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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Регламент (Евратом) на Съвета за определяне на 
правилата за участие на предприятия, научно-изследователски центрове и 
университети в непреките дейности по Рамковата програма на Европейската 
общност за атомна енергия и за разпространение на резултатите от научните 
изследвания (2012—2013 г.)
(COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))

(Специална законодателна процедура - консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0071),

– като взе предвид член 7 и член 10 от Договора за Евратом, съгласно които Съветът 
се е консултирал с него (C7-0076/2011),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по бюджети (A7-0000/2011),

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2. Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно 
член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от 
Договора за Евратом;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да го информира за това;

4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в проекта;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за регламент
Член 11 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с характера и целите на 
непряката дейност в тези програми се 
определят и допълнителни условия, на 

В съответствие с характера и целите на 
непряката дейност в тези програми се 
определят и допълнителни обосновани 
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които трябва да се отговори по 
отношение на типа участник а, където е 
уместно — по отношение на мястото на 
установяване.

условия, на които трябва да се отговори 
по отношение на типа участник а, 
където е уместно — по отношение на 
мястото на установяване.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Поканите за предложения имат ясни 
цели, така че да се гарантира, че 
кандидатите няма да отговарят 
ненужно.

3. Поканите за предложения имат ясни 
количествени и качествени цели, така 
че да се гарантира, че кандидатите няма 
да отговарят ненужно.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критериите са за върхови постижения, 
въздействие и изпълнение. При тези 
условия работната програма следва 
допълнително да определи критериите 
за оценка и подбор и може да добави 
допълнителни изисквания, оценки и 
прагове или да установи допълнителни 
детайли относно прилагането на 
критериите.

Критериите са за върхови постижения, 
въздействие и изпълнение. При тези 
условия работната програма следва 
допълнително да определи критериите 
за оценка и подбор и може да добави 
ясно обосновани допълнителни 
изисквания, оценки и прагове или да 
установи допълнителни детайли 
относно прилагането на критериите.

Or. en
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Изменение 4

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предприемат се съответните мерки 
за гарантиране на подходящ баланс 
между промишлеността 
(включително МСП) и академичната 
общност при назначаването на групи
от независими експерти.  

Or. en


