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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai (Euratom) ar ko nosaka noteikumus par uzņēmumu, 
pētniecības centru un augstskolu dalību Eiropas Atomenerģijas kopienas 
pamatprogrammas netiešajās darbībās un pētījumu rezultātu izplatīšanu (2012–2013)
(COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2011)0071),

– ņemot vērā Euratom līguma 7. un 10. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ir apspriedusies ar 
Eiropas Parlamentu (C7-0076/2011),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas atzinumu (A7-0000/2011),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 293. panta 2. punktu un Euratom līguma 106.a pantu;

3. aicināja Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstīgi netiešās darbības raksturam un 
mērķiem tajās var iekļaut arī papildu 
nosacījumus attiecībā uz dalībnieku veidu 
un — attiecīgā gadījumā — reģistrācijas 
vietu.

Atbilstīgi netiešās darbības veidam un 
mērķiem tajās var iekļaut arī papildu 
pamatotus nosacījumus attiecībā uz 
dalībnieku veidu un attiecīgā gadījumā —
to reģistrācijas vietu.

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus 
ir skaidri formulēti mērķi, lai nodrošinātu, 
ka pieteikumu iesniedzēji nepiesakās 
nevajadzīgi.

3. Uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus 
ir skaidri formulēti kvantitatīvi un 
kvalitatīvi mērķi, lai nodrošinātu, ka 
pieteikumu iesniedzēji nepiesakās 
nevajadzīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kritēriji ir izcilība, ietekme un īstenošana. 
Šo nosacījumu robežās darba programmā 
sīkāk norāda novērtēšanas un atlases 
kritērijus un var pievienot papildu prasības, 
koeficientus un limitus vai sniegt sīkākus 
norādījumus par kritēriju piemērošanu.

Kritēriji ir izcilība, ietekme un īstenošana. 
Šo nosacījumu robežās darba programmā 
sīkāk norāda novērtēšanas un atlases 
kritērijus un var pievienot precīzi 
pamatotas papildu prasības, koeficientus 
un limitus vai sniegt sīkākus norādījumus 
par kritēriju piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veidojot neatkarīgu ekspertu grupas, veic 
attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu 
atbilstošu līdzsvaru starp nozares (tostarp 
MVU) un akadēmisko aprindu 
pārstāvjiem.
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