») υπογράφηκε στο Dromoland Castle, στην Ιρλανδία, στις 26 Ιουνίου 2004 

και άρχισε να εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Νοεμβρίου 2008, εν αναμονή της θέσης 

της σε ισχύ.

(3) Τα κράτη μέλη θα εκπροσωπούνται, κατά περίπτωση, στις ομάδες εργασίας που 

συστήνονται δυνάμει της συμφωνίας.

(4) Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

                                               

 Αντιπροσωπείες: βλέπετε αρχείο st 10257/04.
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Άρθρο 1

Εγκρίνεται διά της παρούσης εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμφωνία για την προώθηση, 

εγκατάσταση και χρήση των συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης GALILEO και GPS και των 

σχετικών εφαρμογών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και 

των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα παραδώσει, εξ ονόματος της Ένωσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής τη διπλωματική διακοίνωση που προβλέπει το άρθρο 20 παράγραφος 1 της 

συμφωνίας1 και θα προβεί στην ακόλουθη κοινοποίηση:

«Ως συνέπεια της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισσαβώνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση αντικατέστησε και διαδέχθηκε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και από την 

ημερομηνία αυτή ασκεί όλα τα δικαιώματα και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας. Συνεπώς, οι αναφορές στην «Ευρωπαϊκή Κοινότητα» στο κείμενο της συμφωνίας 

νοούνται, ανάλογα με την περίπτωση, ως αναφορές στην «Ευρωπαϊκή Ένωση».».

                                               

 ΕΕ: Παρακαλούμε επισυνάψτε τη συμφωνία που σχετίζεται με το αρχείο st 11575/11.
1 Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου.
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Άρθρο 3

1. Στις ομάδες εργασίας που συστήνονται βάσει του άρθρου 13 της συμφωνίας η Ένωση 

εκπροσωπείται από εκπρόσωπο της Επιτροπής και τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, από 

τον αντίστοιχο εκπρόσωπό τους.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 της συμφωνίας παρέχονται 

από κοινού από την Ένωση και τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή υποβάλλει τις πληροφορίες εξ 

ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών.

3. Η θέση που λαμβάνει η Ένωση στις ομάδες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του 

παραρτήματος της συμφωνίας εκδίδεται από το Συμβούλιο, βάσει πρότασης της 

Επιτροπής.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


