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ROZHODNUTIE RADY č. .../2012/EÚ

z

o obnovení Dohody

o vedeckej a technologickej spolupráci medzi

Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 186 v spojení s článkom 

218 ods. 6 písm. a) bodom v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu1, 

                                               

1 Ú. v.
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keďže:

(1) Rada svojím rozhodnutím 2005/781/ES1 zo 6. júna 2005 schválila uzavretie Dohody o

vedeckej a technologickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou 

federatívnou republikou (ďalej len „dohoda“).

(2) V článku XII ods. 2 dohody sa ustanovuje toto: „Táto dohoda sa uzatvára na počiatočné 

obdobie piatich rokov a môže sa obnoviť vzájomnou dohodou strán po vyhodnotení v 

priebehu predposledného roka každého nasledujúceho obdobia.“.

(3) Na piatom zasadnutí riadiaceho výboru ustanoveného podľa článku VI ods. 2 dohody, 

ktoré sa konalo v Brazílii 22. novembra 2011, obidve strany potvrdili svoj záujem o 

obnovenie dohody na ďalších päť rokov.

(4) V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009, Európska únia 

nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho nástupcom.

(5) Obnovenie dohody by sa malo v mene Únie schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: 

                                               

1 Ú. v. EÚ L 295, 11.11. 2005, s. 37.
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Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje obnovenie Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi 

Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou na ďalšie obdobie piatich rokov.

Článok 2

Predseda Rady oznámi v mene Únie vláde Brazílskej federatívnej republiky, že Únia dokončila 

svoje vnútorné postupy potrebné na obnovenie dohody v súlade s článkom XII ods. 2 dohody.

Článok 3

Predseda Rady oznámi v mene Únie nasledovné:

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

Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom a od tohto dátumu vykonáva všetky 

práva a preberá všetky záväzky Európskeho spoločenstva. Odkazy na „Európske spoločenstvo“

v texte dohody sa preto tam, kde je to vhodné, považujú za odkazy na „Európsku úniu“.“.
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Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. 

V

Za Radu

predseda


