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(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia) 

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Rady (08550/2019),

– so zreteľom na ďalšiu žiadosť o konzultáciu, ktorú Rada predložila vo svojom liste z 18. 
júna 2020 v nadväznosti na zmenený návrh Komisie (COM(2020)0459), ktorý doplnil 
pôvodnú žiadosť o konzultáciu,

– so zreteľom na revidovanú verziu návrhu Rady (06199/2021), ktorá odzrkadľuje 
konečný výsledok rokovaní medzi Európskym parlamentom a Radou,

– so zreteľom na článok 182 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s 
ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0167/2020),

– so zreteľom na výmenu názorov medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou 
uskutočnenú 9. apríla 2019 podľa bodu 25 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva1,

 so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní2 k návrhu Komisie pre Európsky parlament 
a Radu (COM(2018)0436),

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

– so zreteľom na články 82 a 40 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A9-0118/2021),

1 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
2 Prijaté texty, 17.4.2019, P8_TA(2019)0396.



1. schvaľuje nasledujúci návrh Rady;

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od 
ním schváleného textu;

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený 
text;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 27. apríla 2021 na účely prijatia 
rozhodnutia Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie 
programu Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie a zrušuje 
rozhodnutie 2013/743/EÚ

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia 
Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu Rady (EÚ) 
2021/764.)


