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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady (Euratom) kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, 
výzkumných středisek a vysokých škol na nepřímých akcích v rámci rámcového 
programu Evropského společenství pro atomovou energii a pro šíření výsledků 
výzkumu (2012–2013)
(KOM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2011)0071),

– s ohledem na články 7 a 10 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0076/2011 ),

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko 
Rozpočtového výboru (A7-0000/2011),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie  
a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii 
změnila odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 11 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dále také mohou podle povahy a cílů 
nepřímé akce stanovit dodatečné 
podmínky, které je třeba splnit s ohledem 
na druh účastníků, případně místo jejich 

Dále také mohou podle povahy a cílů 
nepřímé akce stanovit dodatečné a náležitě 
zdůvodněné podmínky, které je třeba splnit 
s ohledem na druh účastníků, případně 
místo jejich usazení.
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usazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výzvy k předkládání návrhů uvádějí 
jasné cíle, aby bylo zajištěno, že zájemci 
nereagují zbytečně.

3. Výzvy k předkládání návrhů uvádějí 
jasné kvantitativní a kvalitativní cíle, aby 
bylo zajištěno, že zájemci nereagují 
zbytečně.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritérii budou kritéria excelence, dopadu a 
provádění. V rámci těchto podmínek
pracovní program dále stanoví kritéria 
hodnocení a výběru a může doplnit další 
požadavky, koeficienty a prahy nebo uvést 
další podrobnosti o používání kritérií.

Kritérii budou kritéria excelence, dopadu a 
provádění. V rámci těchto podmínek 
pracovní program dále stanoví kritéria 
hodnocení a výběru a může doplnit další 
požadavky, koeficienty a prahy s jasným 
odůvodněním nebo uvést další podrobnosti 
o používání kritérií.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při jmenování skupin nezávislých 
odborníků je třeba přijmout vhodná 
opatření k tomu, aby byla zajištěna 
přiměřená vyváženost mezi představiteli 
průmyslu (včetně malých a středně 
velkých podniků) a akademické obce.

Or. en


