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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].



PR\873911PT.doc 3/7 PE469.874v01-00

PT

ÍNDICE

Página

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU ..............5



PE469.874v01-00 4/7 PR\873911PT.doc

PT



PR\873911PT.doc 5/7 PE469.874v01-00

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Conselho (Euratom) que estabelece as regras para a 
participação de empresas, centros de investigação e universidades em acções indirectas 
do Programa-Quadro da Comunidade Europeia da Energia Atómica e para a difusão de 
resultados da investigação (2012-2013)
(COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))

(Consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2011)0071),

– Tendo em conta os artigos 7.° e 10.° do Tratado Euratom, nos termos dos quais foi 
consultado pelo Conselho (C7-0076/2011),

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão dos Orçamentos (A7-0000/2011),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do n.º 2 do 
artigo 293.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e do n.º 2 do artigo 
106.º-A do Tratado Euratom;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a sua posição ao Conselho e à Comissão.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Artigo 11 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Podem igualmente estabelecer, de acordo 
com a natureza e os objectivos da acção 
indirecta, condições adicionais a satisfazer 
no que diz respeito ao tipo de participantes 
e, se for caso disso, ao local de 
estabelecimento.

Podem igualmente estabelecer, de acordo 
com a natureza e os objectivos da acção 
indirecta, condições fundamentadas
adicionais a satisfazer no que diz respeito 
ao tipo de participantes e, se for caso disso, 
ao local de estabelecimento.
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Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 12 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os convites à apresentação de propostas 
devem ter objectivos claros por forma a 
garantir que os candidatos não respondam 
desnecessariamente.

3. Os convites à apresentação de propostas 
devem ter objectivos quantitativos e 
qualitativos claros por forma a garantir que 
os candidatos não respondam 
desnecessariamente.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 14 - n.º 1 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os critérios são a excelência, o impacto e a 
execução. No âmbito destas condições, o 
programa de trabalho deve especificar os 
critérios de avaliação e selecção e pode 
acrescentar requisitos, ponderações e 
limiares adicionais ou fixar mais 
pormenores sobre a aplicação dos critérios.

Os critérios são a excelência, o impacto e a 
execução. No âmbito destas condições, o 
programa de trabalho deve especificar os 
critérios de avaliação e selecção e pode 
acrescentar requisitos, ponderações e 
limiares adicionais claramente 
fundamentados ou fixar mais pormenores 
sobre a aplicação dos critérios.

Or. en
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 16 - n.º 2 - parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

São tomadas as medidas adequadas para 
garantir um equilíbrio apropriado entre a 
indústria (incluindo as PME) e as 
universidades quando da nomeação de 
grupos de peritos independentes.

Or. en


