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7.12.2016 A8-0358/11 

Pakeitimas 11 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programa 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Sprendimas 2008/376/EB 

22 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Komisija siekia užtikrinti, kad 

kiekvienos patariamosios grupės narių 

ekspertinių žinių lygis būtų kuo aukštesnis 

ir būtų subalansuotas atstovavimas 

atitinkamoms ekspertinėms ir 

reikšmingoms sritims ir lyčių bei 

geografinės kilmės pusiausvyra, 

atsižvelgiant į konkrečius patariamųjų 

grupių uždavinius, reikalingų ekspertinių 

žinių rūšį ir ekspertų atrankos procedūros 

rezultatus.; 

3. Komisija užtikrina, kad kiekvienos 

patariamosios grupės narių ekspertinių 

žinių lygis būtų aukštas ir būtų 

subalansuotas atstovavimas atitinkamoms 

ekspertinėms ir interesų sritims 

(ekonominėms ir ne ekonominėms), 

įskaitant pilietinės visuomenės grupes, 

taip pat lyčių bei geografinės kilmės 

pusiausvyra, atsižvelgiant į konkrečius 

patariamųjų grupių uždavinius, reikalingų 

ekspertinių žinių rūšį ir ekspertų atrankos 

procedūros rezultatus.“; 

Or. en 

Pagrindimas 

Taip kaip vienbalsiai priimtos Biudžeto komiteto nuomonės dėl Parlamento pranešimo savo iniciatyva dėl 

registro kontrolės ir Komisijos ekspertų grupių sudėties (2/7 (INI)) 2015 ir 2319 dalyse. 



AM\1112152LT.docx  PE596.595v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.12.2016 A8-0358/12 

Pakeitimas 12 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programa 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Sprendimas 2008/376/EB 

24 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija siekia užtikrinti, kad kiekvienos 

techninės grupės narių profesinių 

ekspertinių žinių lygis būtų aukštas ir būtų 

kuo labiau subalansuotas atitinkamų 

ekspertinių sričių atstovavimas ir lyčių bei 

geografinės kilmės pusiausvyra, 

atsižvelgiant į konkrečius techninių grupių 

uždavinius, reikalingų ekspertinių žinių 

rūšį ir ekspertų atrankos procedūros 

rezultatus. 

Komisija užtikrina, kad kiekvienos 

techninės grupės narių ekspertinių žinių 

lygis būtų aukštas ir būtų subalansuotas 

atstovavimas atitinkamoms ekspertinėms 

ir interesų sritims (ekonominėms ir ne 

ekonominėms), įskaitant pilietinės 

visuomenės grupes, taip pat lyčių bei 

geografinės kilmės pusiausvyra, 

atsižvelgiant į konkrečius patariamųjų 

grupių uždavinius, reikalingų ekspertinių 

žinių rūšį ir ekspertų atrankos procedūros 

rezultatus. 

Or. en 

Pagrindimas 

Taip kaip vienbalsiai priimtos Biudžeto komiteto nuomonės dėl Parlamento rezoliucijos dėl registro 

kontrolės ir Komisijos ekspertų grupių sudėties (2/7 (INI)) 2015 ir 2319 dalyse. 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.12.2016 A8-0358/13 

Pakeitimas 13 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programa 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Sprendimas 2008/376/EB 

24 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Techninių grupių nariai atrenkami iš 

ekspertų, turinčių mokslinių tyrimų 

strategijos, administravimo arba gamybos 

kompetenciją II skyriaus 3 ir 4 skirsniuose 

nurodytose srityse ir atsiliepusių į viešą 

kvietimą teikti paraiškas. 

Techninių grupių nariai atrenkami iš 

ekspertų, turinčių mokslinių tyrimų 

strategijos, administravimo, socialinio ir 

(arba) ekologinio poveikio vertinimo arba 

gamybos kompetenciją II skyriaus 3 ir 4 

skirsniuose nurodytose srityse ir 

atsiliepusių į viešą kvietimą teikti 

paraiškas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Profesinių sąjungų atstovai ir pilietinei visuomenei atstovaujančios nevyriausybinės organizacijos turėtų 

dalyvauti, be kita ko, vertinant projekto poveikį. Todėl čia reikėtų paminėti ir šias kompetencijas. 
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7.12.2016 A8-0358/14 

Pakeitimas 14 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programa 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Sprendimas 2008/376/EB 

24 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija užtikrina, kad būtų patvirtintos 

taisyklės ir procedūros, siekiant tinkamai 

išvengti techninių grupių narių, kuriems 

pavesta vertinti konkretų projektą, interesų 

konflikto ir jį valdyti. Šiomis procedūromis 

taip pat užtikrinama, kad visas projektų 

stebėsenos procesas vyktų vienodomis 

sąlygomis ir sąžiningai. 

Komisija užtikrina, kad būtų patvirtintos 

taisyklės ir procedūros, siekiant tinkamai 

išvengti techninių grupių narių, kuriems 

pavesta vertinti konkretų projektą, interesų 

konflikto ir jį valdyti, be kita ko, taikant 

skundų pateikimo mechanizmą. Šiomis 

procedūromis taip pat užtikrinama, kad 

visas projektų stebėsenos procesas vyktų 

vienodomis sąlygomis ir sąžiningai. 

Or. en 

Pagrindimas 

Veiksmingai valdant interesų konfliktą taip pat turėtų būti užtikrinama galimybė pateikti skundus, kaip 

pasiūlyta Parlamento rezoliucijoje dėl registro kontrolės ir Komisijos ekspertų grupių sudėties 

(2015/2319 (INI)). 
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7.12.2016 A8-0358/15 

Pakeitimas 15 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programa 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Sprendimas 2008/376/EB 

24 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Komisija primygtinai raginama 

užtikrinti kuo didesnį skaidrumą, be kita 

ko, skelbiant darbotvarkę, aiškinamuosius 

dokumentus, balsavimo duomenis ir 

išsamius protokolus, įskaitant atskiras 

nuomones, vadovaujantis Europos 

ombudsmeno rekomendacija.“; 

Or. en 

Pagrindimas 

2016 02 02 ombudsmeno rekomendacija: 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/63520/html.bookmark 

 


