
RR\1006835CS.doc PE504.312v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Dokument ze zasedání

A7-0331/2013

16. 10. 2013

*
ZPRÁVA
o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 723/2009 o právním 
rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC)
(COM(2012)0682 – C7-0421/2012 – 2012/0321(NLE))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodajka: Amalia Sartori

(Zjednodušený postup – čl. 46 odst. 1 jednacího řádu)



PE504.312v02-00 2/6 RR\1006835CS.doc

CS

PR_NLE-CN_art55app
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* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 723/2009 o právním rámci 
Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC)
(COM(2012)0682 – C7-0421/2012 – 2012/0321(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2012)0682),

– s ohledem na články 187 a 188 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterých Rada 
konzultovala s Parlamentem (C7-0421/2012),

– s ohledem na článek 55 a na čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0331/2013),

1. schvaluje návrh Komise;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit znění schválené Parlamentem;

4. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.
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VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU
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