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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell 
jelölni a létező rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani 
kíván, de amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az 
esetleges törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs 
kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely 
részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának 
elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott 
nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell 
az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti tudományos és 
technológiai együttműködési megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás 
megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(16681/2007 – C6-0073/2008 – 2007/0207(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2007)0576),

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (16681/2007),

– tekintettel az EK-Szerződés 170. cikkének (2) bekezdésére és 300. cikke (2) bekezdésének 
első albekezdésére,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0073/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Tanács módosított határozatára irányuló tervezetet, és jóváhagyja a 
megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, illetve az Indiai Köztársaság 
kormányának.

Módosítás 1

Tanácsi határozat tervezete
3 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A megállapodás keretében folytatott 
együttműködési tevékenységek hatékony 
összehangolásának és megkönnyítésének 
felelőssége az EK–India tudományos és 
technológiai irányítóbizottságot terheli, és 
kívánatos, hogy a bizottság eljárási 
szabályzata az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság elvén alapuljon.
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Or. en

Indokolás

A független szakértő által elvégzett hatásvizsgálat azt állapította meg, hogy meg kell erősíteni 
az irányítóbizottságot, és meg kell erősíteni a hozott döntések nyomon követését. Ez a 
módosítás ezért ennek elérésére irányul.

Módosítás 2

Tanácsi határozat tervezete
3 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A megállapodás keretében végzett 
közös kutatásból származó információk 
összehasonlíthatóságának elsőbbségi 
célkitűzést kell képeznie.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a független szakértő által elvégzett hatásvizsgálat ajánlásain alapul. Célja, 
hogy prioritásként jelölje meg az összehasonlítható statisztikákat.

Módosítás 3

Tanácsi határozat tervezete
3 c preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A megállapodás végrehajtása során 
erőfeszítéseket kell tenni a kutatók 
mobilitásának javítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás szintén a független szakértő által elvégzett hatásvizsgálat ajánlásain alapul. 
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Ez kimondja: „Létre kell hozni valamilyen rendszert a tudósok mobilitása számára; például 
az Erasmus Mundushoz hasonló «indiai ablakot»”.
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Bevezetés

Az EK és az Indiai Köztársaság által kötött, a 2002. évi megállapodásban részes felek közötti 
tudományos és technológiai együttműködési megállapodás meghosszabbításáról szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslathoz választott jogi alap kettős. Először is, az EK-Szerződés 
nemzetközi együttműködésről rendelkező alapvető cikke a 170. cikk. Másodszor, az EK, 
illetve harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek közötti együttműködést a 300. cikk 
rendelkezései szabályozzák, mind a tárgyalások megkezdése, mind a megállapodás szerinti 
szöveg megkötése tekintetében.

A Bizottság ezúttal – akárcsak a 2002. évi megállapodás esetében – a 300. cikk (3) 
bekezdésének első albekezdésében meghatározott konzultációs eljárást javasolta az Európai 
Parlament számára.

Mivel azonban a megállapodás javaslathoz csatolt szövege lényegi tartalmában megegyezik a 
2002. évi megállapodással, és mindkét fél kifejezte érdekeltségét a megállapodás jelenlegi 
formájában történő meghosszabbítása iránt, a Bizottság az egylépcsős eljárás alkalmazását 
tartja helyesnek. Ez azt jelenti, hogy egyetlen eljárásra kerülne sor, és az aláírás és megkötés 
tekintetében egyetlen jogszabály készülne.

A meghosszabbított megállapodás lényegi tartalma

A nevezett javaslat alapvető logikája a következő. A mind az EK, mind India közös 
érdeklődésére számot tartó területeken folyó tudományos és technológiai kutatásban az 
együttműködési erőfeszítés kibővítése és megkönnyítése a bizottsági javaslat állítása szerint 
meg fogja erősödni az együttműködési tevékenységeket, és az együttműködés eredményeinek 
az alkalmazására fogja ösztönözni a megállapodásban részes két felet. Ebben az esetben ez 
nyertes-nyertes helyzetet fog eredményezni. Ilyen körülmények között erről a helyzetről egy 
másik okból állítják azt, hogy nyertes-nyertes helyzet. A végeredmény a gazdasági és a 
társadalmi dinamika együttese, amely kölcsönösen előnyös eredményhez vezet.

Ugyanezt a logikát alkalmazták a 2002. évi megállapodás esetében. Továbbá a független 
szakértő által 2006 októberében elvégzett hatásvizsgálat pozitív volt. Arra a következtetésre 
jutott, hogy további ötéves időszakra ajánlják meghosszabbítani a 2002. évi megállapodást.

A meghosszabbítás alapját négy elv képezi: kiegyenlített kölcsönös előnyök; kölcsönös 
hozzáférés valamennyi kutatási tevékenységhez; információcsere; a szellemi tulajdonjogok 
védelme.

A kutatás és technológiai fejlesztés terén folytatott közös együttműködési tevékenység e 
közös megközelítésének a hatékonysága azonban az intézményi felépítéstől függ. A bizottsági 
javaslat álláspontja szerint a meghosszabbított megállapodás kezeléséért a 2002. évi 
megállapodás keretében létrehozott tudományos és technológiai irányítóbizottság felelne,
amely a két fél egyenlő számú tisztviselőjéből áll.
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Az ilyenfajta irányítóbizottságokkal kapcsolatos tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy 
nem követik aprólékosan a megfelelő kezelést szabályozó két elvet, nevezetesen az 
átláthatóság és az elszámoltathatóság elvét. Az előadó ezért javasolja a javaslat 
preambulumának módosítását, amelynek célja e pont tisztázása, és kéri, hogy ezt vegyék 
figyelembe az irányítóbizottság saját eljárási szabályzatának létrehozásakor.

Hasonlóképpen két másik – az összehasonlítható statisztikákról, illetve a kutatók 
mobilitásáról szóló – módosítás indíttatásául is a független szakértő által végzett 
hatásvizsgálat szolgált.

E közös törekvés finanszírozásában az EK és India egyformán fognak osztozni. A javaslat 
pénzügyi kimutatása szerint az EK költségvetését a 2007–2011-es időszakra 0,8425 millió 
euró indikatív intervenciós költség (működési és igazgatási kiadás) fogja terhelni.

Az információk terjesztése és hasznosítása e megállapodás fontos eleme. A megállapodáshoz 
annak elválaszthatatlan részeként csatolták a szellemi tulajdonjogokról szóló mellékletet. Ez a 
melléklet tartalmazza a jogok tulajdonát, elosztását és gyakorlását szabályozó minden 
szabványos rendelkezést, valamint a szerzői jogi védelemben részesülő alkotásokra és a 
tudományos szakirodalmi művekre vonatkozó különös szabályokat és a „ki nem szolgáltatott 
információk” kritériumait.

Az előadó módosításaira figyelemmel összességében a javaslat jóváhagyását javasolja.
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