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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og 
Færøernes landsstyre om videnskabeligt og teknisk samarbejde, hvorved Færøerne 
associeres til Unionens syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration (2007-2013)
(11365/2010 – C7-0184/2010 – 2009/0160(NLE))

(Godkendelsesprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (11365/2010),

– der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Færøernes landsstyre 
om videnskabeligt og teknisk samarbejde, hvorved Færøerne associeres til Unionens 
syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-
2013) (05475/2010),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 186 og 
artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (C7-0184/2010),

– der henviser til forretningsordenens artikel 81, 90, stk. 8, og artikel 46, stk. 1,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
(A7-0000/2010),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og Færøernes regeringer og parlamenter.


