VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. května 2012 č. 337
k návrhu na sjednání Dohody o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a
jejími členskými státy na straně jedné a Moldavskou republikou na straně druhé

Vláda
I. souhlasí
1. se sjednáním Dohody o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na straně jedné a Moldavskou republikou na straně druhé, jejíž
text je obsažen v části III/b) materiálu č. j. 403/12 (dále jen „Dohoda“),
2. s vyslovením souhlasu zástupcem České republiky v Radě Evropské unie
(dále jen „Rada“) s rozhodnutím Rady o podpisu Dohody jménem Evropské unie a
o prozatímním provádění této Dohody, jehož návrh je obsažen v části III/a) materiálu
č. j. 403/12,
3. s prozatímním prováděním Dohody v rozsahu, který umožňují právní
předpisy platné na území České republiky s tím, že Česká republika uplatní do záznamu z jednání Rady následující prohlášení: „Česká republika prohlašuje, že může tuto
Dohodu prozatímně provádět v souladu s článkem 29 odst. 2 pouze v rozsahu, který
umožňují právní předpisy platné na území České republiky.“,
4. s vyslovením souhlasu zástupcem České republiky v Radě s rozhodnutím
Rady o uzavření Dohody, jehož návrh je obsažen v části III/c) materiálu č.j. 403/12,
poté co bude Dohoda ratifikována prezidentem republiky;
II. doporučuje prezidentu republiky, aby
1. zmocnil ministra dopravy a jako alternáty velvyslankyni paní Milenu
Vicenovou, stálou představitelku a vedoucí Stálého zastoupení České republiky při
Evropské unii, a velvyslance Jakuba Dürra, zástupce stálé představitelky a vedoucí
Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii, k podpisu Dohody s výhradou
ratifikace,
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2. podepsanou Dohodu po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky
ratifikoval;
III. pověřuje předsedu vlády, aby Dohodu po jejím podpisu předložil
předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu
Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky s její
ratifikací;
IV. ukládá
1. ministru dopravy, aby odůvodnil sjednání Dohody v Parlamentu České
republiky,
2. 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí provést na návrh
ministra dopravy příslušná opatření spojená se vstupem Dohody v platnost,
3. ministrům dopravy, vnitra, financí, průmyslu a obchodu, práce a
sociálních věcí a životního prostředí, aby po vstupu Dohody v platnost zajistili její
provádění.

Provedou:
předseda vlády,
1. místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
ministři dopravy,
vnitra,
financí,
průmyslu a obchodu,
práce a sociálních věcí,
životního prostředí

Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.

