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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.



PR\1009200HU.doc 3/5 PE522.999v01-00

HU

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5



PE522.999v01-00 4/5 PR\1009200HU.doc

HU



PR\1009200HU.doc 5/5 PE522.999v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség és az Oroszországi Föderáció kormánya között a tudományos és 
technológiai együttműködésről létrejött megállapodás megújítására vonatkozó tanácsi 
határozattervezetről
(13152/2013 – C7-0370/2013 – 2013/0282(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Közösség és az Oroszországi Föderáció kormánya között a 
tudományos és technológiai együttműködésről létrejött megállapodás megújítására 
vonatkozó tanácsi határozattervezetre (13152/2013),

– tekintettel az Európai Közösség és az Orosz Föderáció kormánya között létrejött 
tudományos és műszaki együttműködési megállapodás megkötéséről szóló, 2000. 
november 16-i 2007/742/EK tanácsi határozatra,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 186. cikkére, összefüggésben 
218. cikke (6) bekezdése v. alpontjával (C7-0370/2013),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 90. cikkének (7) bekezdésére, és 46. cikkének 
(1) bekezdésére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2013),

1. jóváhagyja a megállapodás megújítását;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok, illetve az Orosz Föderáció kormányának és parlamentjének.


