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

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 25 lutego 2008 r.

dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską
a Arabską Republiką Egiptu

(2008/180/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 oraz art. 300 ust. 3 akapit
pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Umowę
o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą
Europejską a Arabską Republiką Egiptu (zwaną dalej
„umową”).

(2) Z zastrzeżeniem jej ewentualnego zawarcia
w późniejszym terminie, umowę parafowaną dnia
4 marca 2004 r. podpisano w dniu 21 czerwca
2005 r., z klauzulą stanowiącą o jej tymczasowym stoso-
waniu od dnia podpisania.

(3) Umowę oparto na zasadach wzajemnej korzyści, wzajem-
nych możliwości zaangażowania się w programy

i działaniach prowadzonych przez każdą ze stron
w dziedzinach objętych umową, na zasadzie niedyskry-
minacji, skutecznej ochrony własności intelektualnej
i sprawiedliwego podziału praw własności intelektualnej.
Uczestnictwo w pośrednich działaniach osób prawnych
mających siedzibę w Arabskiej Republice Egiptu podlega
warunkom odnoszącym się do osób prawnych w krajach
trzecich, ustanowionym na mocy decyzji Parlamentu
Europejskiego i Rady zgodnie z art. 167 Traktatu, roz-
porządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finanso-
wego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego
Wspólnot Europejskich (2) lub innego właściwego prawo-
dawstwa Wspólnoty.

(4) Sposób zawarcia umowy musi zapewniać autentyczność
tekstu w językach wszystkich państw członkowskich. Cel
ten zostanie zrealizowany w drodze wymiany listów.

(5) Umowa powinna zostać zatwierdzona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę
o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Euro-
pejską a Arabską Republiką Egiptu (3).
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(1) Opinia z dnia 29 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007,
s. 9).

(3) Dz.U. L 182 z 13.7.2005, s. 12.



Artykuł 2

Przewodniczący Rady, działając w imieniu Wspólnoty, dokonuje notyfikacji, o której mowa w art. 7
umowy, oraz jest upoważniony do zatwierdzenia tekstu umowy we wszystkich językach państw członkow-
skich w drodze wymiany listów z Arabską Republiką Egiptu, zgodnie ze stanem po przystąpieniach, które
nastąpiły w 2004 i 2007 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lutego 2008 r.

W imieniu Rady
A. VIZJAK

Przewodniczący
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