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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus (Euratom), millega kehtestatakse 
ettevõtjate, uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa Aatomienergiaühenduse 
raamprogrammi kaudsetes meetmetes osalemise ning teadustöö tulemuste levitamise 
eeskirjad (2012–2013)
(KOM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2011)0071);

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikleid 7 ja 10, mille 
alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0076/2011);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja 
eelarvekomisjoni arvamust (A7-0000/2011),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 293 lõiget 2 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtlasi võib neis sätestada lisatingimusi 
osalejate liigi ja vajaduse korral nende 
asukoha kohta, lähtudes kaudse meetme 
iseloomust ja eesmärkidest.

Ühtlasi võib neis sätestada põhjendatud
lisatingimusi osalejate liigi ja vajaduse 
korral nende asutamiskoha kohta, lähtudes 
kaudse meetme iseloomust ja eesmärkidest.
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Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Konkursikutsetel on selgelt määratletud 
eesmärgid, mis tagab selle, et taotlejad ei 
esita asjatuid taotlusi.

3. Konkursikutsetel on selgelt määratletud
kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed eesmärgid, 
mis tagab selle, et taotlejad ei esita asjatuid 
taotlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kriteeriumid on tipptase, mõju ja 
rakendamine. Nende tingimuste raames 
täpsustatakse tööprogrammidega hindamis-
ja valikukriteeriumid ning võidakse lisada 
täiendavaid nõudeid, koefitsiente ja 
lävendeid või kehtestada kriteeriumide 
kohaldamise täiendavad üksikasjad.

Kriteeriumid on tipptase, mõju ja 
rakendamine. Nende tingimuste raames 
täpsustatakse tööprogrammidega hindamis-
ja valikukriteeriumid ning võidakse lisada
selgelt põhjendatud täiendavaid nõudeid, 
koefitsiente ja lävendeid või kehtestada 
kriteeriumide kohaldamise täiendavad 
üksikasjad.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada mõistlik tööstuse 
(sealhulgas VKEde) ja teadusringkondade 
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esindajate tasakaal, rakendatakse 
sõltumatute ekspertide rühmade 
nimetamisel sobivaid meetmeid.

Or. en


