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NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o …/2012/EU,

annettu …,

Euroopan unionin ja 

Algerian demokraattisen kansantasavallan välisen 

tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan 

sopimuksen tekemisestä 

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 186 artiklan 

yhdessä sen 218 artiklan 6 ja 7 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,
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sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto valtuutti 16 päivänä marraskuuta 2009 komission neuvottelemaan unionin 

puolesta Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan välisen tieteellistä 

ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen, jäljempänä 'sopimus'. Se parafoitiin 

14 päivänä lokakuuta 2010.

(2) Sopimus allekirjoitettiin 19 päivänä maaliskuuta 2012 sillä varauksella, että sopimus 

tehdään lopullisesti myöhemmin, ja sopimusta sovelletaan väliaikaisesti sen 

allekirjoittamisesta perussopimuksen 218 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

(3) Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 



8283/12 HG/mrc 3
DG G 3C FI

1 artikla

1. Hyväksytään Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan välinen 

tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus unionin puolesta1*. 

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta sopimuksen 7 artiklan 2 kohdassa määrätyn

ilmoituksen2.

3 artikla

Euroopan komissio hyväksyy sopimuksen 4 artiklan 2 kohdalla perustetussa sekakomiteassa 

esitettävän unionin kannan sopimuksen 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisiin sopimuksen 

teknisiin muutoksiin.

                                               

1 Sopimus on julkaistu virallisessa lehdessä [EUVL:n viite] yhdessä sen allekirjoittamista 
koskevan päätöksen kanssa.

* EUVL: pyydetään lisäämään viittaus asiakirjaan ST 17318/11.
2 Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä.
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4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään. 

Tehty 

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


