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PR_CNS_art83am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, atnaujinančio Europos bendrijos 
ir Indijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl mokslinio ir technologinio 
bendradarbiavimo, sudarymo projekto
(16681/2007 – C6-0073/2008 – 2007/0207(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2007)0576),

– atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą sprendimo projektą (16681/2007),

– atsižvelgdamas į 170 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą EB 
sutarties,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba 
kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0073/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą 
(A6-0000/2008),

1. pritaria pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo su pakeitimais ir pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
parlamentams ir vyriausybėms bei Indijos Respublikos vyriausybei.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Už veiksmingą bendradarbiavimo 
veiklos koordinavimą ir rėmimą pagal šį 
Susitarimą atsako EB ir Indijos 
iniciatyvinis mokslo ir technologijų 
komitetas, ir pageidautina, kad komiteto 
darbo tvarkos taisyklės būtų paremtos 
skaidrumo ir atskaitomybės principais.

Or. en
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Pagrindimas

Nepriklausomų ekspertų atliktame poveikio įvertinimo dokumente daroma išvada, kad turėtų 
būti stiprinamas iniciatyvinio komiteto vaidmuo ir kad daugiau dėmesio turėtų būti skiriama 
priimtų sprendimų vykdymui. Taigi šiuo pakeitimu siekiama, kad tai būtų daroma.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo
3b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Informacijos, gautos atlikus bendrus 
tyrimus pagal šį Susitarimą, 
palyginamumas turėtų būti prioritetinis 
tikslas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas parengtas remiantis nepriklausomų ekspertų poveikio įvertinimo dokumente 
pateiktomis rekomendacijomis. Juo siekiama, kad statistikos duomenų palyginamumas taptų 
prioritetu.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo
3c konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) Įgyvendinant Susitarimą turi būti 
dedamos pastangos gerinti mokslininkų 
judumą. 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas parengtas remiantis nepriklausomų ekspertų poveikio įvertinimo dokumente 
pateiktomis rekomendacijomis. Jame teigiama: „Turėtų būti įgyvendinamos kai kurios 
mokslininkų judumo programos; pavyzdžiui, programa „Indijos langas“, panaši į Erasmus 
Mundus programą.“



PR\710341LT.doc 7/9 PE402.687v01-00

LT



PE402.687v01-00 8/9 PR\710341LT.doc

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas 

Teisinis šio pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo atnaujinti Europos bendrijos ir Indijos 
susitarimą dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo atsižvelgiant į 2002 m. susitarimą 
pagrindas yra dvejopas. Pirma, Europos bendrijos sutarties 170 straipsnyje pateikiamos 
tarptautinio bendradarbiavimo nuostatos. Antra, Europos bendrijos ir tarptautinių organizacijų 
trečiųjų šalių bendradarbiavimas reguliuojamas 300 straipsnio nuostatų, pagal kurias 
pradedamos derybos ir parengiamas sutartas tekstas.

Komisija šiuo atveju – taip buvo ir sudarant 2002 m. susitarimą – pasirinko ir pasiūlė Europos 
Parlamentui konsultavimosi procedūrą, numatytą 300 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje.

Taigi žinant, kad prie pasiūlymo pridedamas susitarimo teksto turinys iš esmės niekuo 
nesiskiria nuo 2002 m. susitarimo turinio ir kad abi šalys pareiškė norą atnaujinti susitarimą 
tokį, koks jis yra, Komisija laikosi nuomonės, kad reikia taikyti vienos pakopos procedūrą.
Tai reiškia, kad taikoma viena procedūra ir vienas aktas, susiję su susitarimo pasirašymu ir 
sudarymu.
Atnaujinto susitarimo turinio esmė

Logika, kuria paremtas pasiūlymas, tokia. Plečiant ir lengvinant bendradarbiavimo pastangas 
siekiant atlikti mokslinius ir technologinius tyrimus bendrų EB ir Indijos interesų srityje, kaip 
teigiama Komisijos pasiūlyme, stiprėtų abiejų susitarimo šalių bendradarbiavimo veikla ir 
būtų skatinama taikyti bendrus šio bendradarbiavimo rezultatus. Šiuo atveju rezultatas būtų 
abipusė nauda. Šiomis aplinkybėmis abipusė nauda rastųsi dėl kitos priežasties. Galutinis 
rezultatas būtų abipusiškai naudinga ekonominė ir socialinė kaita. 

Panašia logika vadovautasi ir sudarant 2002 m. susitarimą. Be to, nepriklausomų ekspertų 
2006 m. spalio mėn. atliktas poveikio įvertinimas buvo teigiamas. Padaryta išvada, pagal 
kurią buvo rekomenduojama atnaujinti 2002 m. susitarimą papildomam penkerių metų 
laikotarpiui.

Keturi principai, sudarantys atnaujinimo pagrindą, šie: lygiavertė abipusė nauda; abipusės 
galimybės dalyvauti visoje mokslinių tyrimų veikloje; keitimasis informacija; intelektinės 
nuosavybės teisių apsauga.

Nepaisant to, šio bendro metodo, kaip prisidėti prie bendradarbiavimo veiklos mokslinių 
tyrimų ir technologijų vystymo srityje, sėkmę lemia institucinė struktūra. Komisijos 
pasiūlyme laikomasi nuomonės, kad iniciatyvinis mokslo ir technologijų komitetas, 
susidedantis iš vienodo kiekvienos šalies pareigūnų skaičiaus ir įsteigtas pagal 2002 m. 
susitarimą, turėtų būti atsakingas už atnaujinto susitarimo vadybą.

Tačiau panašių iniciatyvinių komitetų sukaupta patirtis rodo, kad dviejų tikrojo valdymo 
principų, konkrečiai skaidrumo ir atskaitomybės, nėra skrupulingai laikomasi. Dėl šios 
priežasties pranešėjas siūlo konstatuojamosios dalies pakeitimą, kuriame siekiama paaiškinti 
šį klausimą, ir prašo į tai atsižvelgti rengiant iniciatyvinio komiteto darbo tvarkos taisykles.
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Kiti du pakeitimai, vienas dėl palyginamų statistikos duomenų ir kitas dėl mokslininkų 
judumo, parengti remiantis nepriklausomų ekspertų atliktu poveikio įvertinimu.

Šio bendro siekio finansavimą lygiomis dalimis pasidalys EB ir Indija. Remiantis finansine 
pasiūlymo ataskaita, EB biudžetą, skirtą 2007–2011 m. laikotarpiui, sudarys 0,8425 milijonų 
eurų orientacinė intervencijos išlaidų suma (operatyvinės ir administracinės išlaidos).

Svarbi šio susitarimo dalis yra informacijos sklaida ir naudojimas. Prie susitarimo pridedamas 
intelektinės nuosavybės teisių priedas, kuris yra neatskiriama jo dalis.
Minėtame priede yra visos standartinės nuostatos, reglamentuojančios nuosavybės teises, 
paskyrimą ir naudojimąsi jomis, taip pat specialios autorinių ir mokslinės literatūros darbų 
naudojimo taisyklės bei neatskleidžiamos informacijos kriterijai.
Baigdamas pranešėjas ragina priimti šiame pasiūlyme pateiktus pakeitimus.
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