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PR_CNS_art83am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par tāda nolīguma noslēgšanu, ar ko atjauno 
Nolīgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jautājumos starp Eiropas Kopienu un 
Indijas Republikas valdību
(16681/2007 – C6-0073/2008 – 2007/0207(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0576),

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (16681/2007),

– ņemot vērā EK līguma 170. pantu un 300. panta 2. punkta pirmo daļu,

– ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir 
apspriedusies (C6-0073/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 83. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto priekšlikumu Padomes lēmumam un apstiprina nolīguma slēgšanu;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu un Indijas Republikas valdībām un parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Priekšlikums Padomes Lēmumam
3.a apsvērums (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) Par nolīgumā paredzēto sadarbības 
pasākumu efektīvu koordinēšanu un 
sekmēšanu atbild EK un Indijas Zinātnes 
un tehnoloģiju jautājumu koordinācijas 
komiteja, un šīs komitejas reglamentu 
būtu vēlams balstīt uz pārredzamības un 
pārskatatbildības principiem.

Or. en
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Pamatojums

Neatkarīgi veiktā ietekmes novērtējumā tika secināts, ka ir jānostiprina koordinācijas 
komiteja un pieņemto lēmumu pārraudzība. Šī grozījuma mērķis ir to izdarīt.

Grozījums Nr. 2

Priekšlikums Padomes Lēmumam
3.b apsvērums (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(3.b) Galvenajam mērķim ir jābūt saskaņā 
ar nolīgumu veiktajā kopīgajā izpētē 
iegūtās informācijas salīdzināmībai.

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma ierosināšanas pamatā ir neatkarīgi veikta ietekmes novērtējuma ieteikumi. 
Grozījuma mērķis ir salīdzināmu statistiku noteikt par prioritāti.

Grozījums Nr. 3

Priekšlikums Padomes Lēmumam
3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.c) Nolīguma īstenošanā jāveic centieni, 
lai uzlabotu pētnieku mobilitāti.

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma ierosināšanas pamatā arī ir neatkarīgi veikta ietekmes novērtējuma ieteikumi. 
Ieteikumā ir minēts šādi: „Jāizveido zinātnieku mobilitātes sistēma; piemēram, Erasmus 
Mundus modelim līdzīga programma „India window”.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Tiesiskais pamats priekšlikumam attiecībā uz Padomes lēmumu atjaunot nolīgumu, kas 
noslēgts 2002. gadā starp EK un Indiju par abu pušu sadarbību zinātnes un tehnoloģiju 
jautājumos, ir divējāds. Pirmkārt, noteicošais EK līguma pants, kas nosaka starptautiskas 
sadarbības nosacījumus, ir 170. pants. Otrkārt, sadarbību starp EK un trešo valstu
starptautiskām organizācijām gan par sarunu uzsākšanu, gan par vienošanās pabeigšanu 
paredz 300. panta nosacījumi.

Šajā gadījumā Komisija — kā tas bija arī 2002. gada nolīguma gadījumā — izvēlējās ierosināt 
apspriežu procedūru Eiropas Parlamentā, kā tas paredzēts 300. panta 3. punkta 
1. apakšpunktā.

Tomēr, ņemot vērā to, ka priekšlikumam pievienotais nolīguma teksts ir identisks ar 
2002. gada nolīguma materiālo saturu un ka abas puses ir izteikušas ieinteresētību atjaunot 
nolīgumu tādu, kāds šobrīd ir spēkā, Komisijas viedoklis ir šinī nolūkā izmantot viena posma 
procedūru. Šī darbība jāinterpretē kā viena procedūra un viens tiesību akts par parakstīšanu 
un noslēgšanu.

Atjaunotā nolīguma materiālais saturs

Iepriekš minētajam priekšlikumam par pamatu tiek ņemti vairāki apsvērumi. Paplašinot un 
veicinot sadarbības centienus zinātnes un tehnoloģiju pētniecībā EK un Indijas kopējo 
interešu jomās, Komisijas priekšlikuma prasība ir, lai nolīguma abas puses nostiprinātu 
sadarbības pasākumus un veicinātu šādas sadarbības rezultātu izmantošanu. Šajā gadījumā 
ieguvējas būs abas puses. Šādos apstākļos šai situācijai jābūt izdevīgai abām pusēm arī cita 
iemesla dēļ. Gala rezultāts ir ekonomiskās un sociālās dinamikas apvienojums, kas rada 
abpusēju izdevīgumu.

Tādi paši apsvērumi tika izmantoti 2002. gada līgumā. Turklāt 2006. gada oktobrī neatkarīga 
eksperta veiktais ietekmes novērtējums bija pozitīvs. Tas nonāca pie secinājuma ieteikt 
atjaunot 2002. gada nolīgumu vēl uz pieciem gadiem.

Atjaunošanas pamatu veido četri principi: līdzsvarots savstarpējs izdevīgums, abpusēja 
piekļuve visām pētniecības darbībām, informācijas apmaiņa, intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzība.

Tomēr pamats šai kopīgas sadarbības pētniecības un tehnoloģiju attīstībā kopējai pieejai ir 
iestāžu struktūra. Komisijas priekšlikuma viedoklis ir, ka Zinātniskās un tehniskās 
sadarbības koordinācijas komitejai, kas dibināta saskaņā ar 2002. gada nolīgumu un kurā ir 
iekļauts vienāds skaits ierēdņu no abām pusēm, jābūt atbildīgai par atjaunotā nolīguma 
vadību.

Tomēr pieredze ar šāda veida koordinācijas komitejām ir parādījusi, ka abi principi, kas 
nosaka pienācīgu vadību, proti, pārredzamība un atbildība, netiek pedantiski ievēroti. Tāpēc 
referents ierosina izdarīt grozījumu priekšlikuma apsvērumos, kurā būtu izskaidrots šis 
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jautājums, un prasa ņemt to vērā, izstrādājot Koordinācijas komitejas procedūras noteikumus.

Tāpat arī abi pārējie grozījumi — viens par salīdzināmo statistiku un otrs par pētnieku 
mobilitāti — ir radušies, ietekmējoties no neatkarīgā eksperta veiktā ietekmes novērtējuma.

Šo kopējo centienu finansējums tiks vienādi sadalīts starp EK un Indiju. Saskaņā ar 
priekšlikuma finanšu pārskatu 2007.–2011. gadā orientējošās izmaksas no EK budžeta 
(darbības un administratīvie izdevumi) būs EUR 0,8425 miljoni.

Šī nolīguma svarīga daļa ir informācijas izplatīšana un izmantošana. Nolīgumam ir pievienots 
pielikums par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, kas ir neatņemama nolīguma 
sastāvdaļa. Šajā pielikumā ir iekļauti visi standarta nosacījumi attiecībā uz īpašumtiesībām, 
tiesību piešķiršanu un izmantošanu, kā arī īpaši noteikumi par autortiesību un zinātnisku 
publikāciju īpašumtiesībām, kā arī „neizpaužamas informācijas” kritēriji.

Nobeigumā referents ierosina apstiprināt šo priekšlikumu, ņemot vērā ieteiktos grozījumus.
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