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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Catherine Trautmann

Alteração 19
Considerando 6

(6) A Comissão Europeia deve ser 
responsável pela execução do presente 
programa específico e actuar como garante 
da autonomia e integridade do Conselho 
Europeu de Investigação, bem como da sua 
eficácia funcional.

(6) A Comissão Europeia deve ser 
responsável durante a fase experimental,
que deverá estar concluída, o mais tardar,
em 2010, pela execução do presente 
programa específico e actuar como garante 
da autonomia e integridade do Conselho 
Europeu de Investigação, bem como da sua 
eficácia funcional.

Or. fr

Justificação

Importa encontrar o melhor mecanismo de funcionamento para o CEI, que alie os princípios 
de eficácia, autonomia e independência. Isto será realizado durante a fase experimental.
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Alteração apresentada por Catherine Trautmann

Alteração 20
Considerando 17

(17) A Comissão providenciará uma 
avaliação independente do funcionamento 
do Conselho Europeu de Investigação. Em 
função dessa avaliação e tomando em 
consideração a experiência adquirida por 
esse conselho no que diz respeito à 
aplicação dos seus princípios básicos, deve 
ser considerada a possibilidade, o mais 
tardar até 2010, de reconstituição do CEI 
como uma estrutura juridicamente 
independente, que poderá ter como base 
jurídica o artigo 171º do Tratado.

(17) A Comissão providenciará por uma 
avaliação independente do funcionamento 
do Conselho Europeu de Investigação
durante a fase experimental, que deverá 
estar concluída, o mais tardar, em 2010. A 
Comissão adoptará simultaneamente todas 
as iniciativas necessárias, no quadro do 
processo de co-decisão, para tornar o CEI 
uma estrutura juridicamente independente e 
autónoma.

Or. fr

Justificação

Importa encontrar o melhor mecanismo de funcionamento para o CEI, que alie os princípios 
de eficácia, autonomia e independência, e que garanta uma boa representatividade da 
comunidade científica. Isto será realizado durante a fase experimental.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 21
Artigo 3, nº 1

1. Todas as actividades de investigação 
desenvolvidas no âmbito do programa 
específico serão realizadas no respeito dos 
princípios éticos fundamentais.

1. Todas as actividades de investigação 
desenvolvidas no âmbito do programa 
específico serão realizadas no respeito dos 
princípios éticos fundamentais. Os projectos 
de investigação de embriões e de células 
estaminais embrionárias não serão objecto 
de financiamento, uma vez que são 
proibidos em vários Estados-Membros, por 
razões baseadas em considerações ligadas 
aos direitos humanos e a princípios 
constitucionais fundamentais.

Or. en
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Alteração apresentada por Angelika Niebler, Herbert Reul e Christian Ehler

Alteração 22
Artigo 3, nº 2

2. Não serão financiados no âmbito do 
presente programa os seguintes domínios 
de investigação:

2. No caso de projectos de investigação 
incidentes sobre questões sensíveis do 
ponto de vista ético, os participantes 
deverão obter a aprovação ou a autorização 
de comités nacionais ou locais de ética 
antes de darem início ao projecto. Além 
disso, a Comissão procederá de forma 
sistemática ao exame dos projectos e 
notificará anualmente o Parlamento e o 
Conselho. Em casos específicos, poderá 
proceder-se a um exame ético durante a 
execução de um projecto. 

- Actividades de investigação destinadas à 
clonagem humana para efeitos de 
reprodução
- Actividades de investigação destinadas a 
alterar o património genético de seres 
humanos e que possam tornar essas 
alterações hereditárias
- Actividades de investigação destinadas à 
criação de embriões humanos 
exclusivamente para fins de investigação 
ou para fins de aquisição de células 
estaminais, incluindo por meio de 
transferência de núcleos de células 
somáticas.

Or. en

Justificação

Esta alteração foi apresentada com a mesma redacção no âmbito do programa-quadro. Esta
questão deveria ser resolvida ao nível do programa-quadro, mas, num propósito de 
coerência, também é apresentada em relação aos programas específicos.

Alteração apresentada por Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli e Paul 
Rübig

Alteração 23
Artigo 3, nº 2
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2. Não serão financiados no âmbito do 
presente programa os seguintes domínios de 
investigação:

2. Não serão financiadas no âmbito do 
presente programa as seguintes áreas de 
investigação:

- Actividades de investigação destinadas à 
clonagem humana para efeitos de 
reprodução,

- Actividades de investigação destinadas à 
clonagem de embriões humanos,

- Actividades de investigação destinadas a 
alterar o património genético de seres 
humanos e que possam tornar essas 
alterações hereditárias,

- Actividades de investigação destinadas a 
alterar o património genético de seres 
humanos e que possam tornar essas 
alterações hereditárias,

- Actividades de investigação destinadas à 
criação de embriões humanos 
exclusivamente para fins de investigação 
ou para fins de aquisição de células 
estaminais, incluindo por meio de 
transferência de núcleos de células 
somáticas.

- Actividades de investigação que 
impliquem a destruição de embriões 
humanos ou a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas.

Or. en

Justificação

Esta alteração foi apresentada com a mesma redacção no âmbito do programa-quadro. Esta 
questão deveria ser resolvida ao nível do programa-quadro, mas, num propósito de 
coerência, também é apresentada em relação aos programas específicos.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 24
Artigo 3, nº 2 bis (novo)

2 bis. As seguintes actividades de 
investigação não serão objecto de 
financiamento a título do presente 
programa:
- os projectos de investigação que sejam 
proibidos nos Estados-Membros por razões 
baseadas em considerações ligadas aos 
direitos humanos e a princípios 
constitucionais fundamentais,
- os projectos de investigação que ponham 
em perigo os valores fundamentais da 
dignidade humana,
- os métodos de clonagem de embriões 
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humanos,
- as intervenções na linha germinal 
humana, e
- a utilização e a criação de embriões 
humanos unicamente para fins de 
investigação científica, uma vez que o ser 
humano é um fim em si mesmo e que o 
corpo humano não deve ser 
comercializado.
Não será financiada, nem directa nem 
indirectamente, a investigação sobre 
quimeras.

Or. en

Alteração apresentada por Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, 
Christian Ehler e Paul Rübig

Alteração 25
Artigo 3, nº 3

3. Não serão financiados no âmbito do 
presente programa os seguintes trabalhos 
de investigação:

3. Nos casos em que uma tecnologia seja 
controversa do ponto de vista ético (como, 
por exemplo, em investigações sobre 
células estaminais embrionárias, embriões 
excedentários provenientes de FIV, 
questões levantadas pela utilização de 
dados genéticos quando não existe terapia), 
a Comunidade dará prioridade aos 
projectos de investigação que apresentem 
uma alternativa às tecnologias eticamente 
controversas, como por exemplo, a 
investigação que envolve células estaminais 
adultas e células estaminais do cordão 
umbilical, tratamento de distúrbios de 
fertilidade sem a criação de embriões 
excedentários, testes genéticos ligados à 
terapia.

- Actividades de investigação que sejam 
proibidas em todos os Estados-Membros,
- Actividades de investigação a realizar 
num Estado-Membro em que essa 
investigação seja proibida.

Or. en



PE 374.086v01-00/Alt. 19-59 6/22 AM\614622PT.doc

PT

Justificação

Esta alteração foi apresentada com a mesma redacção no âmbito do programa-quadro. Esta 
questão deveria ser resolvida ao nível do programa-quadro, mas, num propósito de 
coerência, também é apresentada em relação aos programas específicos.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 26
Artigo 3, nº 3, travessão 1 bis (novo)

- actividades de investigação em embriões e 
células estaminais embrionárias que sejam 
proibidas em vários Estados-Membros, por 
razões baseadas em considerações ligadas 
aos direitos humanos e a princípios 
constitucionais fundamentais, 

Or. en

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 27
Artigo 3, nº 3, travessão 2

- actividades de investigação a realizar num 
Estado-Membro em que essa investigação 
seja proibida.

- projectos de investigação que 
comprometam o princípio da 
subsidiariedade e representem uma ameaça 
aos valores da dignidade humana e da não 
comercialização do corpo humano, 
especialmente das mulheres,

Or. en

Alteração apresentada por Angelika Niebler, Herbert Reul e Christian Ehler

Alteração 28
Artigo 3, nº 3

3. Não serão financiados no âmbito do 
presente programa os seguintes trabalhos de 
investigação:

3. Não serão financiados no âmbito do 
presente programa os seguintes trabalhos de 
investigação:

- Actividades de investigação que sejam 
proibidas em todos os Estados-Membros,

- Actividades de investigação destinadas à
clonagem de embriões humanos,

- Actividades de investigação a realizar num - Actividades de investigação destinadas a 
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Estado-Membro em que essa investigação 
seja proibida.

alterar o património genético dos seres 
humanos e que possam tornar essas 
alterações hereditárias,
- Actividades de investigação destinadas a 
criar embriões humanos, exclusivamente 
para fins de investigação ou de 
abastecimento com células estaminais, e as 
actividades de investigação que utilizam 
células destes embriões e,
- Os projectos de investigação que 
impliquem, directa ou indirectamente, a
destruição de embriões humanos.
No domínio da investigação com células 
estaminais embrionárias, recorrer-se-á à 
experiência dos institutos nacionais de 
saúde, e o financiamento da investigação 
será limitado às linhas de células 
estaminais embrionárias criadas antes de 
Agosto de 2001.

Or. en

Justificação

Esta alteração foi apresentada com a mesma redacção no âmbito do programa-quadro. Esta 
questão deveria ser resolvida ao nível do programa-quadro, mas, num propósito de 
coerência, também é apresentada em relação aos programas específicos.

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 29
Artigo 4, nº 1

1. A Comissão será responsável pela 
execução do programa específico.

Suprimido

Or. pl

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 30
Artigo 4, nº 3

3. O Conselho Europeu de Investigação 
consistirá num conselho científico 
independente, apoiado por uma estrutura de 

3. O Conselho Europeu de Investigação 
consistirá num conselho científico 
independente, apoiado por uma estrutura de 
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execução específica, conforme descrito no 
anexo I. O CEI funcionará de acordo com os 
princípios da excelência científica, 
autonomia, eficiência e transparência.

execução específica e por um grupo 
consultivo, conforme descrito no anexo I. O 
CEI funcionará de acordo com os princípios 
da excelência científica, autonomia, 
eficiência, transparência e responsabilidade.

Or. en

Justificação

A criação de um grupo consultivo constituiria um elo válido entre o CEI, as Instituições 
Europeias, a comunidade científica e o público.

Alteração apresentada por Zdzislaw Kazimierz Chmielewski

Alteração 31
Artigo 4, nº 3 bis (novo)

3bis. A Comissão Europeia de Investigação 
assegurará que a execução do programa 
específico seja consentânea com o 
programa de trabalho e os princípios 
estabelecidos no nº 3 do artigo 4º, bem 
como com os métodos e posições 
estabelecidos pelo conselho científico, 
conforme definido no nº 3, alíneas a) e b), 
do artigo 5º. A CEI garantirá que a 
estrutura de execução específica cumpra, 
de forma rigorosa, eficiente e com a 
necessária flexibilidade, os objectivos e 
requisitos unicamente do presente 
programa específico.

Or. pl

Alteração apresentada por Zdzislaw Kazimierz Chmielewski

Alteração 32
Artigo 4, nº 4

4. A Comissão actuará como garante da 
autonomia e integridade do Conselho 
Europeu de Investigação e garantirá a boa 
execução das tarefas que lhe forem 
confiadas.

4. A Comissão actuará como garante da 
autonomia e integridade do Conselho 
Europeu de Investigação.

Or. pl
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Alteração apresentada por Zdzislaw Kazimierz Chmielewski

Alteração 33
Artigo 5, nº 1

1. O conselho científico será composto por 
cientistas, engenheiros e académicos 
consagrados, nomeados pela Comissão e 
agindo a título pessoal e independentemente 
de interesses exteriores.

1. O conselho científico será composto por 
cientistas, engenheiros e académicos 
consagrados, nomeados pelo Conselho 
Europeu de Investigação e agindo a título 
pessoal e independentemente de interesses 
exteriores.

Or. pl

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 34
Artigo 5, nº 4 bis (novo)

4 bis. O mandato dos membros do Conselho 
Científico tem a duração de apenas três 
anos, sendo renovável apenas duas vezes. 
Os membros são escolhidos segundo um 
sistema de rotação, pelo qual, em cada 
ocasião, deve ser renovado um terço do 
Conselho Científico.

Or. en

Alteração apresentada por Zdzislaw Kazimierz Chmielewski

Alteração 35
Artigo 5, nº 4 bis (novo)

4bis. O Conselho Europeu de Investigação 
adoptará o programa de trabalho para a 
execução do programa específico, 
estabelecendo de forma mais 
pormenorizada as prioridades e objectivos 
científicos e tecnológicos indicados no 
anexo I, o financiamento associado e o 
calendário para a sua execução.

Or. pl
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Alteração apresentada por Zdzislaw Kazimierz Chmielewski

Alteração 36
Artigo 5, nº 4 ter (novo)

4ter. O programa de trabalho tomará em 
consideração o estado da ciência e 
tecnologia na Europa e preverá a sua 
evolução. Esse programa será actualizado 
sempre que necessário.

Or. pl

Alteração apresentada por Zdzislaw Kazimierz Chmielewski

Alteração 37
Artigo 5, nº 3, alínea a)

a) o programa de trabalho para a execução 
do programa específico, a ser adoptado nos 
termos previstos no nº 1 do artigo 6º;

a) o programa de trabalho para a execução 
do programa específico, a ser adoptado nos 
termos previstos no nº 1 do artigo 6º, bem 
como os princípios em função dos quais as 
propostas ao abrigo dos regimes de 
financiamento serão avaliadas e os 
projectos seleccionados; quanto aos 
projectos individuais, a excelência é o 
único critério aplicável; todavia, quanto às 
acções de coordenação e apoio, poderão ser 
aplicáveis critérios relacionados com os 
projectos.

Or. pl

Alteração apresentada por Zdzislaw Kazimierz Chmielewski

Alteração 38
Artigo 5, nº 3, alínea b)

b) os métodos de análise pelos pares e de 
avaliação das propostas, em função dos
quais serão seleccionadas as propostas a 
financiar;

b) os métodos e princípios de análise pelos 
pares e de avaliação das propostas, em 
função dos quais serão seleccionadas as 
propostas a financiar;
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Or. pl

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 39
Artigo 5, nº 4 bis (novo)

4 bis. A Comissão nomeia os membros do 
Conselho Científico na sequência de um 
procedimento de designação independente 
e transparente.
O seu mandato tem a duração de quatro 
anos, sendo renovável uma vez.

Or. fr

Justificação

A designação dos membros do Conselho Científico deve obedecer aos princípios de 
independência e de transparência.

Alteração apresentada por Zdzislaw Kazimierz Chmielewski

Alteração 40
Artigo 6, nº 1

1. A Comissão adoptará o programa de 
trabalho para a execução do programa 
específico, estabelecendo de forma mais 
pormenorizada as prioridades e objectivos 
científicos e tecnológicos indicados no 
anexo I, o financiamento associado e o 
calendário para a sua execução.

Suprimido

Or. pl

Alteração apresentada por Zdzislaw Kazimierz Chmielewski

Alteração 41
Artigo 6, nº 2

2. O programa de trabalho tomará em 
consideração o estado da ciência e 

Suprimido
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tecnologia na Europa e preverá a sua 
evolução. Esse programa será actualizado 
sempre que necessário.

Or. pl

Alteração apresentada por Zdzislaw Kazimierz Chmielewski

Alteração 42
Artigo 6, nº 3

3. O programa de trabalho especificará os 
critérios em função dos quais as propostas 
ao abrigo dos regimes de financiamento 
serão avaliadas e os projectos 
seleccionados. Quanto aos projectos 
individuais, a excelência é o único critério 
aplicável. Quanto às acções de 
coordenação e apoio, poderão ser 
aplicáveis critérios relacionados com os 
projectos.

Suprimido

Or. pl

Alteração apresentada por Zdzislaw Kazimierz Chmielewski

Alteração 43
Artigo 6, nº 4

4. A Comissão assegurará que a execução 
do programa específico seja consentânea 
com o programa de trabalho e os princípios 
estabelecidos no nº 3 do artigo 4º, bem 
como com os métodos e posições 
estabelecidos pelo conselho científico, 
conforme definido no nº 3, alíneas a) e b), 
do artigo 5º. A Comissão garantirá que a 
estrutura de execução específica cumpra, 
de forma rigorosa, eficiente e com a 
necessária flexibilidade, os objectivos e 
requisitos unicamente do presente 
programa específico.

Suprimido

Or. pl
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Alteração apresentada por Zdzislaw Kazimierz Chmielewski

Alteração 44
Artigo 8

Artigo 8º Suprimido
1. A Comissão é assistida por um comité 
2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, é aplicável o 
procedimento consultivo previsto no artigo 
3º da Decisão 1999/468/CE, com 
observância do n° 3 do seu artigo 7°.
3. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, é aplicável o 
procedimento de gestão previsto no artigo 
4º da Decisão 1999/468/CE, com 
observância do n° 3 do seu artigo 7°.
4. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, é aplicável o 
procedimento de regulamentação previsto 
nos artigos 5º e 7º da Decisão 1999/468/CE.
5. O prazo previsto no nº 3 do artigo 4º e no 
nº 6 do artigo 5º da Decisão 1999/468/CE é 
de dois meses.
6. A Comissão informará regularmente o 
Comité sobre a evolução geral da execução 
do programa específico.

Or. pl

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 45
Anexo I, subtítulo “Actividades”, parágrafo 1 bis (novo)

Serão incentivadas a multidisciplinariedade 
e a interdisciplinariedade, antes de tudo, 
através de mecanismos comuns aplicáveis a 
temas tecnológicos e científicos com
interesse para mais do que um tema. A 
interdisciplinariedade abordará os desafios 
colocados pela complexidade dos 
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problemas, incluindo os referentes a temas 
prioritários, em relação à maioria dos quais 
uma abordagem meramente unidisciplinar 
não é capaz de proporcionar progressos
científicos de relevo e impede que os 
resultados sejam adequados para efeitos da 
sua conversão em progresso social, 
ambiental ou económico.

Or. en

Justificação

O grupo consultivo de investigação da União Europeia refere, no seu documento intitulado 
“Interdisciplinariedade na investigação” («Interdisciplinarity in research», EURAB 04.009, 
Abril de 2004) que a interdisciplinariedade é essencial para a manutenção da Europa na 
vanguarda da investigação científica e tecnológica e que a investigação interdisciplinar é um 
elemento necessário para o progresso da investigação científica, pelo que recomenda que 
seja reforçada a natureza interdisciplinar da investigação europeia.

O VII Programa-Quadro não pode ignorar esta preocupação, que é hoje partilhada pela 
comunidade científica e tecnológica, sendo necessário adoptar medidas especiais para
reforçar a interdisciplinariedade e a multidisciplinariedade em programas e projectos.

Esta alteração substitui a alteração 1065 ao projecto de relatório de Jerzy Buzek sobre o VII 
Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Zdzislaw Kazimierz Chmielewski

Alteração 46
Anexo I, subtítulo "Execução do programa"

Para a execução do presente programa 
específico, a Comissão criará, no início, as 
duas componentes estruturais essenciais do 
Conselho Europeu de Investigação (CEI),
ou seja um conselho científico independente 
e a estrutura de execução específica.

Para a execução do presente programa 
específico, a Comissão criará, no início, o 
Conselho Europeu de Investigação, o qual 
nomeará o conselho científico independente 
e a estrutura de execução específica.

Or. pl

Alteração apresentada por Zdzislaw Kazimierz Chmielewski

Alteração 47
Anexo I, subtítulo "Conselho Científico" parágrafo 1
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O conselho científico será composto por 
representantes da comunidade científica 
europeia ao mais alto nível, actuando em 
nome pessoal e independentemente de 
interesses exteriores. Os seus membros serão 
nomeados pela Comissão na sequência de 
um procedimento de designação 
independente.

O conselho científico será composto por 
representantes da comunidade científica 
europeia ao mais alto nível, actuando em 
nome pessoal e independentemente de 
interesses exteriores. Os seus membros serão 
nomeados pelo Conselho Europeu de 
Investigação na sequência de um 
procedimento de designação independente.

Or. pl

Alteração apresentada por Catherine Trautmann

Alteração 48
Anexo I, subtítulo “Conselho científico”, parágrafo 1

O conselho científico será composto por 
representantes da comunidade científica 
europeia ao mais alto nível, actuando em 
nome pessoal e independentemente de 
interesses exteriores. Os seus membros serão 
nomeados pela Comissão na sequência de 
um procedimento de designação 
independente.

O conselho científico será composto por 
representantes da comunidade científica 
europeia ao mais alto nível, actuando em 
nome pessoal e independentemente de 
interesses exteriores.

Os seus membros serão seleccionados pela 
comunidade científica, com base em 
critérios gerais, como a excelência, a 
multidisciplinariedade, o potencial de 
contribuição prospectiva e a 
independência, definidos pelo legislador 
europeu, no quadro do procedimento de
co-decisão, e nomeados pela Comissão

Os membros do Conselho Científico 
deverão gozar do pleno reconhecimento
interpares e ser independentes em relação a 
qualquer conflito de interesses.
A responsabilidade, tanto do Conselho 
Científico como dos seus membros, baseia-
se num código de boa conduta.
O mandato dos membros do Conselho 
Científico tem uma duração de quatro 
anos, sendo renovável uma única vez. De 
dois em dois anos, metade dos membros do
Conselho Científico será substituída, e a 
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metade dos membros que saem pode ser 
reconduzida a fim de garantir a 
continuidade dos trabalhos do CEI.
O Conselho Científico será, em particular, 
totalmente responsável pelas decisões a 
tomar respeitantes ao tipo de investigação a 
financiar e garantirá a qualidade da 
actividade de um ponto de vista científico.
As suas actividades incluirão a elaboração 
do programa de trabalho anual, a 
aplicação do procedimento de avaliação 
interpares, assim como o acompanhamento 
e o controlo da qualidade da aplicação do 
programa do ponto de vista científico.

Or. fr

Justificação

Os membros do Conselho Científico devem respeitar um código de conduta que garanta a sua 
independência. A renovação, por substituição, dos seus membros permite garantir a 
continuidade dos trabalhos.

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 49
Anexo I, subtítulo “Estrutura de execução específica”

A estrutura de execução específica será 
responsável por todos os aspectos da 
implementação administrativa e da 
execução do programa, conforme previsto 
no programa de trabalho anual. Procederá, 
em especial, à implementação dos 
procedimentos de avaliação, de análise 
pelos pares e de selecção, de acordo com os 
princípios estabelecidos pelo conselho 
científico, e assegurará a gestão financeira 
e científica das subvenções.

O Conselho Científico será apoiado por 
pessoal científico temporário, escolhido 
pelos membros do Conselho Científico, 
segundo um procedimento transparente e 
público.

A gestão do CEI será levada a cabo por 
pessoal contratado para esse fim ou 
apoiado pelas Instituições da UE e cobrirá 
apenas as necessidades administrativas 
reais a fim de garantir a estabilidade e a 
continuidade necessárias para uma 
administração eficaz.
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Or. en

Justificação

É necessário que o Conselho Científico seleccione os seus próprios efectivos segundo um 
procedimento transparente e público.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 50
Anexo I, subtítulo “Estrutura de execução específica”, parágrafo 1 bis (novo)

A estrutura de execução específica 
notificará periodicamente o Conselho 
Científico.

Or. fr

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 51
Anexo I, subtítulo “Grupo consultivo” (novo) (após o subtítulo “Estrutura de execução 

específica”)

Grupo Consultivo
O grupo consultivo será composto por 

representantes da comunidade científica 
europeia, em especial por aqueles que 
contribuíram para a actividade da 
Comissão de Identificação do CEI, por um 
número limitado de representantes da 
Comissão Europeia, do Conselho Europeu 
e do Parlamento Europeu, e por um 
representante que promova os interesses 
das mulheres nas actividades da ciência e 
da investigação. O grupo consultivo 
apoiará o trabalho do Conselho Científico e 
promoverá os interesses do CEI junto da 
opinião pública. Reunirá com o Conselho 
Científico, pelo menos uma vez por ano, a 
fim de ser informado sobre as actividades 
do CEI.

Or. en
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Justificação

A criação de um grupo consultivo composto por representantes da comunidade científica 
europeia, em particular por aqueles que contribuíram para a actividade da Comissão de 
Identificação do CEI, e por um número limitado de representantes do Conselho, da Comissão 
e do Parlamento, é necessária para garantir a conformidade com os princípios que regem a 
actividade do CEI. Constituirá um elo precioso entre o CEI, as Instituições Europeias, a 
comunidade científica e o público.

Alteração apresentada por Zdzislaw Kazimierz Chmielewski

Alteração 52
Anexo I, subtítulo "Papel da Comissão Europeia"

A Comissão Europeia actuará como garante 
da plena autonomia e integridade do CEI. A 
sua responsabilidade na execução do 
programa será a de assegurar que este seja 
executado de acordo com os objectivos 
científicos supramencionados e os 
requisitos da excelência científica, tal como 
determinada pelo conselho científico, 
agindo independentemente. Em especial, a 
Comissão tem por missão:

A Comissão Europeia actuará como garante 
da plena autonomia e integridade do CEI. A 
sua responsabilidade será a de controlar as 
actividades do CEI apenas na perspectiva 
do cumprimento da legislação e das normas 
da UE. Se ela concluir que o programa de 
trabalho não cumpre as disposições 
comunitárias, a Comissão apresentará 
publicamente os motivos desse 
incumprimento.

• garantir a criação de uma estrutura de 
execução específica e a delegação de 
tarefas e responsabilidades nesse estrutura,

A Comissão apresenta ao Conselho e ao 
Parlamento um relatório anual sobre o 
funcionamento do CEI.

• adoptar o programa de trabalho e 
posições relativas à metodologia de 
execução, tal como definida pelo conselho 
científico,
• garantir que as propostas sejam 
seleccionadas, e os projectos financiados, 
exclusivamente com base na sua ordem de 
classificação resultante da análise pelos 
pares; garantir que qualquer alteração na 
ordem de classificação da análise pelos 
pares receba o acordo explícito do conselho 
científico;
• informar regularmente o comité do 
programa sobre a execução do programa
• apresentar ao Conselho e ao Parlamento 
um relatório anual sobre o funcionamento do 
CEI.

Or. pl
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Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 53
Anexo I, subtítulo “Papel da Comissão Europeia”, ponto 5 bis (novo)

● nomear o director e o pessoal dirigente 
da estrutura de execução específica, em 
comum acordo com o Conselho Científico.

Or. fr

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 54
Anexo I, título “Aspectos éticos”, parágrafo 1

Na execução do presente programa 
específico e nas actividades de investigação 
dele decorrentes devem ser respeitados os 
princípios éticos fundamentais. Entre estes 
contam-se os princípios consignados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, incluindo os seguintes: protecção 
da dignidade humana e da vida humana, 
protecção dos dados pessoais e da 
privacidade, bem como protecção dos 
animais e do ambiente, de acordo com as 
disposições do direito comunitário e das 
convenções internacionais, orientações e 
códigos de conduta relevantes, 
nomeadamente a Declaração de Helsínquia, 
a Convenção do Conselho da Europa sobre 
Direitos Humanos e Biomedicina, assinada 
em Oviedo em 4 de Abril de 1997, e os seus 
protocolos adicionais, a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, 
a Declaração Universal sobre o Genoma 
Humano e os Direitos Humanos adoptada 
pela UNESCO, a Convenção das Nações 
Unidas sobre Armas Biológicas e Toxínicas 
(BTWC), o Tratado Internacional sobre os 
Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e 
a Agricultura e as resoluções relevantes da 
Organização Mundial de Saúde (OMS).

Na execução do presente programa 
específico e nas actividades de investigação 
dele decorrentes devem ser respeitados os 
princípios éticos fundamentais. Entre estes 
contam-se os princípios consignados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, incluindo os seguintes: protecção 
da dignidade humana e da vida humana, 
protecção dos dados pessoais e da 
privacidade, bem como protecção dos 
animais e do ambiente, de acordo com as 
disposições do direito comunitário e das 
convenções internacionais, orientações e 
códigos de conduta relevantes, 
nomeadamente a Declaração de Helsínquia, 
a Convenção do Conselho da Europa sobre 
Direitos Humanos e Biomedicina, assinada 
em Oviedo em 4 de Abril de 1997, e os seus 
protocolos adicionais, a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, 
a Declaração Universal sobre o Genoma 
Humano e os Direitos Humanos adoptada 
pela UNESCO, a Convenção das Nações 
Unidas sobre Armas Biológicas e Toxínicas 
(BTWC), o Tratado Internacional sobre os 
Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e 
a Agricultura e as resoluções relevantes da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), as 
resoluções do Parlamento Europeu de 10 
de Março de 2005 sobre o comércio de 
óvulos humanos1 e de 26 de Outubro de 
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2005 sobre patentes das invenções 
biotecnológicas2, assim como a legislação e 
a regulamentação em vigor nos países em 
que são levados a cabo os projectos de 
investigação em causa.
___________________
1 Textos Aprovados, P6_TA(2005)0074.
2 Textos Aprovados, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 55
Anexo I, título “Aspectos éticos”, parágrafo 2

Serão igualmente tidos em consideração os 
pareceres do Grupo Europeu de 
Consultores sobre as Implicações Éticas da 
Biotecnologia (1991-1997) e os pareceres 
do Grupo Europeu de Ética para as 
Ciências e as Novas Tecnologias (a partir 
de 1998).

Suprimido

Or. en

Alteração apresentada por Angelika Niebler, Jan Christian Ehler e Herbert Reul

Alteração 56
Anexo I, título “Aspectos éticos”, parágrafo 2

Serão igualmente tidos em consideração os 
pareceres do Grupo Europeu de 
Consultores sobre as Implicações Éticas da 
Biotecnologia (1991-1997) e os pareceres 
do Grupo Europeu de Ética para as 
Ciências e as Novas Tecnologias (a partir 
de 1998).

Suprimido

Or. en

Justificação

A redacção proposta pela Comissão é demasiado imprecisa, sendo em particular necessário 
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incluir a obrigação de notificar o Parlamento.

Alteração apresentada por Angelika Niebler, Jan Christian Ehler e Herbert Reul

Alteração 57
Anexo I, título “Aspectos éticos”, parágrafo 3

De acordo com o princípio da 
subsidiariedade e tendo em conta a 
diversidade de abordagens existente na 
Europa, os participantes em projectos de 
investigação devem cumprir a legislação, a 
regulamentação e as normas éticas em vigor 
nos países em que a investigação será 
desenvolvida. São, em qualquer caso, 
aplicáveis as disposições nacionais, pelo 
que a investigação proibida num 
determinado Estado-Membro ou noutro 
país não beneficiará de financiamento 
comunitário para realização nesse Estado-
Membro ou país.

De acordo com o princípio da 
subsidiariedade e tendo em conta a 
diversidade de abordagens existente na 
Europa, os participantes em projectos de 
investigação devem cumprir a legislação, a 
regulamentação e as normas éticas em vigor 
nos países em que a investigação será 
desenvolvida.

Or. en

Justificação

A redacção proposta pela Comissão é demasiado imprecisa, sendo em particular necessário 
incluir a obrigação de notificar o Parlamento.

Alteração apresentada por Angelika Niebler, Jan Christian Ehler e Herbert Reul

Alteração 58
Anexo I, título “Aspectos éticos”, parágrafo 4

Quando adequado, os responsáveis pelos 
projectos de investigação devem obter a 
aprovação dos comités de ética nacionais ou 
locais competentes antes de iniciar as 
actividades de IDT. A Comissão procederá 
também de forma sistemática a um exame 
ético das propostas que incidam em 
questões sensíveis do ponto de vista ético ou 
nas quais os aspectos éticos não tenham 
sido devidamente considerados. Em casos 
específicos, poder-se-á proceder a um exame 

Os responsáveis por ou os participantes em
projectos de investigação incidentes sobre 
questões sensíveis do ponto de vista ético, 
tais como a análise de DNA sobre seres 
humanos, a investigação incidente sobre 
pessoas incapazes de dar um consentimento 
esclarecido, a investigação ligada ao 
sofrimento de animais vertebrados, etc. 
devem obter a aprovação dos comités de 
ética nacionais ou locais competentes antes 
de iniciar as actividades de IDT. A 
Comissão procederá também a um exame 
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ético durante a execução de um projecto. ético de forma sistemática. Em casos 
específicos, poder-se-á proceder a um exame 
ético durante a execução de um projecto

Or. en

Justificação

A redacção proposta pela Comissão é demasiado imprecisa, sendo em particular necessário 
incluir a obrigação de notificar o Parlamento.

Alteração apresentada por Angelika Niebler, Jan Christian Ehler e Herbert Reul

Alteração 59
Anexo I, título “Aspectos éticos”, parágrafo 5

Em conformidade com o nº 3 do artigo 4º 
da presente decisão, não serão financiadas 
as actividades de investigação que sejam 
proibidas em todos os Estados-Membros.

A Comissão informará anualmente o 
Parlamento e o Conselho sobre as suas 
actividades desenvolvidas nesta área. Além 
disso, a Comissão fornecerá informações 
ao Parlamento e ao Conselho sempre que 
lhe forem solicitadas.

Or. en

Justificação

A redacção proposta pela Comissão é demasiado imprecisa, sendo em particular necessário 
incluir a obrigação de notificar o Parlamento.


