
PR\873911HU.doc PE469.874v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2011/0045(NLE)

9.8.2011

*
JELENTÉSTERVEZET
az Európai Atomenergia-közösség keretprogramjának (2012–2013) közvetett 
cselekvései esetében a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek 
részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Jan Březina



PE469.874v01-00 2/7 PR\873911HU.doc

HU

PR_NLE-CN_art55am

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Atomenergia-közösség keretprogramjának (2012–2013) közvetett cselekvései 
esetében a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a 
kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról (NLE)
(COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0071),

– tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 7. és 10. cikkére, 
amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0076/2011),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési 
Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az alábbi módosításokkal;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésével és az Európai 
Atomenergiaközösséget létrehozó szerződés 106a. cikkével összhangban;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyedi programok és a 
munkaprogramok a közvetett cselekvés 
jellegének és céljainak függvényében 
előírhatnak további feltételeket a 
résztvevők típusára és – indokolt esetben –

Az egyedi programok és a 
munkaprogramok a közvetett cselekvés 
jellegének és céljainak függvényében 
előírhatnak további indokolt feltételeket a 
résztvevők típusára és – indokolt esetben –
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székhelyére vonatkozóan is. székhelyére vonatkozóan is.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
pályázók ne pályázzanak feleslegesen, a 
pályázati felhívásokat világos céllal kell 
kiadni.

(3) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
pályázók ne pályázzanak feleslegesen, a 
pályázati felhívásokat világos mennyiségi 
és minőségi céllal kell kiadni.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek a kritériumok: a kiválóság, a hatás és 
a végrehajtás. E feltételek teljesülése 
mellett a munkaprogram részletesebben 
meghatározza az értékelési és a kiválasztási 
kritériumokat, és megállapíthat további 
követelményeket, súlyokat és 
küszöbértékeket vagy a kritériumok 
alkalmazására vonatkozó további 
részletszabályokat is.

Ezek a kritériumok: a kiválóság, a hatás és 
a végrehajtás. E feltételek teljesülése 
mellett a munkaprogram részletesebben 
meghatározza az értékelési és a kiválasztási 
kritériumokat, és megállapíthat további, 
világosan indokolt követelményeket, 
súlyokat és küszöbértékeket vagy a 
kritériumok alkalmazására vonatkozó 
további részletszabályokat is.

Or. en
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő intézkedéseket kell hozni annak 
érdekében, hogy a független szakértőkből 
álló csoportok kijelölése során az ipar (a 
kkv-kat is beleértve) és a kutatóhelyek 
között ésszerű egyensúly álljon fenn.

Or. en


