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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 w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowej 
i technologicznej między Unią Europejską a Wyspami Owczymi włączającej Wyspy 
Owcze na zasadzie stowarzyszenia do programu ramowego w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014–2020) „Horyzont 2020”
(05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (05660/2015),

– uwzględniając projekt Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Unią 
Europejską a Wyspami Owczymi włączającej Wyspy Owcze na zasadzie 
stowarzyszenia do programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020) „Horyzont 2020” (14014/2014),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z 
art. 186, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i art. 218 ust. 8 akapit pierwszy Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0057/2015),

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

– uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-
0180/2015),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Wysp 
Owczych.
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WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI
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