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Objaśnienie używanych znaków
*
***
***I
***II
***III

Procedura konsultacji
Procedura zgody
Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)
Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu
W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej).
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.
W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym drukiem.
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób
następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie
(WE) nr 723/2009 w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz
europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC)
(COM(2012)0682 – C7-0421/2012 – 2012/0321(NLE))
(Konsultacja)
Parlament Europejski,
– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2012)0682),
– uwzględniając art. 187 i 188 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z
którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7–0421/2012),
– uwzględniając art. 55 oraz art. 46 ust.1 Regulaminu,
– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7–
0331/2013),
1. zatwierdza wniosek Komisji;
2. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od
tekstu przyjętego przez Parlament;
3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;
4. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.
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WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI
Procedura uproszczona – data decyzji

23.1.2013

Data przyjęcia

7.10.2013
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