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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) közösségi jogi keretéről 
szóló 723/2009/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

2012/0321(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0682),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés187. és 188. cikkére, amelyeknek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0421/2012),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. és 46. cikke első bekezdésére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2013),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


