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ROZHODNUTIE RADY
z 18. júna 2001
o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bulharskou republikou, ktorá sa týka účasti
Bulharskej republiky v Európskej agentúre pre životné prostredie a Európskej informačnej
a monitorovacej sieti
(2001/589/ES)
v Európskej agentúre pre životné prostredie. Komisia podpísala záverečný akt z rokovaní 9. októbra 2000.

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva
a najmä na jej článok 175 ods. 1 v súčinnosti s prvou vetou
prvého pododseku článku 300 ods. 2, a prvým pododsekom
článku 300 ods. 3,

(5)

Dohodu uvedenú v tomto rozhodnutí treba prijať.

ROZHODLA TAKTO:

so zreteľom na návrh Komisie (1),
so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),
keďže:
(1)

(2)

(3)

(4)

Európska agentúra pre životné prostredie a Európska informačná a monitorovacia sieť boli zriadené nariadením (EHS)
č. 1210/90 (3).
Z luxemburského zasadania Európskej rady (v decembri
1997) vyplynulo, že účasť na programoch a v agentúrach
má byť prostriedkom na zintenzívnenie predprístupovej
stratégie krajín strednej a východnej Európy. Pokiaľ ide
o agentúry, v záveroch Európskej rady je stanovené, že
„agentúry spoločenstva, na práci ktorých sa budú môcť
podieľať kandidátske krajiny, sa stanovia prípad od prípadu“.
Na helsinskom zasadaní Európskej rady (v decembri 1999)
sa znovu potvrdila obsiahla povaha prístupového procesu,
ktorý v súčasnosti zahŕňa 13 kandidátskych krajín do jednotného rámca, pričom kandidátske krajiny sa podieľajú
na prístupovom procese rovnakým dielom.
Rada 14. februára 2000 poverila Komisiu, aby viedla rokovania o účasti krajín uchádzajúcich sa o pristúpenie

(1) Ú. v. ES C 120 E, 24.4.2001, s. 195.
(2) Stanovisko predložené 31.5.2001 (zatiaľ neuverejnené v úradnom
vestníku).
(3) Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením (ES) č. 933/1999 (Ú. v. ES L 117, 5.5.1999,
s. 1).

Článok 1
Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bulharskou
republikou, ktorá sa týka účasti Bulharskej republiky v Európskej
agentúre pre životné prostredie a Európskej informačnej
a monitorovacej sieti, sa týmto schvaľuje v mene spoločenstva.
Znenie dohody je uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.
Článok 2
Predseda Rady sa týmto oprávňuje, aby určil osobuy)
splnomocnenú(é) uložiť oznámenie stanovené v článku 18
dohody.
Článok 3
Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych
spoločenstiev.
V Luxemburgu 18. júna 2001
Za Radu
predseda
M. WINBERG

