
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 20 maja 2010 r. 

w sprawie zawarcia Porozumienia wykonawczego między Komisją Europejską a Rządem Stanów 
Zjednoczonych Ameryki dotyczącego współpracy w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem 

wewnętrznym/cywilnym 

(2010/293/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając Umowę o współpracy naukowej i technicznej 
między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczo
nych Ameryki ( 1 ), w szczególności jej art. 5 lit. b) akapit drugi, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Umowa o współpracy naukowej i technicznej między 
Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych 
Ameryki („umowa”) została zatwierdzona decyzją Rady 
98/591/WE z dnia 13 października 1998 r. ( 2 ) i weszła 
w życie 14 października 1998 r. Umowa jest odnawiana 
na okresy wynoszące pięć lat ( 3 ) i była przedłużona 
i zmieniona w dniu 14 października 2008 r. ( 4 ). 

(2) Współpraca transatlantycka w dziedzinie badań nad 
bezpieczeństwem wewnętrznym/cywilnym jest pożądana 
i korzystna dla obu stron. 

(3) We wstępnych dyskusjach przygotowawczych wyrażono 
zgodny pogląd, iż porozumienie wykonawcze stanowić 
będzie mechanizm upraszczający wspólne działania tech
niczne i naukowe. 

(4) Porozumienie wykonawcze obejmujące współpracę 
w interdyscyplinarnej dziedzinie badań nad bezpieczeń
stwem wewnętrznym/cywilnym („porozumienie wyko
nawcze”) zostało ustanowione między Komisją 
a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

(5) Porozumienie wykonawcze nie ma bezpośredniego 
wpływu finansowego. Wspólne projekty będą konkuro
wały o finansowanie poprzez zwykłe środki w dziedzinie 
badań i rozwoju technologicznego (BRT) oraz środki 
wsparcia we właściwych programach badawczych Siód

mego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej 
w zakresie badań, rozwoju technologicznego 
i demonstracji (2007–2013) ( 5 ). Zgodnie z umową finan
sowanie Unii Europejskiej będzie ograniczone do part
nerów europejskich. 

(6) Należy zatwierdzić porozumienie wykonawcze, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zatwierdza się Porozumienie wykonawcze między Komisją 
Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki doty
czące współpracy w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem 
wewnętrznym/cywilnym. 

Tekst porozumienia wykonawczego stanowi załącznik do 
niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Komisarz odpowiedzialny za DG ds. Przedsiębiorstw 
i Przemysłu jest upoważniony do podpisania porozumienia 
wykonawczego w imieniu Komisji. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia po jej opub
likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli 20 maja 2010 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego 

Antonio TAJANI 
Wiceprzewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 284 z 22.10.1998, s. 37. 
( 2 ) Dz.U. L 284 z 22.10.1998, s. 35. 
( 3 ) Dz.U. L 335 z 11.11.2004, s. 7. 
( 4 ) Poprzez wymianę not werbalnych między Radą UE (nota z dnia 

15 maja 2009 r., nr referencyjny SGS9/06298) a Rządem Stanów 
Zjednoczonych Ameryki – Departamentem Stanu (nota z dnia 
6 lipca 2009 r.). ( 5 ) Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1.


