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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento (Euratomas), kuriuo apibrėžiamos įmonių, 
mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo vykdant netiesioginius veiksmus 
pagal 2012–2013 m. Europos atominės energijos bendrijos bendrąją programą ir 
mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos taisyklės
(COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011)0071),

– atsižvelgdamas į Euratomo sutarties 7 ir 10 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į 
Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0076/2011),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Biudžeto komiteto nuomonę (A7-0000/2011),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį ir 
Euratomo sutarties 106a straipsnį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į netiesioginės veiklos 
pobūdį ir tikslus, jose taip pat gali būti 
nustatyti papildomi dalyvio tipo ir, jei 
reikia, jo įsteigimo vietos reikalavimai.

Atsižvelgiant į netiesioginės veiklos 
pobūdį ir tikslus, jose taip pat gali būti 
nustatyti papildomi pagrįsti dalyvio tipo ir, 
jei reikia, jo įsteigimo vietos reikalavimai.

Or. en
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kvietime teikti paraiškas nurodomi 
aiškūs tikslai, kad pareiškėjai paraiškų 
neteiktų be reikalo.

3. Kvietime teikti paraiškas nurodomi 
aiškūs kiekybiniai ir kokybiniai tikslai, kad 
pareiškėjai paraiškų neteiktų be reikalo.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikomi kompetencijos, poveikio ir 
įgyvendinimo kriterijai. Pagal šias sąlygas 
darbo programoje nurodomi išsamesni 
vertinimo ir atrankos kriterijai ir gali būti 
įtraukiami papildomi reikalavimai, 
vertinimo koeficientai ir ribinės vertės arba 
nustatoma išsamesnė kriterijų taikymo 
tvarka.

Taikomi kompetencijos, poveikio ir 
įgyvendinimo kriterijai. Pagal šias sąlygas 
darbo programoje nurodomi išsamesni 
vertinimo ir atrankos kriterijai ir gali būti 
įtraukiami aiškiai pagrįsti papildomi 
reikalavimai, vertinimo koeficientai ir 
ribinės vertės arba nustatoma išsamesnė 
kriterijų taikymo tvarka.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies ketvirta a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skiriant nepriklausomų ekspertų grupes 
imamasi reikiamų priemonių, kad būtų 
užtikrinta tinkama pramonės (įskaitant 
MVĮ) ir universitetų pusiausvyra.
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