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DECIZIA NR. …/2013/UE A CONSILIULUI

din

privind încheierea Acordului de cooperare

privind sistemul global de navigaţie prin satelit de uz civil (GNSS)

între Comunitatea Europeană şi statele sale membre şi Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 172 coroborat 

cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European1,

                                               

1 Aprobare acordată la [..201..].
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întrucât:

(1) La 8 octombrie 2004, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu Ucraina în 

vederea încheierii unui acord de cooperare privind sistemul global de navigaţie prin satelit 

de uz civil (GNSS).

(2) În conformitate cu Decizia din 15 noiembrie 2005 a Consiliului, Acordul de cooperare 

privind sistemul global de navigaţie prin satelit de uz civil (GNSS) între Comunitatea 

Europeană şi statele sale membre şi Ucraina (denumit în continuare „acordul”) a fost 

semnat la 1 decembrie 2005.

(3) Acordul permite o cooperare mai strânsă cu Ucraina în domeniul navigaţiei prin satelit. 

Acesta va pune în aplicare un număr de elemente din cadrul programelor europene de 

navigaţie prin satelit.

(4) Acordul ar trebui aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 
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Articolul 1

Acordul de cooperare privind sistemul global de navigaţie prin satelit de uz civil (GNSS) încheiat 

între Comunitatea Europeană şi statele sale membre şi Ucraina (denumit în continuare „acordul”) se 

aprobă în numele Uniunii Europene.

Textul acordului este ataşat la prezenta decizie.

Articolul 2

Preşedintele Consiliului procedează, în numele Uniunii, la notificarea prevăzută la articolul 17 

alineatul (1) din acord1 şi efectuează următoarea notificare:

„Ca o consecinţă a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, 

Uniunea Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană şi a succedat acesteia şi, începând cu data 

respectivă, exercită toate drepturile şi preia toate obligaţiile Comunităţii Europene. Prin urmare, 

trimiterile la «Comunitatea Europeană» sau la «Comunitate» în textul acordului se interpretează, 

după caz, ca trimiteri la «Uniunea Europeană» sau la «Uniune».”.

                                               

 JO A se ataşa documentul ST 13242/05.
1 Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

de Secretariatul General al Consiliului.
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Articolul 3

Poziţia care urmează să fie adoptată de Uniune în cadrul Comitetului director al GNSS şi al 

grupurilor tehnice de lucru comune, menţionate la articolul 14 din acord, este adoptată de către 

Consiliu, pe baza unei propuneri din partea Comisiei.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

Adoptată la …,

Pentru Consiliu,

Preşedintele


