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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering
(13152/2013 – C7-0370/2013 – 2013/0282(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt 
samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering 
(13152/2013),

– med beaktande av rådets beslut 2000/742/EG av den 16 november 2000 om ingåendet av 
avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och 
Ryska federationens regering.

– med beaktande av artikel 186 jämförd med artikel 218.6 a v i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (C7-0370/2013), 

– med beaktande av artiklarna 55, 90.7 och 46.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet godkänner förnyandet av avtalet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och 
regeringen i Ryska federationen.


