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Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań 
naukowych i innowacji „Horyzont Europa” *
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie 
projektu decyzji Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu 
ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (08550/2019 – C9-
0167/2020 – 2018/0225(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja) 

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Rady (08550/2019),

– uwzględniając kolejny wniosek o konsultację złożony przez Radę w piśmie z dnia 18 czerwca 
2020 r. w następstwie zmienionego wniosku Komisji (COM(2020)0459), uzupełniający 
wstępny wniosek o konsultację;

– uwzględniając zmienioną wersję projektu Rady (06199/2021), która odzwierciedla ostateczny 
wynik negocjacji między Parlamentem Europejskim a Radą;

– uwzględniając art. 182 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym 
Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0167/2020),

– uwzględniając wymianę poglądów między Parlamentem, Radą i Komisją w dniu 9 kwietnia 
2019 r. zgodnie z pkt 25 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w 
sprawie lepszego stanowienia prawa1,

 uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu2 dotyczące wniosku Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0436),

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

– uwzględniając art. 82 i 40 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A9-
0118/2021),

1 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
2 Teksty przyjęte w dniu 17.4 2019 r., P8_TA(2019)0396.



1. zatwierdza przedstawiony poniżej projekt Rady;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu 
przyjętego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji oraz parlamentom narodowym.



P9_TC1-CNS(2018)0225

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 27 kwietnia 
2021 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/... 
ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie 
badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz uchylającej decyzję 2013/743/UE

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu 
odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji (UE) 2021/764.)


