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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 tiesioginiais Jungtinio tyrimų centro veiksmais 
vykdytinos specialiosios programos, kuria įgyvendinama 2012–2013 m. Europos 
atominės energijos bendrijos branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos 
bendroji programa
(COM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011)0074),

– atsižvelgdamas į Euratomo sutarties 7 straipsnį, pagal kurį Komisija konsultavosi su 
Parlamentu (C7-0078/2011),

– 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
Priedo 3.1.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Panaudoto kuro ir labai radioaktyvių 
branduolinių atliekų tvarkymas apima 
perdirbimą, apdorojimą, transportavimą, 
laikiną saugojimą ir geologinį laidojimą. 
Pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad visais 
minėtais etapais labai ilgai yrantys 
radionuklidai nepatektų į biosferą. Siekiant 
šių tikslų labai svarbu, kad atitinkamais 

Panaudoto kuro ir labai radioaktyvių 
branduolinių atliekų tvarkymas apima 
perdirbimą, apdorojimą, transportavimą, 
laikiną saugojimą ir geologinį laidojimą. 
Pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad visais 
minėtais etapais labai ilgai yrantys 
radionuklidai nepatektų į biosferą. Siekiant 
šių tikslų labai svarbu, kad atitinkamais 
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laikotarpiais būtų projektuojamos, 
vertinamos ir funkcionuotų dirbtinių ir 
natūralių apsauginių apgaubų sistemos. 
Tai, kaip bus diegiamos šios sistemos, 
priklauso ir nuo to, kaip kuras ir (arba) 
atliekos sąveikauja su geologine aplinka. 
Pagal šią specialiąją programą tokius 
tyrimus numatoma atlikti.

laikotarpiais būtų projektuojamos,
vertinamos, stebimos ir funkcionuotų 
dirbtinių ir natūralių apsauginių apgaubų 
sistemos. Tai, kaip bus diegiamos šios 
sistemos, priklauso ir nuo to, kaip kuras ir 
(arba) atliekos sąveikauja su geologine 
aplinka. Pagal šią specialiąją programą 
tokius tyrimus numatoma atlikti.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 3.1.6 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdamas į naują leidžiamą 
radionuklidų kiekį geriamajame vandenyje 
ir maisto sudedamosiose dalyse, JRC 
vystys analizinius metodus ir teiks 
atitinkamas pamatines medžiagas. Siekiant 
įvertinti pagal Sutarties 35 ir 36 straipsnius 
praneštų stebėjimo duomenų 
palyginamumą ir remti radioaktyvumo 
kontrolės sistemų derinimą pagal 
pamatines bandomąsias medžiagas, bus 
lyginami valstybių narių stebėjimo 
laboratorijose gauti duomenys.

Atsižvelgdamas į naują leidžiamą 
radionuklidų kiekį geriamajame vandenyje 
ir maisto sudedamosiose dalyse, JRC 
vystys analizinius metodus ir teiks 
atitinkamas pamatines medžiagas. Siekiant 
įvertinti pagal Sutarties 35 ir 36 straipsnius 
praneštų stebėjimo duomenų 
palyginamumą ir remti radioaktyvumo 
kontrolės sistemų derinimą pagal 
pamatines bandomąsias medžiagas, bus 
lyginami valstybių narių stebėjimo 
laboratorijose gauti duomenys. Vykdant šią 
veiklą bus atsižvelgiama į Tarybos 
direktyvą, kuri turi būti priimta pagal 
Euratomo sutarties 31 straipsnį ir kurioje 
bus nustatyti plačiosios visuomenės 
sveikatos apsaugos reikalavimai, susiję su 
žmonėms vartoti skirtame vandenyje 
esančiomis radioaktyviosiomis 
medžiagomis.

Or. en


