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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului (Euratom) de stabilire a 
normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților la 
acțiunile indirecte în temeiul Programului-cadru al Comunității Europene a Energiei 
Atomice și de diseminare a rezultatelor cercetării (2012-2013)
(COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))

(Consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0071),

– având în vedere articolele 7 și 10 din Tratatul Euratom, în temeiul cărora a fost consultat 
de către Consiliu (C7-0076/2011),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru bugete (A7-0000/2011),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 106a din 
Tratatul Euratom;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, ele pot stabili, în funcție de 
caracterul și obiectivele acțiunii indirecte, 
condiții suplimentare care trebuie 
îndeplinite privind tipul de participant și, 
dacă este cazul, locul de stabilire.

De asemenea, ele pot stabili, în funcție de 
caracterul și obiectivele acțiunii indirecte, 
condiții suplimentare justificate care 
trebuie îndeplinite privind tipul de 
participant și, dacă este cazul, locul de 
stabilire.
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cererile de propuneri trebuie să aibă 
obiective clare, pentru a se asigura că 
solicitanții nu trimit răspunsuri inutile.

(3) Cererile de propuneri trebuie să aibă 
obiective cantitative și calitative clare, 
pentru a se asigura că solicitanții nu trimit 
răspunsuri inutile.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriile se referă la excelență, impact și 
implementare. În aceste condiții, 
programul de lucru specifică mai în detaliu 
criteriile de evaluare și selecție și poate 
adăuga cerințe, ponderi și praguri 
suplimentare sau stabili detalii 
suplimentare cu privire la aplicarea 
criteriilor.

Criteriile se referă la excelență, impact și 
implementare. În aceste condiții, 
programul de lucru specifică mai în detaliu 
criteriile de evaluare și selecție și poate 
adăuga cerințe, ponderi și praguri 
suplimentare clar justificate sau stabili 
detalii suplimentare cu privire la aplicarea 
criteriilor.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când se numesc grupuri de experți 
independenți, se iau măsuri adecvate 
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pentru a se asigura un echilibru rezonabil 
între întreprinderi (inclusiv IMM-uri) și 
mediul academic.

Or. en


