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HATÁROZATOK

TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. július 10.)

az Európai Közösség és Izrael Állam között létrejött, a tudományos és műszaki együttműködésre
vonatkozó megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2007/585/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen a 170. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdése első albekez-
désének első mondatával összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A Bizottság a Közösség nevében tárgyalásokat folytatott
Izrael Állammal egy tudományos és technológiai együtt-
működésről szóló megállapodásról, amely rendelkezik a
megújított megállapodás 2007. január 1-jétől történő
ideiglenes alkalmazásáról is. Az ideiglenes alkalmazás
lehetővé tenné az izraeli jogalanyok számára, hogy
részt vegyenek a hetedik keretprogram keretében közzé-
tett ajánlattételi felhívásokban.

(2) A tárgyalások eredményeképpen 2007. február 15-én a
két részes fél felhatalmazott képviselője parafálta a megál-
lapodás-tervezetet.

(3) A megállapodást alá kell írni, és az annak hivatalos
megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideigle-
nesen alkalmazni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és Izrael Állam között létrejött, a tudo-
mányos és műszaki együttműködésre vonatkozó megállapodás
aláírása, és a megállapodáshoz csatolt Közös Nyilatkozat a

Közösség nevében ezennel jóváhagyásra kerül, figyelemmel a
nevezett megállapodás megkötésére.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap annak a személy(ek)nek a
kijelölésére, aki az Európai Közösség nevében aláírni jogosult a
megállapodást, figyelemmel annak megkötésére.

3. cikk

Az Európai Közösség és Izrael Állam közötti tudományos és
technológiai együttműködésről szóló megállapodást ideiglenesen
kell alkalmazni.

4. cikk

(1) A Bizottság képviseli a Közösség álláspontját a megálla-
podás 4. cikkével létrehozott EK–Izrael Kutatási Bizottságban az
I. melléklet I.1. szakasza szerinti, az EK-Szerződés 169. és 171.
cikkének értelmében létrehozott jogi struktúrák megvalósítására
vonatkozó szabályok Izraelben való alkalmazhatóságáról szóló
határozatokban.

(2) A Bizottság képviseli a Közösség álláspontját a megálla-
podás 4. cikkével létrehozott EK–Izrael Kutatási Bizottságban a
megállapodás 4. cikkének (2) bekezdése szerinti, Izrael azon
régióinak meghatározásáról, amelyek a „Kapacitások” egyedi
program keretében megvalósuló „Kutatási potenciál” munka-
program kutatási cselekvései révén támogatásra jogosult régiók.
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5. cikk

A határozatot közzé kell tenni a Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 10-én.

a Tanács részéről
az elnök

F. TEIXEIRA DOS SANTOS
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