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PR_NLE-AP_Agreement

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy 
naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą
(11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie 
współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą 
(11047/2014),

– uwzględniając Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między 
Wspólnotą Europejską a Ukrainą1,

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 186 
oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (C8-0114/2014),

– uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci oraz ust. 2, art. 108 ust. 7, a także 
art. 50 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-
0039/2014),

1. wyraża zgodę na odnowienie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Ukrainy.

1 Dz.U. L 36 z 12.2.2003, s. 32.
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zasadnicza treść odnowionej umowy będzie identyczna z treścią obecnie obowiązującej 
umowy, która wygasa z dniem 7 listopada 2014 r.

Omawiana inicjatywa umożliwi obu stronom udoskonalenie oraz zacieśnienie współpracy w 
zakresie nauki i technologii w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania oraz pozwoli na dalszą wymianę wiedzy specjalistycznej i transfer wiedzy 
eksperckiej z korzyścią dla środowisk naukowych, przemysłu i obywateli.

Służby Komisji będą regularnie monitorowały wszelkie działania prowadzone na podstawie 
umowy, co będzie obejmować przegląd ze strony UE. Przegląd ten obejmie następujące 
elementy:

a) wskaźniki skuteczności działania – liczbę propozycji przedłożonych przez Ukrainę 
przypadających na program szczegółowy w porównaniu z liczbą propozycji wybranych do 
finansowania w ramach programu;

b) gromadzenie danych – w oparciu o informacje pochodzące z programu szczegółowego 
będącego częścią programu ramowego oraz informacje dostarczone przez Ukrainę 
Wspólnemu Komitetowi Wspólnota–Ukraina ustanowionemu na mocy art. 6 umowy.

Umowa oparta jest na zasadach obopólnych korzyści, zapewnienia wzajemnego dostępu do 
programów i działań związanych z przedmiotem umowy, niedyskryminacji, skutecznej 
ochrony własności intelektualnej, sprawiedliwego podziału praw własności intelektualnej oraz 
skutecznego wykorzystania wyników. Odnowienie obowiązywania tej umowy umożliwi 
poszerzenie zakresu wiedzy naukowej skutkujące powstaniem możliwości dostępu do rynku.
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WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Procedura uproszczona – data decyzji 24.9.2014
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