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NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK
A TANÁCS HATÁROZATA
(2010. július 26.)
az Európai Unió és a Horvát Köztársaság között létrejött, a Horvát Köztársaságnak a Kábítószer és
Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja munkájában történő részvételéről szóló
megállapodásnak az Unió részéről történő aláírásáról
(2011/56/EU)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 168. cikke (5) bekezdésére, összefüggésben
218. cikke (5) bekezdésével,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
mivel:
(1)

(2)

(3)

A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő
központjáról szóló, 2006. december 12-i 1920/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 21. cikkének
megfelelően a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai
Megfigyelőközpontja olyan Unión kívüli országok részvé
tele előtt is nyitva áll, amelyeknek az Unióval és a tagál
lamokkal közös érdekeik fűződnek a megfigyelőközpont
céljaihoz és munkájához.
2006. július 11-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot,
hogy tárgyalásokat kezdjen a Horvát Köztársasággal, a
Horvát Köztársaságnak a Kábítószer és Kábítószerfüg
gőség Európai Megfigyelőközpontjának munkájában
történő részvételéről szóló, az Európai Unió és a Horvát
Köztársaság közötti megállapodásról (a továbbiakban: a
megállapodás). A tárgyalások a megállapodás parafálá
sával sikeresen lezárultak.
Az Unió nevében alá kell írni a megállapodást, annak
megkötésére is figyelemmel,

(1) HL L 376., 2006.12.27., 1. o.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A Tanács jóváhagyja az Unió nevében az Európai Unió és a
Horvát Köztársaság között létrejött, a Horvát Köztársaságnak a
Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja
munkájában történő részvételéről szóló megállapodás (a továb
biakban: a megállapodás) aláírását, az említett megállapodás
megkötésére figyelemmel.
2. cikk
A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megálla
podásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személyt,
figyelemmel a megállapodás megkötésére (2).
3. cikk
Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 26-án.

a Tanács részéről
az elnök
S. VANACKERE

(2) A megállapodás szövegét a megkötéséről szóló határozattal hirdetik
ki.

