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Przedmiot: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Instytutu Innowacji i Technologii (wersja przekształcona)
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych1 
konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji, bada wszelkie przedstawione przez Komisję wnioski 
w sprawie przekształcenia.

W załączniku znajduje się opinia konsultacyjnej grupy roboczej w sprawie odnośnego 
wniosku.

Komisja Prawna wypowie się na temat tego tekstu na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2019 r.

Załącznik

1 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
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Załącznik

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA
SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 7 listopada 2019 r.

OPINIA

PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
RADY
KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Instytutu Innowacji i Technologii (wersja przekształcona)
COM(2019)0331 final z dnia 11.7.2019 r. – 2019/0151(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, 
w szczególności jego ust. 9, konsultacyjna grupa robocza złożona z przedstawicieli 
odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji zebrała się 
w dniach 18 i 26 września 2019 r. w celu zbadania ww. wniosku przedłożonego przez 
Komisję. 

W trakcie tych posiedzeń2, na podstawie analizy przedmiotowego wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającego rozporządzenie (WE) 
nr 294/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiające 
Europejski Instytut Innowacji i Technologii, konsultacyjna grupa robocza uzgodniła 
jednomyślnie, co następuje:

1. Następujące elementy należało zaznaczyć szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do 
zaznaczania zmian merytorycznych:
- skreślenie całego tekstu motywu 6 rozporządzenia (WE) nr 294/2008;
- dodanie słów „promuje WWiI jako doskonałych partnerów w działaniach innowacyjnych” 
na końcu art. 6 lit. g);
- zastąpienie ostatniego słowa „umowa” terminem „ramowa umowa o partnerstwie” 
w art. 11 ust. 3;
- zastąpienie słów „finansowaną z budżetu ogólnego Unii Europejskiej” słowami 
„finansowanych w ramach innego programu Unii” w art. 17 ust. 5;
- zastąpienie słów „polityka językowa” słowami „języki robocze” w punkcie 2 lit. i) sekcji 2 
załącznika I;

2 Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję w języku angielskim będącą oryginalną wersją 
omawianego tekstu.



CM\1192582PL.docx 3/3 PE643.201v01-00

PL

- usunięcie słowa „Dyrektor” w punkcie 1 sekcji 6 załącznika I.
2. Dodanie w art. 11 ust. 2 słowa „Unia” należy zaznaczyć, umieszczając je w strzałkach 
oznaczających dostosowanie.
3. W art. 22 istniejące brzmienie art. 21 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 294/2008, w całości 
oznaczone znakiem merytorycznego usunięcia, powinno brzmieć następująco: „Na podstawie 
zalecenia Rady Parlament Europejski w terminie do dnia 15 maja roku N + 2, udziela 
Dyrektorowi absolutorium za rok N w odniesieniu do wykonania budżetu EIT.”.

Zbadanie wniosku pozwoliło konsultacyjnej grupie roboczej na jednogłośne stwierdzenie, że 
wniosek nie zawiera zmian merytorycznych innych niż wskazane jako takie we wniosku lub 
w niniejszej opinii. Konsultacyjna grupa robocza stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do 
ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu z tymi zmianami 
merytorycznymi wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez 
zmiany co do istoty.
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