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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl netiesioginiais veiksmais vykdytinos 
specialiosios programos, kuria įgyvendinama 2012–2013 m. Europos atominės energijos 
bendrijos branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos bendroji programa
(COM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011)0073),

– atsižvelgdamas į Euratomo sutarties 7 straipsnį, pagal kurį Komisija konsultavosi su 
Parlamentu (C7-0075/2011),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Biudžeto komiteto nuomonę (A7-0000/2011),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį ir 
Euratomo sutarties 106a straipsnį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) branduolių sintezės energijos mokslinių 
tyrimų (įskaitant ITER),

a) branduolių sintezės energijos mokslinių 
tyrimų (įskaitant iš esmės ITER),

Or. en
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Darbo programoje atsižvelgiama į 
atitinkamą valstybių narių, asocijuotųjų 
valstybių, taip pat Europos ir tarptautinių 
organizacijų vykdomą mokslinių tyrimų 
veiklą. Prireikus darbo programa 
atnaujinama.

2. Darbo programoje atsižvelgiama į 
atitinkamą valstybių narių, asocijuotųjų 
valstybių, taip pat Europos ir tarptautinių 
organizacijų bei pramonės vykdomą 
mokslinių tyrimų veiklą. Prireikus darbo 
programa atnaujinama.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Darbo programoje nustatomi pagal 
finansavimo planus pateiktų paraiškų 
vykdyti netiesioginius veiksmus vertinimo 
ir projektų atrankos kriterijai. Taikomi 
kompetencijos, poveikio ir įgyvendinimo 
kriterijai. Darbo programoje gali būti 
tiksliau apibrėžti ar papildyti papildomi 
reikalavimai, svertiniai koeficientai ir 
reikalaujamas balų skaičius.

3. Darbo programoje nustatomi pagal 
finansavimo planus pateiktų paraiškų 
vykdyti netiesioginius veiksmus vertinimo 
ir projektų atrankos kriterijai. Taikomi 
kompetencijos, poveikio ir įgyvendinimo 
kriterijai. Darbo programoje gali būti 
tiksliau apibrėžti ar papildyti aiškiai 
pagrįsti papildomi reikalavimai, svertiniai 
koeficientai ir reikalaujamas balų skaičius.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo I A antraštės 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su ITER statyba susijusi pagalbinė 
mokslinių tyrimų ir plėtros veikla bus 
vykdoma branduolių sintezės asociacijose 

Su ITER statyba susijusi pagalbinė 
mokslinių tyrimų ir plėtros veikla bus 
vykdoma branduolių sintezės asociacijose 
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ir Europos įmonėse. Ši veikla apims 
sudedamųjų dalių ir sistemų kūrimą ir
bandymą.

ir Europos įmonėse. Ši veikla apims 
sudedamųjų dalių ir patikimų sistemų 
kūrimą, bandymą ir patikrą.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo I A antraštės 4 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– elektros energijos gamybos naudojant 
branduolių sintezę sociologinių ir 
ekonominių aspektų tyrimai, taip pat 
veiksmai, kuriais didinamas visuomenės 
informuotumas branduolių sintezės 
klausimais ir gerinamas šios srities 
supratimas.

elektros energijos gamybos naudojant 
branduolių sintezę sociologinių ir 
ekonominių aspektų tyrimai, taip pat 
veiksmai, kuriais didinamas visuomenės 
informuotumas branduolių sintezės 
klausimais ir gerinamas šios srities 
supratimas. Ypatingas dėmesys bus 
skiriamas užtikrinimui, kad visuomenei 
būtų pranešama teisinga informacija, ir 
siekiant komunikacijos ir informacijos 
programos didelio efektyvumo bus 
naudojami specialūs veiksmai.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo I B antraštės įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad 
branduolių dalijimasis būtų vykdomas ir 
spinduliuotė pramonėje ir medicinoje būtų 
naudojama visų pirma saugiau, 
veiksmingiau, labiau tausojant išteklius ir 
ekonomiškai efektyviau. Su branduolių 
dalijimusi ir radiacine sauga susijusių 
netiesioginių veiksmų bus imamasi toliau 

Pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad 
branduolių dalijimasis būtų vykdomas ir 
spinduliuotė pramonėje ir medicinoje būtų 
naudojama visų pirma saugiau, 
veiksmingiau, labiau tausojant išteklius ir 
ekonomiškai efektyviau. Su branduolių 
dalijimusi ir radiacine sauga susijusių 
netiesioginių veiksmų bus imamasi toliau 
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išsamiau apibūdintose penkiose 
pagrindinėse veiklos srityse. Ši veikla 
svarbiais ryšiais susijusi su moksliniais 
tyrimais, vykdomais pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1982/2006/EB priimtą Sąjungos 
septintąją bendrąją programą, ypač 
energetikos, Europos standartų, švietimo ir 
mokymo, aplinkos apsaugos, sveikatos, 
medžiagų mokslo, valdymo, bendros 
infrastruktūros, saugumo ir saugos kultūros 
srityse. Vykdant veiklą daugelyje veiklos 
sričių, visų pirma pažangių branduolinių 
sistemų, kurios tyrinėjamos IV kartos 
tarptautiniame forume, srityje, tarptautinis 
bendradarbiavimas bus itin svarbus.

išsamiau apibūdintose penkiose 
pagrindinėse veiklos srityse. Ši veikla 
svarbiais ryšiais susijusi su moksliniais 
tyrimais, vykdomais pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1982/2006/EB priimtą Sąjungos 
septintąją bendrąją programą, ypač 
energetikos, Europos standartų, švietimo ir 
mokymo, aplinkos apsaugos, sveikatos, 
medžiagų mokslo, valdymo, bendros 
infrastruktūros, saugumo ir saugos kultūros 
srityse. Vykdant veiklą daugelyje veiklos 
sričių, visų pirma pažangių branduolinių 
sistemų, kurios tyrinėjamos IV kartos 
tarptautiniame forume, srityje, tarptautinis 
bendradarbiavimas bus itin svarbus. 
Dabartinės Europoje veikiančių 
branduolinių elektrinių kartos tipinės 
konstrukcijos eksploatavimo trukmės 
laikas – 40 metų, taip pat numatomi 
galimi papildomi eksploatavimo trukmės 
pratęsimai. III kartos ir ateities požiūriu 
saugios IV kartos elektrinių 
eksploatavimo laikas – 60 metų ar 
ilgesnis, taip pat mažesnės su senėjimu 
susijusios veiklos ir priežiūros sąnaudos.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo I B antraštės pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aišku, kad reikia sustiprinti 
bendradarbiavimą su TATENA visiems 
branduoliniams įrenginiams ir 
branduolinei veiklai taikomų saugos 
standartų klausimais. Šiuos standartus 
turėtų plačiai taikyti projektuotojai, 
gamintojai, elektros energijos gamybos 
vykdytojai, medikai, pramonė, 
mokslininkai ir švietimo sistemos 
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darbuotojai.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo I B antraštės 1 punkto pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Geologinis atliekų laidojimas 1. Visas saugojimas, įskaitant geologinį 
atliekų laidojimą

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo I B antraštės 1 punkto tikslai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant į įgyvendinimą nukreiptus 
mokslinius tyrimus, sukurti tvirtą mokslinį 
ir techninį pagrindą, kad būtų galima 
demonstruoti panaudoto kuro ir ilgaamžių 
radioaktyviųjų atliekų laidojimo 
geologinėse terpėse technologijas ir saugos 
aspektus, taip pat padėti plėtoti bendrą 
Europos požiūrį į pagrindinius klausimus, 
susijusius su atliekų tvarkymu ir šalinimu.

Vykdant į įgyvendinimą nukreiptus 
mokslinius tyrimus, sukurti tvirtą mokslinį 
ir techninį pagrindą, kad būtų galima 
demonstruoti panaudoto kuro ir ilgaamžių 
radioaktyviųjų atliekų, įskaitant ilgaamžes 
atliekas, gautas išmontavus civilinius 
branduolinės elektros energijos ir 
radioaktyviojo izotopo įrenginius, 
taikomus medicinos, pramonės, žemės 
ūkio srityse, taip pat vykdant mokslinių 
tyrimų ir švietimo veiklą, laidojimo 
geologinėse terpėse technologijas ir saugos 
aspektus, taip pat padėti plėtoti bendrą 
Europos požiūrį į pagrindinius klausimus, 
susijusius su atliekų tvarkymu ir šalinimu.

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo I B antraštės 1 punkto veikla

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geologinis atliekų laidojimas. 
Radioaktyviųjų atliekų kapinynų 
inžineriniai tyrimai ir projektų 
demonstravimas, uolienų, kuriose 
laidojamos atliekos, apibūdinimas in situ 
(bendrose ir su konkrečia teritorija 
susijusiose požeminėse mokslinių tyrimų 
laboratorijose), radioaktyviųjų atliekų 
kapinynų aplinkos pažinimas, artimajame 
(atliekų pavidalas ir dirbtiniai barjerai) ir 
tolimajame (pamatinės uolienos ir 
patekimo į biosferą būdai) lauke 
vykstančių atitinkamų procesų tyrimai, 
patikimų veiksmingumo ir saugos 
vertinimo metodų kūrimas, valdymo ir su 
visuomenės pritarimu susijusių socialinių 
klausimų nagrinėjimas.

Geologinis atliekų laidojimas. 
Radioaktyviųjų atliekų kapinynų 
inžineriniai tyrimai ir projektų 
demonstravimas, uolienų, kuriose 
laidojamos atliekos, apibūdinimas in situ 
(bendrose ir su konkrečia teritorija 
susijusiose požeminėse mokslinių tyrimų 
laboratorijose), radioaktyviųjų atliekų 
kapinynų aplinkos pažinimas, artimajame 
(atliekų pavidalas ir dirbtiniai barjerai) ir 
tolimajame (pamatinės uolienos ir 
patekimo į biosferą būdai) lauke 
vykstančių atitinkamų procesų tyrimai, 
patikimų veiksmingumo ir saugos 
vertinimo metodų kūrimas, valdymo ir su 
visuomenės pritarimu susijusių socialinių 
klausimų nagrinėjimas. Siekiant užtikrinti 
geresnę sintezę nenumatytų įvykių atveju, 
būtina įdiegti tvirtas sistemas, kurios 
toliau išlaikytų paslaugas veikdamos 
žemesniu lygiu.

Or. en


