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Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet godkänner sitt 
uttalande, som bifogas denna resolution.

Or. en

För kännedom återges uttalandet här:

”I artikel 218.6 andra stycket a i) i EUF-fördraget föreskrivs att Europaparlamentet ska ge sitt 
godkännande till avtal som är associeringsavtal i den bemärkelse som avses i artikel 217 i 
EUF-fördraget. Till detta kommer att villkoren för ett tredjelands associering till 
Horisont Europa ofta är en del av sådana associeringsavtal. För att kunna ge sitt godkännande 
ska Europaparlamentet, i enlighet med artikel 218.10 i EUF-fördraget, omedelbart och 
fullständigt informeras i alla skeden av förfarandet. För att säkerställa att Europaparlamentet 
kan utöva vederbörlig parlamentarisk tillsyn måste avtalen dessutom omfatta alla relevanta 
aspekter av unionens förbindelser med något visst tredjeland med avseende på 
Horisont Europa.   
 
Europaparlamentet förväntar sig därför att när rådet i enlighet med artikel 218.9 i 
EUF-fördraget antar ett beslut om vilka ståndpunkter unionen ska anta i ett organ som 
inrättats med stöd av ett avtal som innebär associering av ett tredjeland till Horisont Europa, 
ska dessa ståndpunkter inte innebära att kravet på utverkande av Europaparlamentets 
godkännande kringgås genom att det överlåts till det ovannämnda organet att fastställa de 
väsentliga aspekterna av tredjelandets deltagande i Horisont Europa. 
 
Därför anser Europaparlamentet att sådana rådsbeslut i enlighet med artikel 218.9 i 
EUF-fördraget bör förekomma så sällan som någonsin möjligt, om de berör delar av 
associeringsavtal som handlar om associering av ett tredjeland till Horisont Europa.  Om 
unionens förhandlare eller rådet eller dess särskilda kommitté vid utfärdandet av 
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förhandlingsdirektiv överväger att ett sådant rådsbeslut ska antas förväntar sig 
Europaparlamentet därtill att omedelbart och fullständigt informeras i alla skeden av 
förfarandet, också genom att få ett motiverat yttrande om varför det anses nödvändigt för 
uppnåendet av unionens mål enligt [förordningen om Horisont Europa] och [rådets beslut om 
inrättande av det särskilda programmet] att det antas en ståndpunkt för unionen av ett organ 
som inrättats med stöd av ett avtal.”


