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Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
2 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

2a. jóváhagyja az ezen 
állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatot;

Or. en

Tájékoztatásul a nyilatkozat szövege a következő:

„Az EUMSZ 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának i. alpontja előírja az 
Európai Parlament egyetértését az EUMSZ 217. cikke szerinti társulási megállapodások 
esetében. Ezenkívül a harmadik országoknak a Horizont Európa programhoz való társulására 
vonatkozó feltételek gyakran az ilyen társulási megállapodások részét képezik. Ahhoz, hogy 
egyetértését adja, az EUMSZ 218. cikke (10) bekezdésének megfelelően az Európai 
Parlamentet haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni kell az eljárás valamennyi 
szakaszáról. Továbbá a megfelelő parlamenti ellenőrzés biztosításához szükséges, hogy az 
említett megállapodások kiterjedjenek az Unió és egy adott harmadik ország között a 
Horizont Európa program tekintetében fennálló kapcsolatok valamennyi releváns 
szempontjára. 
 
Az Európai Parlament ezért elvárja, hogy amikor a Tanács az EUMSZ 218. cikkének (9) 
bekezdése alapján határozatot fogad el a valamely harmadik országnak a Horizont Európa 
programhoz való társulását magában foglaló megállapodással létrehozott szervben az Unió 
nevében képviselendő álláspontok kialakítására vonatkozóan, ezek az álláspontok ne 
eredményezzék az Európai Parlament egyetértésére vonatkozó követelmény megkerülését 
azáltal, hogy az adott harmadik ország Horizont Európa programban való részvétele lényeges 
szempontjainak meghatározását az említett szervre bízzák. 
 
Ezért az Európai Parlament úgy véli, hogy a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani az 
EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdése szerinti olyan tanácsi határozatokat, amelyek egy 
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harmadik országgal kötött társulási megállapodásnak a Horizont Európa programhoz való 
társulással kapcsolatos részeire vonatkoznak. Továbbá, amennyiben az Unió főtárgyalója, 
illetve a Tanács vagy annak különbizottsága mérlegeli egy ilyen tanácsi határozat elfogadását, 
amikor irányelveket fogalmaz meg a főtárgyaló számára, az Európai Parlament elvárja, hogy 
az eljárás valamennyi szakaszában haladéktalanul és teljes körűen tájékoztassák, többek 
között indokolással ellátott vélemény formájában arról, hogy miért van szükség egy 
megállapodással létrehozott szerv által az Unió nevében képviselendő álláspont elfogadására 
a [Horizont Európa programról szóló rendeletben] és [az egyedi program létrehozásáról szóló 
tanácsi határozatban] meghatározott uniós célkitűzések eléréséhez.”


