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PR_CNS_art83am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.



PR\710341PT.doc 3/9 PE402.687v01-00

PT

ÍNDICE

Página

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU ...............5

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.................................................................................................8



PE402.687v01-00 4/9 PR\710341PT.doc

PT



PR\710341PT.doc 5/9 PE402.687v01-00

PT

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão de um Acordo que renova 
o Acordo de cooperação científica e tecnológica entre a Comunidade Europeia e o 
Governo da República da Índia
(16681/2007 – C6-0073/2008 – 2007/0207(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (COM(2007)0576),

– Tendo em conta o projecto de decisão do Conselho (16681/2007),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 170.º e o n.º 2, primeiro parágrafo, do artigo 300.º do 
Tratado CE,

– Tendo em conta o n.º 3, primeiro parágrafo, do artigo 300.º do Tratado CE, nos termos do 
qual foi consultado pelo Conselho (C6-0073/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º e o n.º 7 do artigo 83.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
(A6-0000/2008),

1. Aprova o projecto de decisão do Conselho com as alterações nele introduzidas e aprova a 
celebração do acordo;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e ao Governo da 
República da Índia.

Alteração 1

Projecto de decisão do Conselho
Considerando 3-A (novo)

Texto do Conselho Alterações do Parlamento

(3-A) Considerando que a
responsabilidade pela eficiente 
coordenação e facilitação de actividades 
de cooperação ao abrigo do presente
acordo cabe ao Comité Director CE-Índia 
para a cooperação em matéria de C&T e 
que é desejável que o regulamento de 
funcionamento do comité se baseie nos 
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princípios de transparência e 
responsabilização,

Or. en

Justificação

A avaliação do impacto efectuada por um perito independente concluiu que o comité director
deve ser reforçado e também o seguimento a dar às decisões tomadas. É este o objectivo da
presente alteração.

Alteração 2

Projecto de decisão do Conselho
Considerando 3-B (novo)

Texto do Conselho Alterações do Parlamento

(3-B) Considerando que a
comparabilidade da informação recolhida 
pela investigação conjunta ao abrigo do
presente acordo deverá constituir um 
objectivo prioritário,

Or. en

Justificação

A presente alteração inspira-se nas recomendações da avaliação do impacto efectuada por 
um perito independente e visa estabelecer uma prioridade relativamente a estatísticas 
comparáveis.

Alteração 3

Projecto de decisão do Conselho
Considerando 3-C (novo)

Texto do Conselho Alterações do Parlamento

(3-C) Considerando que na aplicação do 
acordo se devem envidar esforços para 
melhorar a mobilidade dos investigadores,

Or. en
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Justificação

A presente alteração inspira-se também nas recomendações da avaliação do impacto 
efectuada por um perito independente, onde se pode ler que deve ser criado um regime de 
mobilidade para os cientistas, como, por exemplo, uma 'janela Índia' idêntica ao modelo do 
Erasmus Mundus.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

A base jurídica escolhida para esta proposta de Decisão do Conselho relativa à renovação do 
Acordo celebrado entre a CE e a Índia sobre uma cooperação científica e tecnológica entre as 
duas Partes do Acordo de 2002 é dupla. Em primeiro lugar, o artigo de base do Tratado CE 
que estabelece as disposições para a cooperação internacional é o artigo 170.º. Em segundo 
lugar, a cooperação entre a CE e países terceiros de organizações internacionais é regida pelo 
disposto no artigo 300º, tanto no que respeita ao início das negociações, como à conclusão do 
texto acordado.

A Comissão decidiu neste caso – e tal como acontecera também no Acordo de 2002 – propor 
o processo de consulta do Parlamento Europeu, previsto no primeiro parágrafo do n.º 3 do 
Artigo 300.º. 

No entanto, tendo em conta que o texto do acordo anexado à proposta é idêntico ao conteúdo
material do Acordo de 2002 e que ambas as Partes manifestaram interesse na renovação do 
acordo na sua versão actual, a Comissão entende que se deve usar um processo de uma única 
etapa, o que quer dizer que haverá um processo único e um acto jurídico único para a 
assinatura e conclusão.

Conteúdo material do Acordo renovado

A lógica subjacente à referida proposta é que, através do alargamento e da facilitação do 
esforço de cooperação em matéria de investigação científica e tecnológica em áreas de 
interesse comum para a UE e a Índia, a Comissão entende que esta proposta irá reforçar as 
actividades de cooperação e encorajar a aplicação dos resultados de tal cooperação por ambas 
as Partes do Acordo. O resultado será, neste caso, uma situação em que ganham as duas 
Partes, mas nestas circunstâncias há ainda outra razão para ambas saírem beneficiadas, que é 
o facto de o resultado final ser a combinação de uma dinâmica económica com uma dinâmica
social, o que leva a um resultado mutuamente vantajoso.

No Acordo de 2002 foi usada esta mesma lógica e, além disso, a avaliação do impacto 
realizada por um perito independente em Outubro de 2006 revelou-se positiva, sendo 
recomendada na parte final a renovação do Acordo de 2002 por um período adicional de cinco 
anos.

Existem quatro princípios que constituem a base para a renovação: vantagens mútuas
equilibradas, acesso recíproco a todas as actividades de investigação, intercâmbio de 
informação e protecção dos direitos de propriedade intelectual.

Contudo, a eficácia desta abordagem comum de uma actividade de cooperação conjunta em 
matéria de investigação e desenvolvimento tecnológico continua a assentar na estrutura 
institucional. A proposta da Comissão vai no sentido de que deverá ser o Comité Director 
para a cooperação em matéria de ciência e tecnologia, composto por um número igual de 
funcionários de cada Parte e criado ao abrigo do Acordo de 2002, a deter a responsabilidade
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pela gestão do acordo renovado.

No entanto, a experiência com este tipo de comités directores demonstrou que os dois 
princípios que regem uma gestão adequada, designadamente a transparência e a 
responsabilização, não são meticulosamente respeitados. O relator propõe, por isso, uma 
alteração aos considerandos da proposta para clarificar este ponto e pede que isso seja tomado 
em consideração quando for criado o regulamento de funcionamento do comité director.

Também duas outras alterações, uma sobre estatísticas comparáveis e outra sobre a 
mobilidade dos investigadores, se inspiraram na avaliação do impacto efectuada por um perito 
independente.

O financiamento deste esforço conjunto será partilhado de forma igual pela UE e pela Índia. 
Segundo a ficha financeira da proposta, o orçamento da UE para o período 2007-2011 irá 
suportar um custo indicativo de intervenção (despesas operacionais e administrativas) de 
0,8425 milhões de euros.

A disseminação e utilização de informação é uma importante componente deste acordo. Dele
faz parte integrante um anexo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual (DPI). Este anexo 
contém todas as disposições-padrão que regem a propriedade, a concessão e o exercício de
direitos, bem como regras específicas sobre obras protegidas por direitos de autor e obras 
científico-literárias, além de critérios para "informação não revelada".

Concluindo, o relator propõe a aprovação da presente proposta com as alterações que nela 
introduziu.
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