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NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu …,

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen

Galileo- ja GPS-satelliittinavigointijärjestelmien ja niihin liittyvien sovellusten edistämistä, 

tarjontaa ja käyttöä koskevan sopimuksen tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 171 artiklan ja 

172 artiklan ensimmäisen kohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan ja 218 artiklan 

8 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän1, 

                                               

1 Lausunto annettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).



11117/11 VHK/tan 2
DG C I LIMITE FI

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto valtuutti 30 päivänä syyskuuta 1999 komission aloittamaan Amerikan 

yhdysvaltojen kanssa neuvottelut maailmanlaajuisen siviilinavigointijärjestelmän 

kehittämistä koskevan sopimuksen tekemisestä.

(2) Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus 

Galileo- ja GPS-satelliittinavigointijärjestelmien ja niihin liittyvien sovellusten 

edistämisestä, tarjonnasta ja käytöstä allekirjoitettiin 22 päivänä kesäkuuta 2004 tehdyn 

neuvoston päätöksen* mukaisesti Dromoland Castlessa, Irlannissa, 26 päivänä kesäkuuta 

2004, ja sitä on sovellettu väliaikaisesti 1 päivästä marraskuuta 2008 ennen sopimuksen 

voimaantuloa.

(3) Jäsenvaltioilla on tarvittaessa edustajat tämän sopimuksen nojalla perustetuissa 

työryhmissä. 

(4) Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 

                                               

* Valtuuskunnat: ks. asiakirja st 10257/04.
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1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välinen sekä 

Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus Galileo- ja GPS-satelliittinavigointijärjestelmien ja niihin 

liittyvien sovellusten edistämisestä, tarjonnasta ja käytöstä.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja toimittaa unionin puolesta Amerikan yhdysvalloille sopimuksen 

20 artiklan 1 kohdan mukaisen nootin1 ja antaa seuraavan ilmoituksen:

"Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on korvannut 

Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on, ja se käyttää mainitusta päivästä alkaen kaikkia Euroopan 

yhteisön oikeuksia ja ottaa vastatakseen kaikki Euroopan yhteisön velvoitteet. Sopimuksessa olevat 

viittaukset "Euroopan yhteisöön" on siten tilanteen mukaan ymmärrettävä viittauksiksi "Euroopan 

unioniin"."

                                               

 Virallinen lehti: pyydetään liittämään asiakirjaan st 11575/11 sisältyvä sopimus.
1 Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä.
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3 artikla

1. Komission edustaja ja tarpeen mukaan jäsenvaltioiden edustajat edustavat unionia

sopimuksen 13 artiklan nojalla perustetuissa työryhmissä.

2. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot antavat yhdessä sopimuksen 19 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetut tiedot. Komissio esittää tiedot Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden puolesta.

3. Neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta sopimuksen liitteen 6 kohdassa tarkoitetuissa 

ryhmissä esitettävän unionin kannan.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään. 

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


