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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от

относно подновяването на Споразумението

за научно и технологично сътрудничество

между Европейската общност

и правителството на Руската федерация 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 186 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент1 *,

                                               
1 ОВ..., стр. ... ... (все още непубликувано в Официален вестник).
* ОВ: моля, допълнете датата на публикация
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като има предвид, че:

(1) С Решение 2000/742/ЕО1 Съветът одобри сключването на Споразумението за 

научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и 

правителството на Руската федерация („споразумението“).

(2) Член 12, буква б) от Споразумението предвижда по-специално, че 

Споразумението може да се подновява по взаимно съгласие между страните за 

допълнителен период от пет години. „С Решение 2009/313/ЕО2 Съветът одобри 

последното подновяване на споразумението за допълнителен период от пет 

години.

(3) След проведения съвместен преглед на споразумението двете страни взеха 

предвид препоръката на независими експерти, че споразумението следва да се 

поднови за още пет години в сегашния му вид.

                                               
1 Решение на Съвета 2000/742/ЕО от 16 ноември 2000 г. относно сключването на 

Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската 
общност и правителството на Руската федерация (OB L 299, 28.11.2000 г., стр. 
14)

2 Решение № 2009/313/ЕО на Съвета от 30 март 2009 г. за подновяване на 
Споразумението за научно и техническо сътрудничество между Европейската 
общност и правителството на Руската федерация (ОВ L 92, 4.4.2009, стр. 3).
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(4) Страните по споразумението считат, че подновяването на споразумението би 

било от техен взаимен интерес.

(5) Съдържанието на подновеното споразумение ще бъде идентично на 

съдържанието на споразумението, чийто срок изтича на 20 февруари 2014 г.

(6) Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. 

Европейският съюз заменя Европейската общност и е неин правоприемник.

(7) Подновяването на споразумението следва да бъде одобрено от името на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 
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Член 1

Одобрява се от името на Европейския съюз подновяването на Споразумението за 

научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството 

на Руската федерация за допълнителен период от пет години.

Член 2

Председателят на Съвета, от името на Съюза,,а уведомява правителството на Руската 

федерация за това, че Съюзът е приключил вътрешните си процедури, необходими за 

подновяването на споразумението в съответствие с член 12, буква б) от него.

Член 3

Председателят на Съвета извършва следната нотификация от името на Съюза:

„Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. 

Европейският съюз заменя Европейската общност и е неин правоприемник, като от 

същата дата упражнява всички права и поема всички задължения на Европейската 

общност. Следователно позоваванията на „Европейската общност“в текста на 

споразумението, следва, където е уместно, да бъдат четени като позования на

„Европейския съюз.“
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Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му. 

Съставено в … на

За Съвета

Председател


