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ROZHODNUTIE RADY

z

o obnovení Dohody

o vedeckej a technickej spolupráci

medzi Európskym spoločenstvom

a vládou Ruskej federácie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

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

článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu1*,

                                               
1 Ú. v. EÚ ..., ..., s. ... . (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).
* Ú. v.: doplňte prosím odkaz na uverejnenie.
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keďže:

(1) Svojím rozhodnutím 2000/742/ES1 Rada schválila uzavretie Dohody o vedeckej a 

technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie (ďalej 

len „dohoda“).

(2) V článku 12 písm. b) tejto dohody sa ustanovuje, že uvedená dohoda je obnoviteľná 

spoločnou dohodou strán na ďalšiu dobu piatich rokov. Rozhodnutím 2009/313/ES2 Rada 

naposledy schválila obnovenie dohody na ďalšiu dobu piatich rokov.

(3) Na základe spoločného preskúmania dohody vzali obidve strany na vedomie odporúčanie

nezávislých expertov, podľa ktorého by sa dohoda v súčasnej podobe mala obnoviť na 

ďalších päť rokov.

                                               
1 Rozhodnutie Rady 2000/742/ES zo 16. novembra 2000 o uzatvorení Dohody v oblasti vedy 

a techniky medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie (Ú. v. ES L 299, 
28.11.2000, s. 14).

2 Rozhodnutie Rady 2009/313/ES z 30. marca 2009 o obnovení Dohody o spolupráci v oblasti 
vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie (Ú. v. EÚ L 
92, 4.4.2009, s. 3).
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(4) Zmluvné strany dohody sa domnievajú, že obnovenie dohody by bolo v ich spoločnom 

záujme.

(5) Obsah obnovenej dohody bude identický s obsahom dohody, ktorej platnosť uplynie 

20. februára 2014.

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

nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom.

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

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: 



13152/13 BB/mse 4
DGG 3B SK

Článok 1

Týmto sa v mene Európskej únie schvaľuje obnovenie Dohody o vedeckej a technickej spolupráci 

medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie na ďalšie obdobie piatich rokov.

Článok 2

Predseda Rady urobí v mene Únie oznámenie vláde Ruskej federácie, že Únia ukončila svoje 

vnútorné postupy potrebné na obnovenie dohody v súlade s článkom 12 bodom b) dohody.

Článok 3

Predseda Rady vykoná v mene Únie toto oznámenie:

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

Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom a od uvedeného dňa 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


