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Samrådsförfarande
Godkännandeförfarande
Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)
Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt
Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa
korrigeringsförslag.
Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 723/2009 om
gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur
(Eric-konsortium)
(COM(2012)0682 – C7-0421/2012 – 2012/0321(NLE))
(Samråd)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2012)0682),
– med beaktande av artiklarna 187 och 188 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0421/2012),
– med beaktande av artiklarna 55 och 46.1 i arbetsordningen,
– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A70331/2013).
1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.
2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från
den text som parlamentet har godkänt.
3. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra
den text som parlamentet godkänt.
4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet
och kommissionen.
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RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET
Förenklat förfarande - beslut

23.1.2013

Antagande

7.10.2013
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