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BESLUIT VAN DE RAAD

van

betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en 

het gebruik van het Galileo- en het GPS-navigatiesysteem en verwante toepassingen tussen de 

Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, 

anderzijds

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 171, en 

artikel 172, eerste alinea, juncto artikel 218, lid 6, onder a), en artikel 218, lid 8, eerste alinea, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement1,

                                               

1 Advies gegeven op … (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 30 september 1999 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen met de 

Verenigde Staten van Amerika te openen met het oog op de sluiting van een overeenkomst 

betreffende de ontwikkeling van een civiel wereldwijd navigatiesysteem.

(2) Overeenkomstig het besluit van de Raad van 22 juni 2004* is de Overeenkomst inzake de 

bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en het GPS-

navigatiesysteem en verwante toepassingen tussen de Europese Gemeenschap en haar 

lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds, ("de overeenkomst") 

op 26 juni 2004 in Dromoland Castle, Ierland, ondertekend en wordt zij, hangende de 

inwerkingtreding, sinds 1 november 2008 voorlopig toegepast.

(3) De lidstaten zullen naar behoren worden vertegenwoordigd in de werkgroepen die 

krachtens de overeenkomst worden ingesteld.

(4) De overeenkomst moet worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

                                               

* Delegaties: zie document ST 10257/04.



11117/11 JVS/sv 3
DG C I LIMITE NL

Artikel 1

De Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en 

het GPS-navigatiesysteem en verwante toepassingen tussen de Europese Gemeenschap en haar 

lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds, wordt hierbij namens de 

Europese Unie goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht*.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad bezorgt, namens de Unie, de in artikel 20, lid 1, van de overeenkomst1

bedoelde diplomatieke nota aan de Verenigde Staten van Amerika en doet de volgende kennis-

geving:

"Ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 heeft de 

Europese Unie de Europese Gemeenschap vervangen en is zij haar opvolgster; vanaf die datum 

oefent zij alle rechten van de Europese Gemeenschap uit en neemt zij alle verplichtingen van de 

Europese Gemeenschap over. Verwijzingen in de tekst van de overeenkomst naar "de Europese 

Gemeenschap" moeten derhalve, waar passend, worden gelezen als verwijzingen naar "de Europese 

Unie".".

                                               

* PB: gelieve de aan document ST 11575/11 gerelateerde overeenkomst hieraan te hechten.
1 De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst wordt bekendgemaakt in het 

Publicatieblad van de Europese Unie door het secretariaat-generaal van de Raad.
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Artikel 3

1. De Unie wordt in de krachtens artikel 13 van de overeenkomst ingestelde werkgroepen

vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger van de Commissie en de lidstaten, waar 

passend, door hun respectieve vertegenwoordiger.

2. De in artikel 19, lid 2, van de overeenkomst bedoelde informatie wordt gezamenlijk 

verstrekt door de Unie en de lidstaten. De informatie wordt door de Commissie namens de 

Unie en de lidstaten ingediend.

3. Het standpunt dat door de Unie zal worden ingenomen in de in punt 6 van de bijlage bij de 

overeenkomst bedoelde groepen, wordt vastgesteld door de Raad op voorstel van de 

Commissie.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter


