
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 28 lutego 2011 r. 

w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Porozumienia o współpracy 
NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską 

(2011/209/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 100 ust. 2 w związku z art. 218 
ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Komisja wynegocjowała w imieniu Unii Porozumienie 
o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczo
nymi Ameryki a Unią Europejską (zwane dalej „porozu
mieniem”) w zakresie prac badawczo-rozwojowych 
w lotnictwie cywilnym oraz załącznik 1 do tego poro
zumienia dotyczący współpracy SESAR-NextGen na 
rzecz globalnej interoperacyjności, zgodnie z decyzją 
Rady z dnia 9 października 2009 r. upoważniającą 
Komisję do otwarcia negocjacji. 

(2) Porozumienie i załącznik 1 parafowano w dniu 
18 czerwca 2010 r. 

(3) Porozumienie i załącznik 1 powinny zostać podpisane 
i być tymczasowo stosowane, w oczekiwaniu na zakoń
czenie procedur zawarcia porozumienia. 

(4) Konieczne jest określenie procedur dotyczących udziału 
Unii we wspólnym komitecie ustanowionym na mocy 
porozumienia, rozstrzygania sporów oraz wypowie
dzenia załączników i dodatków do porozumienia, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii podpisanie Porozu
mienia o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczo

nymi Ameryki a Unią Europejską i załącznika 1 do niego, 
z zastrzeżeniem zawarcia porozumienia. 

Teksty porozumienia i załącznika 1 dołącza się do niniejszej 
decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejszym opuważnia się przewodniczącego Rady do wyzna
czenia osoby lub osób umocowanych do podpisania w imieniu 
Unii porozumienia i załącznika 1 do niego. 

Artykuł 3 

Do czasu jego wejścia w życie porozumienie jest tymczasowo 
stosowane przez Unię od daty jego podpisania. 

Artykuł 4 

1. We wspólnym komitecie ustanowionym na mocy art. III 
porozumienia Unię reprezentuje Komisja wspomagana przez 
przedstawicieli państw członkowskich. 

2. Po konsultacji z komitetem specjalnym powołanym przez 
Radę, Komisja określa stanowisko, jakie ma zająć Unia we 
wspólnym komitecie, między innymi w odniesieniu do: 

a) przyjęcia dodatkowych załączników do porozumienia 
i dodatków do niego; 

b) przyjęcia zmian w załącznikach do porozumienia 
i dodatkach do niego. 

Artykuł 5 

Komisja może podejmować wszelkie stosowne działania 
zgodnie z art. II pkt B, art. IV, V, VII i VIII porozumienia.
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Artykuł 6 

Komisja reprezentuje Unię w konsultacjach prowadzonych zgodnie z art. XI porozumienia. 

Artykuł 7 

Komisja regularnie informuje Radę o wprowadzaniu w życie porozumienia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lutego 2011 r. 

W imieniu Rady 

FELLEGI T. 
Przewodniczący
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