
II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 10 lipca 2007 r.

w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o współpracy naukowo-technicznej
między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

(2007/585/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 170, w związku z art. 300 ust. 2
akapit pierwszy zdanie pierwsze,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Umowę
o współpracy naukowo-technicznej z Państwem Izrael,
przewidując jednocześnie tymczasowe stosowanie odno-
wionej umowy od dnia 1 stycznia 2007 r. Tymczasowe
stosowanie umożliwi podmiotom izraelskim udział
w pierwszych procedurach przetargowych w ramach
siódmego programu ramowego.

(2) W wyniku negocjacji sporządzono projekt umowy, który
upoważnieni przedstawiciele Stron parafowali dnia
15 lutego 2007 r.

(3) Umowa powinna zostać podpisana i tymczasowo stoso-
wana do czasu zakończenia procedur jej formalnego
zawarcia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty podpisanie
Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą

Europejską a Państwem Izrael oraz dołączonych do umowy
wspólnych deklaracji, z zastrzeżeniem zawarcia wspomnianej
umowy.

Tekst umowy zostaje dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyzna-
czenia osoby lub osób umocowanych do podpisania w imieniu
Wspólnoty umowy z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Artykuł 3

Umowę o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą
Europejską a Państwem Izrael stosuje się tymczasowo.

Artykuł 4

1. Komisja przyjmuje stanowisko, jakie Wspólnota ma zająć
w Komitecie Badawczym WE–Izrael, powołanym na podstawie
art. 4 umowy, w odniesieniu do decyzji podejmowanych
zgodnie z sekcją I.1 załącznika I do umowy, dotyczących możli-
wości stosowania w Izraelu przepisów odnoszących się do
tworzenia struktur prawnych powstałych na mocy art. 169
i 171 Traktatu WE.

2. Komisja przyjmuje stanowisko, jakie ma zająć Wspólnota
w Komitecie Badawczym WE–Izrael, powołanym na podstawie
art. 4 umowy, w odniesieniu do decyzji podejmowanych
zgodnie z art. 4 ust. 2 umowy, dotyczących wskazywania
regionów w Izraelu, które mogą być kwalifikowalne do korzys-
tania z działalności badawczej prowadzonej w ramach
programu prac „Potencjał badawczy”, na podstawie szczegóło-
wego programu „Zdolności”.
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Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lipca 2007 r.

W imieniu Rady
F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Przewodniczący
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