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ROZHODNUTÍ RADY

ze dne…

o prodloužení platnosti Dohody 

o vědeckotechnické spolupráci 

mezi Evropským společenstvím 

a vládou Spojených států amerických 

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 186 ve spojení s čl. 218 

odst. 6 písm. a) bodem v) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu1*,

                                               
1 Úř. věst. … s… (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
* Úř. věst.: doplňte proísm odkaz na zveřejnění.
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutím 98/591/ES1 Rada schválila uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci 

mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států amerických (dále jen „dohoda“).

(2) Ustanovení čl. 12 písm. b) dohody stanoví, že se dohoda se uzavírá na počáteční období 

pěti let a může být s možnými změnami prodloužena o další období pěti let vzájemným 

písemným souhlasem stran.

(3) Rozhodnutím Rady 2009/306/ES2 byla dohoda prodloužena na další období pěti let.

                                               
1 Rozhodnutí Rady ze dne 13. října 1998 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci 

mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států amerických (Úř. věst. L 284, 
2.10.1998, s. 35).

2 Rozhodnutí Rady 2009/306/ES ze dne 30. března 2009 o prodloužení platnosti a změně 
Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených 
států amerických (Úř. věst. L 90, 2.4.2009, s. 20).
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(4) Strany dohody se domnívají, že v zájmu obou stran by bylo rychlé prodloužení platnosti 

dohody.

(5) Obsah dohody s prodlouženou platností má být totožný s obsahem dohody, jejíž platnost 

skončí dne 14. října 2013.

(6) Prodloužení platnosti dohody by tedy mělo být schváleno jménem Evropské unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 
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Článek 1

Prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a 

vládou Spojených států amerických na dobu dalších pěti let schvaluje se jménem Unie.

Článek 2

Předseda Rady oznámí jménem Unie vládě Spojených států amerických, že Unie dokončila vnitřní 

postupy nezbytné pro prodloužení platnosti dohody v souladu s čl.12 písm. b) dohody.
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Článek 3

Předseda Rady učiní jménem Unie toto prohlášení:

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

společenství Evropská unie a stala se jeho nástupkyní a od uvedeného dne vykonává všechna jeho 

práva a povinnosti. Odkazy na „Evropské společenství“ ve znění dohody se proto na příslušných 

místech považují za odkazy na „Evropskou unii“.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí. 

V ... dne

Za Radu

předseda nebo předsedkyně


