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Suġġett: DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar il-

promozzjoni, il-provvista u l-użu ta' sistemi ta' navigazzjoni bis-satellita 
ta' GALILEO u tal-GPS u applikazzjonijiet relatati bejnil-Komunità 
Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, ul-Istati Uniti tal-
Amerika, min-naħa l-oħra
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DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

ta'

dwar il-konklużjoni tal-Ftehim 

dwar il-promozzjoni, il-provvista u l-użu ta' sistemi ta' navigazzjoni bis-satellita ta' 

GALILEO u tal-GPS u applikazzjonijiet relatati 

bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, 

u l-Istati Uniti tal-Amerika, min-naħa l-oħra

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-

Artikolu 171 u l-Artikolu 172, l-ewwel subparagrafu, flimkien mal-Artikolu 218 (6) (a) u l-ewwel 

subparagrafu tal-Artikolu 218(8) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewropew1,

                                               

1 Opinjoni mogħtija nhar … (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).
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Billi:

(1) Fit-30 ta’ Settembru 1999, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni sabiex tiftaħ negozjati 

mal-Istati Uniti tal-Amerika għall-konklużjoni ta’ ftehim li jikkonċerna l-iżvilupp ta’ 

Sistema ta’ Navigazzjoni Globali Ċivili.

(2) F'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 2004, il-Ftehim dwar il-

promozzjoni, il-provvista u l-użu ta’ sistemi ta’ navigazzjoni bis-satellita ta’ GALILEO u 

tal-GPS u applikazzjonijiet relatati bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, 

minn naħa waħda, u l-Istati Uniti tal-Amerika, min-naħa l-oħra ("Ftehim"), ġie ffirmat fi 

Dromoland Castle, fl-Irlanda, fis-26 ta’ Ġunju 2004 u ilu jiġi applikat b’mod proviżorju sa 

mill-1 ta’ Novembru 2008, sa ma jidħol fis-seħħ.

(3) L-Istati Membri ser ikunu rrappreżentati, kif adatt, fil-gruppi ta' ħidma stabbiliti bis-saħħa 

tal-Ftehim. 

(4) Il-Ftehim għandu jiġi approvat,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI: 

                                               

 Delegazzjonijiet: araw id-dokument st 10257/04.
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Artikolu 1

Il-Ftehim dwar il-promozzjoni, il-provvista u l-użu ta’ sistemi ta’ navigazzjoni bis-satellita ta’ 

GALILEO u tal-GPS u applikazzjonijiet relatati bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri 

tagħha, minn naħa waħda, u l-Istati Uniti tal-Amerika, min-naħa l-oħra, huwa b'dan approvat f’isem 

l-Unjoni Ewropea.

It-test tal-Ftehim huwa mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.**

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill għandu, f'isem l-Unjoni iwassal lill-Istati Uniti tal-Amerika n-nota 

diplomatika prevista fl-Artikolu 20(1) tal-Ftehim1 u jagħmel in-notifika li ġejja:

"B'konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fl-1 ta' Diċembru 2009, l-Unjoni Ewropea 

ssostitwixxiet u ssuċċediet lill-Komunità Ewropea u minn dik id-data teżerċita d-drittijiet kollha u 

tassumi l-obbligi kollha tal-Komunità Ewropea. Għalhekk, ir-referenzi għal "il-Komunità Ewropea" 

fit-test tal-Ftehim, fejn hu adatt, għandhom jinqraw bħala "l-Unjoni Ewropea".".

                                               

** ĠU: jekk jogħġbok ehmeż il-Ftehim relatat mad-dokument st 11575/11.
1 Id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ser tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 

Ewropea mis-Segretarjat tal-Kunsill.
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Artikolu 3

1. L-Unjoni għandha tkun irrappreżentata fil-gruppi ta' ħidma stabbiliti skont l-Artikolu 13 

tal-Ftehim minn rappreżentant tal-Kummissjoni u l-Istati Membri, kif adatt, mir-

rappreżentant rispettiv tagħhom.

2. L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 19(2) tal-Ftehim għandha tiġi pprovduta b'mod 

konġunt mill-Unjoni u mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta l-

informazzjoni f'isem l-Unjoni u l-Istati Membri.

3. Il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni fil-gruppi msemmija fil-paragrafu 6 tal-

Anness għall-Ftehim għandha tiġi adottata mill-Kunsill, fuq proposta mill-Kummissjoni.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Kunsill

Il-President


