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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].



PR\873911EL.doc 3/7 PE469.874v01-00

EL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5



PE469.874v01-00 4/7 PR\873911EL.doc

EL



PR\873911EL.doc 5/7 PE469.874v01-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού (Ευρατόμ) του Συμβουλίου με τον οποίο 
καθορίζονται οι κανόνες συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και 
πανεπιστημίων στις έμμεσες δράσεις βάσει του προγράμματος πλαισίου της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων (2012-2013)
(COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0071),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 7 και 10 της Συνθήκης Ευρατόμ σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε 
από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0076/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0000/2011),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 
άρθρο 106, εδάφιο α της Συνθήκης Eυρατόμ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορούν επίσης να ορίζουν, ανάλογα με 
τη φύση και τους στόχους της εκάστοτε 
έμμεσης δράσης, πρόσθετες προϋποθέσεις 
ως προς τον τύπο των συμμετεχόντων και, 
ανάλογα με την περίπτωση, ως προς τον 

Μπορούν επίσης να ορίζουν, ανάλογα με 
τη φύση και τους στόχους της εκάστοτε 
έμμεσης δράσης, πρόσθετες 
αιτιολογημένες προϋποθέσεις ως προς τον 
τύπο των συμμετεχόντων και, ανάλογα με 
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τόπο εγκατάστασής τους. την περίπτωση, ως προς τον τόπο 
εγκατάστασής τους.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
έχουν σαφείς στόχους προκειμένου να 
αποφεύγονται οι άσκοπες αιτήσεις 
υποψηφίων.

3. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
έχουν σαφείς ποσοτικούς και ποιοτικούς
στόχους προκειμένου να αποφεύγονται οι 
άσκοπες αιτήσεις υποψηφίων.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κριτήρια είναι η αριστεία, ο αντίκτυπος 
και η υλοποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο, το 
πρόγραμμα εργασίας εξειδικεύει 
περαιτέρω τα κριτήρια αξιολόγησης και 
επιλογής και ενδέχεται να προβλέπει 
επιπλέον απαιτήσεις, συντελεστές 
στάθμισης και κατώτατα όρια ή να παρέχει 
περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς την 
εφαρμογή των κριτηρίων.

Τα κριτήρια είναι η αριστεία, ο αντίκτυπος 
και η υλοποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο, το 
πρόγραμμα εργασίας εξειδικεύει 
περαιτέρω τα κριτήρια αξιολόγησης και 
επιλογής και ενδέχεται να προβλέπει 
σαφώς αιτιολογημένες επιπλέον 
απαιτήσεις, συντελεστές στάθμισης και 
κατώτατα όρια ή να παρέχει περαιτέρω 
διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των 
κριτηρίων.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ώστε, 
κατά τη συγκρότηση των ομάδων 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, να 
διασφαλίζεται εύλογη ισορροπία μεταξύ 
του βιομηχανικού τομέα 
(περιλαμβανομένων των ΜΜΕ) και των 
επιστημόνων.

Or. en


