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ROZHODNUTÍ RADY č. …/2013/EU

ze dne

o uzavření Dohody o spolupráci 

na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) 

mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Ukrajinou

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 172 ve spojení s čl. 218 

odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu1,

                                               

1 Souhlas udělen dne […201.].
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 8. října 2004 pověřila Rada Komisi, aby zahájila jednání s Ukrajinou o dohodě o 

spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS).

(2) V souladu s rozhodnutím Rady ze dne 15. listopadu 2005 byla Dohoda o spolupráci na 

civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským 

společenstvím a jeho členskými státy a Ukrajinou (dále jen „dohoda“) podepsána dne 1. 

prosince 2005.

(3) Dohoda umožňuje užší spolupráci s Ukrajinou v oblasti družicové navigace. Provede řadu 

prvků evropských družicových navigačních programů.

(4) Dohoda by měla být schválena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 
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Článek 1

Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi 

Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Ukrajinou (dále jen „dohoda“) se schvaluje 

jménem Evropské unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí*.

Článek 2

Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení stanovené v čl. 17 odst. 1 dohody1 a dále toto 

oznámení:

„V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dnem 1. prosince 2009 Evropská unie nahradila 

Evropské společenství a stala se jeho nástupkyní a od uvedeného dne vykonává všechna jeho práva 

a povinnosti. Odkazy na „Evropské společenství“ či „Společenství“ ve znění dohody se proto 

považují za odkazy na „Evropskou unii“ či „Unii“.“

                                               

* Úř. věst.: připojte prosím dokument ST 13242/05.
1 Datum vstupu dohody v platnost zveřejní Generální sekretariát Rady v Úředním věstníku 

Evropské unie.
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Článek 3

Postoj, který má Unie zaujmout v řídícím výboru GNSS a ve společných technických pracovních 

skupinách uvedených v článku 14 dohody přijímá Rada na návrh Komise.

Článek 4 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí..

V … dne

Za Radu

předseda nebo předsedkyně


