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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu°7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, ki 
povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem 
in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Indije
(16681/2007 – C6-0073/2008 – 2007/0207(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (KOM(2007) 576),

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (16681/2007),

– ob upoštevanju člena 170(2) in prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe ES,

– ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je 
Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0073/2008),

– ob upoštevanju člena 51 in člena 83(7) svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6–0000/2008),

1. odobri osnutek sklepa Sveta, kakor je bil spremenjen, in se strinja s sklenitvijo sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter vladam 
in parlamentom držav članic in Republike Indije.

Predlog spremembe 1

Osnutek sklepa Sveta 
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(3a) Za učinkovito usklajevanje in 
spodbujanje dejavnosti sodelovanja na 
podlagi Sporazuma je odgovoren 
Pripravljalni odbor za znanost in 
tehnologijo med Evropsko skupnostjo in 
Indiji, pri čemer je primerno, da pravila 
postopka odbora temeljijo na načelih 
preglednosti in odgovornosti.

Or. en
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Obrazložitev

V oceni učinka, ki jo je izvedel neodvisni strokovnjak, je bilo ugotovljeno, da je treba okrepiti 
Pripravljalni odbor in spremljanje izvajanja sprejetih odločitev. To je tudi cilj tega predloga 
spremembe.

Predlog spremembe 2

Osnutek sklepa Sveta 
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(3b) Prednostni cilj je primerljivost 
informacij iz skupne raziskave, izvedene v 
skladu s Sporazumom.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na priporočilih iz ocene učinka, ki jo je izvedel neodvisni 
strokovnjak. Bistvo tega predloga spremembe je določiti prednosti cilj, tj. primerljivost 
statističnih podatkov.

Predlog spremembe 3

Osnutek sklepa Sveta 
Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(3c) Med izvajanjem Sporazuma si je 
treba prizadevati za večjo mobilnost 
raziskovalcev.

Or. en

Obrazložitev

Tudi ta predlog spremembe temelji na priporočilih iz ocene učinka, ki jo je izvedel neodvisni 
strokovnjak. V presoji je navedeno: „Vzpostaviti je treba neko shemo za mobilnost 
znanstvenikov; na primer sodelovanje z Indijo, ki bi bilo podobno vzorcu programa Erasmus 
Mundus.“
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Pravna podlaga, ki je bila izbrana za ta predlog sklepa Sveta za podaljšanje sporazuma med 
Skupnostjo in Indijo o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med obema pogodbenicama 
iz leta 2002, je dvojna: prvič, mednarodno sodelovanje je mogoče zlasti na podlagi člena 170 
Pogodbe ES. drugič, sodelovanje Skupnosti in tretjih držav ali mednarodnimi organizacijami 
v zvezi z začetkom pogajanj in sklenitvijo dogovorjenega besedila je urejeno z določbami iz 
člena 300.

Komisija se je v novem sporazumu tako kot v sporazumu iz leta 2002 odločila, da predlaga za 
Evropski parlament postopek posvetovanja iz prvega pododstavka člena 300(3).

Vendar predlaga Komisija ob upoštevanju dejstva, da je besedilo sporazuma, priloženo 
predlogu, enako vsebini sporazuma iz leta 2002 in da sta obe pogodbenici izrazili interes za 
podaljšanje sporazuma kot takšnega, uporabo enostopenjskega postopka. To si je treba 
razlagati kot uporabo enotnega postopka ter enotnega akta, ki se bo sklenil in podpisal.

Vsebina podaljšanega sporazuma

V navedenem predlogu je naslednja osnovna logika. Komisija navaja v svojem predlogu, da 
bo večje skupno prizadevanje za znanstvene in tehnološke raziskave in njihovo spodbujanje 
na področjih, ki so v skupnem interesu Skupnosti in Indije, okrepilo dejavnosti sodelovanja in 
spodbudilo pogodbenici sporazuma, da uporabita rezultate takšnega sodelovanja. Zaradi 
takšnega prizadevanja in spodbujanja bo ta sporazum koristil vsem. V takih okoliščinah bi 
bilo to stanje koristno še zaradi enega razloga. Končni rezultat je kombinacija gospodarske in 
družbene dinamike, ki je koristna za vse.

Ista logika je bila uporabljena za sporazum iz leta 2002. Poleg tega je bila ocena učinka, ki jo 
je oktobra 2006 izvedel neodvisni strokovnjak, pozitivna. Na podlagi sklepa iz ocene učinka 
je ta strokovnjak priporočil podaljšanje sporazuma iz leta 2002 za dodatnih pet let.

Podlaga za podaljšanje so štiri načela: uravnotežene obojestranske koristi; vzajemni dostop do 
vseh raziskovalnih dejavnosti; izmenjava informacij; varstvo pravic intelektualne lastnine.

Vendar je učinkovitost tega skupnega pristopa k skupni dejavnosti sodelovanja v zvezi z 
raziskavami in tehnološkim razvojem odvisna od institucionalne strukture. Komisija je v 
svojem predlogu izpostavila mnenje, da mora biti pripravljalni odbor za znanost in 
tehnologijo, v katerem mora biti enako število predstavnikov obeh pogodbenic in ki je 
ustanovljen na podlagi sporazuma iz leta 2002, odgovoren za upravljanje podaljšanega 
sporazuma.

Vendar je zaradi izkušenj s takšnimi pripravljalnimi odbori jasno, da dve načeli primernega 
upravljanja, in sicer preglednost in odgovornost, nista upoštevani natančno. Zato poročevalec 
predlaga spremembo uvodnih izjav predloga, katerega cilj je pojasnitev te zadeve, in zahteva, 
da se spremembe upoštevajo pri sprejetju poslovnika pripravljalnega odbora.
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Tudi druga dva predloga sprememb, tj. glede primerljivih statističnih podatkov in glede 
mobilnosti raziskovalcev, temeljita na oceni učinka, ki jo je izvedel neodvisni strokovnjak.

Finančna sredstva za to skupno sodelovanje bodo enakovredno zagotovili Skupnost in Indija. 
V skladu s finančnim poročilom predloga se bodo iz proračuna Skupnosti za obdobje 2007–
2011 zagotovila okvirna sredstva za ukrep (odhodki iz poslovanja in upravni odhodki) v višini 
0,8425 milijona EUR.

Razširjanje in uporaba informacij sta pomemben element tega sporazuma. Pomemben del 
sporazuma je priloga o pravicah intelektualne lastnine. Navedena priloga vsebuje vse običajne 
določbe glede lastništva, dodeljevanja in uveljavljanja pravic, posamezna pravila o avtorskih 
delih in znanstvenih literarnih delih ter merila za „informacije, ki niso za objavo“.

Poročevalec končno predlaga odobritev tega predloga ob upoštevanju svojih predlogov 
sprememb.
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