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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill (Euratom) li jistipola r-regoli għall-
parteċipazzjoni ta’ impriżi, ċentri ta’ riċerka u universitajiet f’azzjonijiet indiretti taħt 
il-Programm ta' Qafas tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u għat-tixrid tar-
riżultati tar-riċerka (2012-2013)
(COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2011)0071),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 7 u 10 tat-Trattat Euratom, skont liema artikoli l-Kunsill 
ikkonsulta lill-Parlament (C7-0076/2011 ),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A7-0000/2011),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tbiddel il-proposta tagħha kif xieraq, f’konformità mal-
Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 106a 
tat-Trattat Euratom;

3. Jitlob lill-Kunsill biex jinnotifika lill-Parlament jekk ikollu l-ħsieb li jibdel it-test approvat 
mill-Parlament;

4. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b'mod sostanzjali;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huma jistgħu jistabbilixxu wkoll, skont in-
natura u l-għanijiet tal-azzjoni indiretta, 
kundizzjonijiet addizzjonali li jridu jiġu 
ssodisfati fir-rigward tat-tip ta' parteċipant 
u, fejn ikun xieraq, tal-post tal-

Huma jistgħu jistabbilixxu wkoll, skont in-
natura u l-għanijiet tal-azzjoni indiretta, 
kundizzjonijiet addizzjonali ġustifikati li 
jridu jiġu ssodisfati fir-rigward tat-tip ta' 
parteċipant u, fejn ikun xieraq, tal-post tal-
istabbiliment.
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istabbiliment.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-sejħiet għal proposti għandu jkollhom 
għanijiet ċari sabiex jiżguraw li l-applikanti 
ma jweġbux inutilment.

3. Is-sejħiet għal proposti għandhom 
ikollhom objettivi kwantitattivi u 
kwalitattivi sabiex jiżguraw li l-applikanti 
ma jweġbux inutilment.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kriterji għandhom ikunu dawk ta' 
eċċellenza, impatt u implimentazzjoni. 
F'dawn il-kundizzjonijiet, il-programmi ta' 
ħidma għandhom jispeċifikaw iktar il-
kriterji għall-evalwazzjoni u l-għażla u 
jistgħu jżidu rekwiżiti, koeffiċjenti ta' 
importanza u limiti minimi addizzjonali, 
jew jistabbilixxu aktar dettalji dwar l-
applikazzjoni tal-kriterji.

Il-kriterji għandhom ikunu dawk ta' 
eċċellenza, impatt u implimentazzjoni. 
F'dawn il-kundizzjonijiet, il-programmi ta' 
ħidma għandhom jispeċifikaw iktar il-
kriterji għall-evalwazzjoni u l-għażla u 
jistgħu jżidu rekwiżiti, koeffiċjenti ta' 
importanza u limiti minimi addizzjonali u 
ġġustifikati b'mod ċar, jew jistabbilixxu 
aktar dettalji dwar l-applikazzjoni tal-
kriterji.

Or. en
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex 
jiġi żgurat bilanċ adegwat bejn l-
industrija (inklużi l-SMEs) u l-akkademja 
meta jkunu qegħdin jinħatru gruppi ta' 
esperti indipendenti.

Or. en


