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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно сключването на 
споразумение за подновяване на споразумението за научно и технологично 
сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република 
Индия
(16681/2007 – C6-0073/2008 – 2007/0207(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2007)0576),

– като взе предвид проекта за решение на Съвета (16681/2007),

– като взе предвид член 170, параграф 2 и член 300, параграф 2, алинея първа от 
Договора за ЕО,

– като взе предвид член 300, параграф 3, алинея първа от Договора за ЕО, съгласно 
който Съветът се е консултирал с него (C6-0073/2008),

– като взе предвид член 51 и член 83, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
(A6-0000/2008),

1. одобрява предложението за решение на Съвета с внесените изменения и одобрява 
сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-
членки и на правителството на Република Индия.

Изменение 1

Предложение за решение на Съвета
Съображение 3а (ново)

Текст, предложен от Съвета Изменение

(3а) Ръководният комитет ЕО –
Индия за научно и технологично 
сътрудничество отговаря за 
ефективната координация и 
улесняването на съвместните 
дейности и в основата на 
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устройствения му правилник трябва 
да залегнат принципите на 
прозрачност и отчетност.

Or. en

Обосновка

The Impact Assessment undertaken by an independent expert concluded that the Steering 
Committee should be strengthened and that the follow up of the decisions taken be 
strengthened. Hence this amendment seeks to do that.

Изменение 2

Предложение за решение на Съвета
Съображение 3б (ново)

Текст, предложен от Съвета Изменение

(3б) Осигуряването на съпоставимост 
на информацията, произлизаща от 
съвместни изследвания, следва да бъде 
приоритетна цел.

Or. en

Обосновка

This amendment is inspired by the recommendations of the Impact Assessment undertaken by 
an independent expert. It aims at setting a priority over comparable statistics.

Изменение 3

Предложение за решение на Съвета
Съображение 3в (ново)

Текст, предложен от Съвета Изменение

(3в) В процеса на изпълнение на 
споразумението следва да бъдат 
положени усилия за подобряване на 
мобилността на изследователите.

Or. en
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Обосновка

This amendment is also inspired by the recommendations of the Impact Assessment 
undertaken by an independent expert. It states: "Some scheme for mobility of scientists should 
be put in place; for example an "India window" similar to Erasmus Mundus model".
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Introduction

The legal basis chosen for this proposal for a Council Decision to renew the Agreement 
concluded between the EC and India for a scientific and technological cooperation between 
the two parties to the 2002 Agreement is dual. First, the basic article of the EC Treaty making 
provision for international cooperation is Article 170. Second, cooperation between the EC 
and third countries of international organisations is governed by the provisions of Article 300, 
for both opening negotiations and for concluding the agreed text.

The Commission in this instance - as it was also in the case of the 2002 Agreement - chose to 
propose the consultation procedure for the European Parliament, foreseen in the first 
subparagraph of Article 300 (3).

However, given the fact that the text of the Agreement attached to the proposal is identical to 
the material content of the 2002 Agreement and that both Parties have expressed an interest 
in renewing the Agreement as it is, the Commission is of the view to use a one-step 
procedure for it. That is to be interpreted that a Singe procedure and a Single Act for 
Signature and Conclusion.

Material content of the renewed Agreement

The underlying logic of the said proposal is the following. By enlarging and facilitating the 
cooperative effort in scientific and technological research in areas of common interest to both 
the EC and India, it is claim by the Commission proposal that it will both strengthen the 
cooperative activities and encourage the application of the results of such cooperation to the 
two Parties to the Agreement. In this case, it will result in a win-win situation. Under theses 
circumstances, this situation is claimed to be a win-win case for another reason. The end 
result is the combination of economic and social dynamics, resulting in a mutually beneficial 
outcome.

The same logic was used for the 2002 Agreement. Furthermore, the Impact Assessment 
carried out by an independent expert in October 2006 was positive. It arrived at the 
conclusion recommending the renewal of the 2002 Agreement for an additional period of five 
years.

There are four principles constituting the basis for the renewal: balanced mutual benefits;
reciprocal access to all research activities; exchange of information; protection of intellectual 
property rights.

However, the efficiency of this common approach to a joint cooperative activity in research 
and technological development rest with the institutional structure. The Commission proposal 
is of the view that a Steering Committee on S and T, consisting of an equal number of 
officials of each Party, established under the 2002 Agreement, should be responsible for the 
management of the renewed agreement.
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Yet experience with this kind of Steering Committees has shown that two principles 
governing the proper management, namely, Transparency and Accountability are not 
meticulously followed. Hence your Rapporteur proposes an Amendment to the Recitals of the 
proposal, which is intended to clarify this point and asks to be taken into account when 
establishing the Steering Committee's Own Rules of Procedure.

Equally, two other amendments, one on comparable statistics and the other on the mobility of 
researchers are inspired from the Impact Assessment undertaken by an independent expert.

Funding of this joint endeavour will be equally shared by the EC and India. According to the 
proposal's Financial Statement, the EC budget, for the period 2007 to 2011, will bear an 
indicative cost of intervention (operational and administrative expenditure) of 0.8425 million 
euros.

The dissemination and utilisation of information is an important element of this Agreement.
An annex on Intellectual Property Rights (IPR) is attached to the Agreement, as an integral 
part of it. The said annex contains all standard provisions governing ownership, allocation and 
exercise of rights as well as specific rules on copyright works and scientific literary works, 
and criteria for the "undisclosed information".

In conclusion, your rapporteur proposes the approval of this Proposal subject to his 
Amendments.
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