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BESLUIT VAN DE RAAD

van

betreffende de verlenging van de Overeenkomst 

inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking 

tussen de Europese Gemeenschap en 

de regering van de Verenigde Staten van Amerika

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 186, in 

samenhang met artikel 218, lid 6, onder a), punt v),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement1,

                                               

1 PB …, blz. … (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
 PB: gelieve de PB-gegevens in te vullen.
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Besluit 98/591/EG1 heeft de Raad de sluiting goedgekeurd van de Overeenkomst 

inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese 

Gemeenschap en de regering van de Verenigde Staten van Amerika ("de overeenkomst").

(2) Artikel 12, onder b), van de overeenkomst bepaalt dat de overeenkomst wordt gesloten 

voor een eerste periode van vijf jaar en daarna telkens met een nieuwe periode van vijf jaar 

kan worden verlengd, met eventuele wijzigingen, bij schriftelijke overeenkomst tussen 

partijen.

(3) Bij Besluit 2009/306/EG van de Raad2 is de overeenkomst met nog eens vijf jaar verlengd.

                                               

1 Besluit 98/591/EG van de Raad van 13 oktober 1998 betreffende de sluiting van de 
Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de 
Europese Gemeenschap en de regering van de Verenigde Staten van Amerika (PB L 284 van 
22.10.1998, blz. 35).

2 Besluit 2009/306/EG van de Raad van 30 maart 2009 betreffende de verlenging en de 
wijziging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking 
tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Verenigde Staten van Amerika
(PB L 90 van 2.4.2009, blz. 20).
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(4) De partijen bij de overeenkomst menen dat een snelle verlenging van de overeenkomst in 

beider belang zou zijn.

(5) De inhoud van de verlengde overeenkomst zal identiek zijn aan de inhoud van de op 

14 oktober 2013 verstreken overeenkomst.

(6) De verlenging van de Overeenkomst moet derhalve namens de Europese Unie worden 

goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
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Artikel 1

De verlenging met een nieuwe periode van vijf jaar van de Overeenkomst voor wetenschappelijke 

en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de 

Verenigde Staten van Amerika wordt namens de Unie goedgekeurd.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad stelt, namens de Unie, de regering van de Verenigde Staten van Amerika 

in kennis van de voltooiing, door de Unie, van de voor de verlenging van de overeenkomst vereiste 

interne procedures, in overeenstemming met artikel 12, onder b), van de overeenkomst.
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Artikel 3

De voorzitter van de Raad verricht namens de Unie de volgende kennisgeving:

"Ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is de Europese 

Unie in de plaats getreden van de Europese Gemeenschap, waarvan zij de opvolgster is, en met 

ingang van die datum neemt zij alle rechten en plichten van de Europese Gemeenschap over. 

Derhalve dienen alle verwijzingen in de tekst van de overeenkomst naar 'de Europese Gemeen-

schap' in voorkomend geval gelezen te worden als 'de Europese Unie'.".

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te …,

Voor de Raad

De voorzitter


