
A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. december 4.)

az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a felsőoktatásban, a
szakoktatásban és a szakképzésben történő együttműködésre irányuló program megújításáról

szóló megállapodás megkötéséről

(2006/910/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 149. és 150. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdése
első albekezdésének első mondatával, illetve a 300. cikk (3)
bekezdésének első albekezdésével összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1) 2005. október 24-i határozatával a Tanács felhatalmazta
a Bizottságot arra, hogy tárgyalásokat folytasson az
Amerikai Egyesült Államokkal a felsőoktatási és szakkép-
zési együttműködési program megújítására vonatkozó
megállapodásról.

(2) Az említett határozat mellékletében megállapított tárgya-
lási irányelvek alapján, a Bizottság a Közösség nevében
tárgyalásokat folytatott az Amerikai Egyesült Államokkal
a megállapodásról.

(3) A Közösség és az Amerikai Egyesült Államok remélik,
hogy számukra kölcsönösen hasznos lesz ez az együtt-
működés, amely a Közösség oldaláról kiegészítő jellegű a
tagállamok és az Amerikai Egyesült Államok közötti bila-
terális programokhoz képest, és amely európai hozzáa-
dott értéket nyújt.

(4) A megállapodást – annak egy későbbi időpontban
történő megkötésére is figyelemmel – a Közösség 2006.
június 21-én aláírta.

(5) A megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1) Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok
között létrejött, a felsőoktatásban, a szakoktatásban és a szak-
képzésben történő együttműködésre irányuló program megújí-
tásáról szóló megállapodás a Közösség nevében jóváhagyásra
kerül.

(2) A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

Az Európai Közösségnek a megállapodás 6. cikkében említett
vegyes bizottságba delegált küldöttségének tagjai a Bizottság egy
képviselője, valamint az őt segítő, az egyes tagállamok által
küldött egy-egy képviselő.

3. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje a megál-
lapodás 12. cikkének (1) bekezdésében előírt értesítés megtéte-
lére jogosult személyt.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 4-én.

a Tanács részéről
az elnök

L. LUHTANEN
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