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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: [...].
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa ao Programa Específico, a realizar 
através de acções directas pelo Centro Comum de Investigação, de execução do 
Programa-Quadro da Comunidade Europeia da Energia Atómica de actividades de 
investigação e formação em matéria nuclear (2012-2013)
(COM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))

(Consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2011)0074),

– Tendo em conta o artigo 7.º do Tratado Euratom, nos termos do qual foi consultado pelo 
Conselho (C7-0078/2011),

– 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 decisão
Anexo – ponto 3.1.1

Texto da Comissão Alteração

A gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos nucleares de actividade elevada 
abrange o seu processamento, 
acondicionamento, transporte, 
armazenamento temporário e eliminação 
geológica. O objectivo final é evitar a 
libertação de radionuclídeos na biosfera ao 

A gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos nucleares de actividade elevada 
abrange o seu processamento, 
acondicionamento, transporte, 
armazenamento temporário e eliminação 
geológica. O objectivo final é evitar a 
libertação de radionuclídeos na biosfera ao 
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longo de todas estas fases durante a sua 
muito extensa escala temporal de 
decaimento. A concepção, a avaliação e o 
funcionamento dos sistemas de barreiras 
naturais e artificiais de confinamento nas 
escalas temporais relevantes são essenciais 
para alcançar estes objectivos e dependem, 
entre outros factores, do combustível e/ou 
do comportamento dos resíduos no 
ambiente geológico. Esses estudos são 
abrangidos pelo presente Programa 
Específico.

longo de todas estas fases durante a sua 
muito extensa escala temporal de 
decaimento. A concepção, a avaliação, a 
monitorização e o funcionamento dos 
sistemas de barreiras naturais e artificiais 
de confinamento nas escalas temporais 
relevantes são essenciais para alcançar 
estes objectivos e dependem, entre outros 
factores, do combustível e/ou do 
comportamento dos resíduos no ambiente 
geológico. Esses estudos são abrangidos 
pelo presente Programa Específico.

Or. en

Alteração 2

Proposta de decisão
Anexo – ponto 3.1.6 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta os novos limites para os 
radionuclídeos na água potável e nos 
ingredientes alimentares, o CCI 
desenvolverá técnicas analíticas e 
produzirá os correspondentes materiais de 
referência. Serão organizadas comparações 
interlaboratoriais com os laboratórios de 
monitorização dos Estados-Membros a fim 
de avaliar a comparabilidade dos dados de 
monitorização notificados nos termos dos 
artigos 35.º e 36.º do Tratado e dar apoio à 
harmonização dos sistemas de 
monitorização da radioactividade com 
materiais de ensaio de referência.

Tendo em conta os novos limites para os 
radionuclídeos na água potável e nos 
ingredientes alimentares, o CCI 
desenvolverá técnicas analíticas e 
produzirá os correspondentes materiais de 
referência. Serão organizadas comparações 
interlaboratoriais com os laboratórios de 
monitorização dos Estados-Membros a fim 
de avaliar a comparabilidade dos dados de 
monitorização notificados nos termos dos 
artigos 35.º e 36.º do Tratado e dar apoio à 
harmonização dos sistemas de 
monitorização da radioactividade com 
materiais de ensaio de referência. Esta 
actividade terá em consideração a 
directiva do Conselho, a adoptar nos 
termos do artigo 31.º do Tratado Euratom, 
que estabelece normas de base relativas à 
protecção sanitária da população contra 
os perigos resultantes da presença de 
substâncias radioactivas na água 
destinada ao consumo humano.

Or. en


