
PR\1009200SL.doc PE522.999v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2013/0282(NLE)

11.11.2013

*
OSNUTEK POROČILA
o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o sodelovanju v znanosti in 
tehnologiji med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije
(13152/2013 – C7-0370/2013 – 2013/0282(NLE))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalka: Amalia Sartori

(Poenostavljeni postopek – člen 46(1) Poslovnika)



PE522.999v01-00 2/5 PR\1009200SL.doc

SL

PR_NLE-CN_art90app

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji 
med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije
(13152/2013 – C7-0370/2013 – 2013/0282(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o sodelovanju v znanosti in 
tehnologiji med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije (13152/2013),

– ob upoštevanju sklepa Sveta 2000/742/ES z dne 16. novembra 2000 o sklenitvi 
Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Evropsko skupnostjo in vlado 
Ruske federacije,

– ob upoštevanju člena 186 v povezavi s točko (v) člena 218(6) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (C7-0370/2013),

– ob upoštevanju členov 55, 90(7) in 46(1) Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0000/2013),

1. odobri podaljšanje sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in vladi Ruske federacije.


