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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta (Euratom) o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih 
središč in univerz pri posrednih ukrepih okvirnega programa Evropske skupnosti za 
atomsko energijo ter razširjanju rezultatov raziskav (2012–2013)
(KOM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2011)0071),

– ob upoštevanju členov 7 in 10 Pogodbe Euratom, v skladu s katerima se je Svet 
posvetoval s Parlamentom (C7-0076/2011),

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja Odbora 
za proračun (A7–0000/2011),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 293(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije in členom 106a Pogodbe Euratom;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 11 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu z naravo in cilji posrednega 
ukrepa lahko določijo tudi dodatne pogoje, 
ki jih je treba izpolnjevati v zvezi z vrsto 
udeleženca in po potrebi njegovim 
sedežem.

V skladu z naravo in cilji posrednega 
ukrepa lahko določijo tudi dodatne 
upravičene pogoje, ki jih je treba 
izpolnjevati v zvezi z vrsto udeleženca in 
po potrebi njegovim sedežem.

Or. en
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V razpisih za zbiranje predlogov morajo 
biti jasno opredeljeni cilji, da se prepreči 
nepotreben odziv vlagateljev.

3. V razpisih za zbiranje predlogov morajo 
biti jasno opredeljeni kvantitativni in 
kvalitativni cilji, da se prepreči nepotreben 
odziv vlagateljev.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila so merila odličnosti, učinka in 
izvajanja. V okviru teh pogojev se bodo v 
delovnih programih nadalje določila merila 
za ocenjevanje in izbiro, pri čemer se bodo 
lahko dodali dodatne zahteve, ponderji in 
mejne vrednosti ali določile nadaljnje 
podrobnosti za uporabo meril.

Merila so merila odličnosti, učinka in 
izvajanja. V okviru teh pogojev se bodo v 
delovnih programih nadalje določila merila 
za ocenjevanje in izbiro, pri čemer se bodo 
lahko dodali nedvomno upravičene 
dodatne zahteve, ponderji in mejne 
vrednosti ali določile nadaljnje podrobnosti 
za uporabo meril.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sprejmejo se ustrezni ukrepi, s katerimi se 
pri imenovanju skupine neodvisnih 
strokovnjakov zagotovi ustrezno 
ravnovesje med industrijo (tudi malimi in 
srednje velikimi podjetji) ter akademskim 
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svetom.

Or. en


