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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 decizie a Consiliului privind programul specific de 
implementare a Programului-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru 
activități de cercetare și de formare în domeniul nuclear (2012-2013), care urmează să 
fie pus în aplicare prin acțiuni directe de către Centrul Comun de Cercetare
(COM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))

(Consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0074),

– având în vedere articolul 7 din Tratatul Euratom, în temeiul căruia a fost consultat de către 
Consiliu (C7–0078/2011),

– 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 decizie
Anexă – punctul 3.1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor nucleare cu activitate ridicată 
presupune prelucrarea, condiționarea, 
transportul, depozitarea intermediară și 
depozitarea geologică a acestora. Scopul 
final este să se prevină eliberarea de 

Gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor nucleare cu activitate ridicată 
presupune prelucrarea, condiționarea, 
transportul, depozitarea intermediară și 
depozitarea geologică a acestora. Scopul 
final este să se prevină eliberarea de 
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radionuclizi în biosferă pe durata tuturor 
acestor stadii, pe parcursul intervalului lor 
foarte lung de dezintegrare. Proiectarea, 
evaluarea și funcționarea sistemelor de 
bariere izolante artificiale sau naturale în 
intervalele de timp pertinente sunt esențiale 
pentru atingerea acestor obiective și 
depind, între altele, de comportamentul 
combustibilului și/sau al deșeurilor în 
mediul geologic. Acest tip de studii sunt 
incluse în prezentul program specific.

radionuclizi în biosferă pe durata tuturor 
acestor stadii, pe parcursul intervalului lor 
foarte lung de dezintegrare. Proiectarea, 
evaluarea, monitorizarea și funcționarea 
sistemelor de bariere izolante artificiale sau 
naturale în intervalele de timp pertinente 
sunt esențiale pentru atingerea acestor 
obiective și depind, între altele, de 
comportamentul combustibilului și/sau al 
deșeurilor în mediul geologic. Acest tip de 
studii sunt incluse în prezentul program 
specific.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Anexă – punctul 3.1.6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Având în vedere noile limite privind 
prezența radionuclizilor în apa potabilă și 
în ingredientele alimentare, JRC va elabora 
tehnici analitice și va produce materialele 
de referință corespunzătoare. Se vor 
organiza comparații între laboratoarele de 
monitorizare ale statelor membre, pentru a 
se evalua comparabilitatea datelor de 
monitorizare raportate în temeiul 
articolelor 35 și 36 din tratat și pentru a 
sprijini armonizarea sistemelor de 
monitorizare a radioactivității cu 
materialele de încercare de referință.

Având în vedere noile limite privind 
prezența radionuclizilor în apa potabilă și 
în ingredientele alimentare, JRC va elabora 
tehnici analitice și va produce materialele 
de referință corespunzătoare. Se vor 
organiza comparații între laboratoarele de 
monitorizare ale statelor membre, pentru a 
se evalua comparabilitatea datelor de 
monitorizare raportate în temeiul 
articolelor 35 și 36 din tratat și pentru a 
sprijini armonizarea sistemelor de 
monitorizare a radioactivității cu 
materialele de încercare de referință.
Această activitate va ține seama de 
directiva Consiliului, care urmează să fie 
adoptată în temeiul articolului 31 din 
Tratatul Euratom, de stabilire a cerințelor 
de protecție a sănătății populației în ceea 
ce privește substanțele radioactive din apa 
destinată consumului uman.

Or. en
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