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ROZHODNUTIE RADY

z

o podpise Dohody medzi Európskym spoločenstvom a

Tureckou republikou o účasti Turecka

na práci Európskeho monitorovacieho centra 

pre drogy a drogovú závislosť

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na článok 152 v spojení 

s prvou vetou prvého pododseku jej článku 300 ods. 2 a prvým odsekom jej článku 300 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,1

  

1 Stanovisko z…(zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).



13649/06 BB/hg 2
DG E I SK

keďže:

(1) Nariadenie Rady (EHS) č. 302/93 z 8. februára 1993 o vytvorení Európskeho strediska pre 

monitorovanie drog a drogovej závislosti1 vo svojom článku 13 ustanovuje, že stredisko 

má byť otvorené pre účasť tých krajín, ktoré nie sú členmi Spoločenstva, ale majú so 

Spoločenstvom a členskými štátmi spoločné záujmy v zmysle cieľov a práce strediska.

(2) Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Tureckou republikou o účasti Turecka na 

práci Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť bola podpísaná 

v mene Spoločenstva ... s výhradou jej uzavretia.

(3) Táto dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

  

1 Ú. v. ES L 36, 12.2.1993, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 
1651/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 30).
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Jediný článok

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Tureckou 

republikou o účasti Turecka na práci Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej 

závislosti.

V Bruseli

Za Radu

predseda


