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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 
На 18 март 2014 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори от името на 
Европейския съюз с Фарьорските острови за споразумение между Европейския съюз и 
Фарьорските острови, с което Фарьорските острови се асоциират към Рамковата 
програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.). 

Преговорите бяха приключени и доведоха до приложения текст за 
проектоспоразумение. Комисията предлага Съветът, след като разреши подписването и 
временното прилагане на споразумението, да сключи споразумението от името на 
Европейския съюз.  

Приложеното предложение се отнася до решение на Съвета за сключването на 
споразумението. Комисията предлага Съветът: 

– да сключи споразумението от името на Европейския съюз. 

2. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 
Предложението за решение на Съвета се основава на член 186, член 218, параграф 6, 
буква а) и член 218, параграф 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
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СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 
член 186 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) и член 218, параграф 8, първа 
алинея от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия1, 

като взе предвид съгласието на Европейския парламент2, 

като има предвид, че: 

(1) Споразумението за научно-техническо сътрудничество между Европейския съюз 
и Фарьорските острови, с което Фарьорските острови се асоциират към 
Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014-
2020 г.), беше подписано от името на Европейския съюз на ХХ 20ХХ г. в 
съответствие с Решение № XX/XX/ЕС на Съвета, при условие че бъде сключено 
на по-късна дата. 

(2) Споразумението следва да бъде одобрено от името на Европейския съюз, 

РЕШИ:  

Член 1 
Споразумението за научно-техническо сътрудничество между Европейския съюз и 
Фарьорските острови, с което Фарьорските острови се асоциират към Рамковата 
програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, се одобрява от името на 
Съюза. 

Член 2 
Председателят на Съвета определя лицето, което е оправомощено да уведоми от името 
на Европейския съюз за приключването на процедурата за целите на влизането в сила 
на споразумението, предвидена в член 5, параграф 2 от него. 

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение. 

                                                 
1 ОВ L […], […], стр. […]. 
2 ОВ L […], […], стр. […]. 
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Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Съвета 
 Председател 
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