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ROZHODNUTIE RADY

z

o uzavretí Dohody

o podpore, poskytovaní a využívaní satelitných navigačných systémov GALILEO

a GPS a s nimi súvisiacich aplikácií

medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane

a Spojenými štátmi americkými na strane druhej

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä na jej článok 171 a článok 172 prvý 

pododsek v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) a ods. 8 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu1,

                                               

1 Stanovisko z … (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
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keďže:

(1) Rada 30. septembra 1999 poverila Komisiu začať rokovania so Spojenými štátmi 

americkými o uzavretí dohody o vývoji civilného globálneho navigačného systému.

(2) V súlade s rozhodnutím Rady z 22. júna 2004* bola na zámku Dromoland v Írsku 26. júna 

2004 podpísaná Dohoda o podpore, poskytovaní a využívaní satelitných navigačných 

systémov GALILEO a GPS a s nimi súvisiacich aplikácií medzi Európskym 

spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na 

strane druhej (ďalej len „dohoda“), ktorá sa predbežne vykonáva od 1. novembra 2008 až 

do nadobudnutia platnosti.

(3) Členské štáty budú príslušne zastúpené v pracovných skupinách zriadených na základe

dohody.

(4) Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

                                               

* Delegácie: pozri dokument st 10257/04.
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Článok 1

Týmto sa v mene Európskej únie schvaľuje Dohoda o podpore, poskytovaní a využívaní satelitných 

navigačných systémov GALILEO a GPS a s nimi súvisiacich aplikácií medzi Európskym 

spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane 

druhej.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady doručí v mene Únie Spojeným štátom americkým diplomatickú nótu ustanovenú 

v článku 20 ods. 1 dohody1 a vykoná toto oznámenie:

„V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 Európska únia nahradila 

Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom a od uvedeného dátumu vykonáva 

všetky práva a preberá všetky povinnosti Európskeho spoločenstva. Odkazy na ,Európske 

spoločenstvo‘ alebo ,Spoločenstvo‘ v texte sa preto tam, kde je to vhodné, považujú za odkazy na 

,Európsku úniu‘.“.

                                               

 Ú. v.: pripojte prosím dohodu z dokumentu st 11575/11.
1 Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom 

vestníku Európskej únie.
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Článok 3

1. V pracovných skupinách zriadených podľa článku 13 dohody zastupuje Úniu zástupca 

Komisie alebo tam, kde je to vhodné, zástupcovia členských štátov.

2. Informácie uvedené v článku 19 ods. 2 dohody poskytujú Únia a členské štáty spoločne. 

Komisia predkladá informácie v mene Únie a členských štátov.

3. Pozíciu, ktorú má zaujať Únia v skupinách uvedených v bode 6 prílohy k dohode, prijíma 

Rada na návrh Komisie.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli

Za Radu

predseda


