
DECYZJA KOMISJI

z dnia 10 lipca 2015 r.

w sprawie mianowania niektórych członków Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych

(2015/C 227/02)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiającą program szczegółowy wdrażający 
program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) i uchylającą 
decyzje 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE (1), w szczególności jej art. 7 
ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją C(2013) 8915 (2) (zmienioną następnie decyzją C(2015) 58 (3)) Komisja powołała Europejską Radę ds. 
Badań Naukowych („ERBN”) na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu realizacji 
działań w ramach części I „Doskonała baza naukowa” odnoszących się do celu szczegółowego „Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN)”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) decyzji 2013/743/UE.

(2) Europejska Rada ds. Badań Naukowych składa się z niezależnej Rady Naukowej, o której mowa w art. 7 decyzji 
2013/743/UE, oraz specjalnej jednostki ds. realizacji, o której mowa w art. 8 wspomnianej decyzji.

(3) Zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji C(2013) 8915 w skład Rady Naukowej wchodzą przewodniczący ERBN oraz 21 
innych członków.

(4) Zgodnie z art. 7 ust. 1 akapit trzeci decyzji 2013/743/UE członkowie Rady Naukowej są mianowani na kadencję 
trwającą maksymalnie cztery lata, z możliwością jednokrotnego przedłużenia. Powinni być oni mianowani 
w sposób zapewniający ciągłość prac Rady Naukowej.

(5) Kadencja niektórych członków Rady Naukowej skończyła się z dniem 31 grudnia 2014 r. i zachodzi potrzeba 
uzupełnienia składu Rady Naukowej.

(6) Zgodnie z art. 7 ust. 1 akapit drugi decyzji 2013/743/UE członków Rady Naukowej mianuje Komisja po przepro
wadzeniu niezależnej i przejrzystej procedury ich wyznaczenia uzgodnionej z Radą Naukową i obejmującej kon
sultacje ze środowiskiem naukowym oraz sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady. W tym celu powo
łano stały komitet do celów identyfikacji przyszłych członków Rady Naukowej. Komitet identyfikacyjny przedsta
wił Komisji zalecenia w kwestii zastąpienia i ponownego mianowania członków Rady Naukowej, które zostały 
przyjęte,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Isabelle Vernos zostaje mianowana członkinią Rady Naukowej ERBN na drugą kadencję, upływającą z dniem 
30 czerwca 2019 r.

Margaret Buckingham zostaje mianowana członkinią Rady Naukowej ERBN na pierwszą kadencję, upływającą z dniem 
30 czerwca 2019 r.

Michael Kramer zostaje mianowany członkiem Rady Naukowej ERBN na pierwszą kadencję, upływającą z dniem 
30 czerwca 2019 r.

Micali Silvio zostaje mianowany członkiem Rady Naukowej ERBN na pierwszą kadencję, upływającą z dniem 
30 czerwca 2019 r.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965.
(2) Decyzja  Komisji  C(2013)  8915  z  dnia  12  grudnia  2013  r.  ustanawiająca  Europejską  Radę  ds.  Badań  Naukowych  (Dz.U.  C  373 

z 20.12.2013, s. 23).
(3) Decyzja Komisji C(2015) 58 z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję C(2013) 8915 ustanawiającą Europejską Radę ds. Badań 

Naukowych (Dz.U. C 58 z 18.2.2015, s. 3).
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Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2015 r.

W imieniu Komisji

Carlos MOEDAS

Członek Komisji
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