
AM\667704HU.doc PE 388.732v01-00

Külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Jogi Bizottság

16.5.2007 PE 388.732v01-00

MÓDOSÍTÁS: 16-26

Véleménytervezet (PE 388.502v01-00)
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Az Európai Technológiai Intézet létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2006)0604 – C6-0355/2006 – 2006/0197(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, benyújtotta: Jaroslav Zvěřina

Módosítás: 16
(12) preambulumbekezdés

(12) Megfelelő szabályozás kell, hogy 
gondoskodjon az ETI felelősségéről és 
átláthatóságáról. A működésére vonatkozó 
megfelelő szabályokat az ETI alapokmánya 
tartalmazza.

(12) A működésére vonatkozó megfelelő 
szabályokat az ETI alapokmánya 
tartalmazza.

Or. cs

Indokolás

A javaslat első mondatának kivétele, mivel az felesleges.
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Módosítás, benyújtotta: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás: 17
(15) preambulumbekezdés

(15) E rendelet pénzügyi keretet határoz meg 
a 2008–2013-as időszakra, amelynek az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
közötti a költségvetési fegyelemről és a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról 
szóló, 2006. május 17-én létrejött 
intézményközi megállapodás 37. pontja
értelmében a költségvetési hatóság számára 
első számú hivatkozási pontként kell 
szolgálnia.

(15) E rendelet pénzügyi keretet határoz meg 
a 2008–2013-as időszakra, amelynek az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
közötti a költségvetési fegyelemről és a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról 
szóló, 2006. május 17-én létrejött 
intézményközi megállapodás 37. és 47. 
pontja értelmében a költségvetési hatóság 
számára első számú hivatkozási pontként 
kell szolgálnia.

Or. pl

Indokolás

A Bizottság által javasolt formában az ETI egy ügynökség jellegzetes szerkezetét mutatja. Ezt 
ki kell emelni az e rendeletben előírt jogi alapban.

Módosítás, benyújtotta: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás: 18
(16) preambulumbekezdés

(16) Az ETI az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 
25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet1 185. cikkének (1) bekezdésében 
foglaltak szerint létrehozott szerv, és 
pénzügyi szabályzatát ennek megfelelően 
kell elfogadnia.

(16) Az ETI az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 
25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet2 185. cikkének (1) bekezdésében 
foglaltak és az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság közötti, a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 
2006. május 17-én létrejött intézményközi 
megállapodás 47. pontja szerint létrehozott 
szerv, és a megfelelő pénzügyi szabályzatot 
ennek megfelelően kell elfogadnia.

Or. pl

  
1 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
2 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
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Indokolás

A Bizottság által javasolt formában az ETI egy ügynökség jellegzetes szerkezetét mutatja. Ezt 
ki kell emelni az e rendeletben előírt jogi alapban.

Módosítás, benyújtotta: Jaroslav Zvěřina

Módosítás: 19
4. cikk (1) bekezdés c) pont

c) információs tevékenységet folytat a 
lehetséges partnerszervezetek körében;

c) a tevékenységeiről szóló információs 
tevékenységet folytat a lehetséges 
partnerszervezetek körében;

Or. cs

Módosítás, benyújtotta: Jaroslav Zvěřina

Módosítás: 20
4. cikk (1) bekezdés f) pont

f) támogatja az ETI-diplomák és -oklevelek
tagállamok által való elismerését.

f) támogatja az ETI-kitüntetések tagállamok 
által való elismerését.

Or. cs

Indokolás

Magától értetődő, hogy az ETI nem adományoz diplomákat és okleveleket. Véleményünk 
szerint feladata e téren jelképes.

Módosítás, benyújtotta: Jaroslav Zvěřina

Módosítás: 21
Melléklet 5. cikk (1) bekezdés

(1) Az igazgató az ETI működési területén 
tapasztalattal és tekintéllyel rendelkező 
személy. Az igazgatót az igazgatótanács 
nevezi ki, megbízatási ideje 4 év. Az 
igazgatótanács egyszer 4 évvel 
meghosszabbíthatja az igazgató megbízatási 

(1) Az igazgató az ETI működési területén 
egyetemi és tudományos fokozatokkal 
rendelkező és tekintélynek örvendő 
személy. Az igazgatót az igazgatótanács 
nevezi ki, megbízatási ideje 4 év. Az 
igazgatótanács egyszer 4 évvel 
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idejét amennyiben úgy ítéli meg, hogy az 
ETI érdekeit ez szolgálja legjobban.

meghosszabbíthatja az igazgató megbízatási 
idejét amennyiben úgy ítéli meg, hogy az 
ETI érdekeit ez szolgálja legjobban.

Or. cs

Indokolás

Számunkra egy tudományos és pedagógiai fokozat tűnik az ETI igazgatója szakértelme 
megfelelő biztosítékának.

Módosítás, benyújtotta: Jaroslav Zvěřina

Módosítás: 22
5. cikk (2) bekezdés 3. albekezdés c) pont

c) oklevelek és diplomák adományozásának
alapjául szolgáló követelmények, beleértve 
az Európai Felsőoktatási Térségre vonatkozó 
közösségi politika figyelembevétele 
érdekében tett intézkedéseket, különösen az 
összeegyeztethetőség, az átláthatóság, illetve 
az oklevelek és diplomák elismerése és 
minősége tekintetében;

c) kitüntetések adományozásának alapjául 
szolgáló követelmények, beleértve az 
Európai Felsőoktatási Térségre vonatkozó 
közösségi politika figyelembevétele 
érdekében tett intézkedéseket, különösen az 
összeegyeztethetőség, az átláthatóság, illetve 
a kitüntetések elismerése és minősége 
tekintetében;

Or. cs

Indokolás

Magától értetődő, hogy az ETI nem adományoz diplomákat és okleveleket. Véleményünk 
szerint feladata e téren jelképes.

Módosítás, benyújtotta: Jaroslav Zvěřina

Módosítás: 23
9. cikk (1) bekezdés c) pont

c) támogassák a szellemi tulajdon megfelelő 
feltételek melletti, kutatási és innovációs 
célra való felhasználását, különösen azáltal, 
hogy meghatározzák a szellemi tulajdon 
ETI és partnerei közötti elosztását;

c) támogassák a szellemi tulajdon megfelelő 
feltételek melletti, kutatási és innovációs 
célra való felhasználását, különösen azáltal, 
hogy meghatározzák azokat a módokat,
amelyek szerint az ETI és a partnerei a 
szellemi tulajdont elosztják és hasznosítják 
az EK-ban és tagállamokban hatályos 
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jogszabályi rendelkezések betartásával;

Or. cs

Indokolás

Az ETI az Európai Unióban hatályos jogszabályokat betartva fog működni.

Módosítás, benyújtotta: Jaroslav Zvěřina

Módosítás: 24
Melléklet 9. cikk

Az ETI gondoskodik valamennyi 
tudományos és innovációs társulások 
eredményeinek folyamatos felügyeletéről és 
időszakos független értékeléséről. Ezen 
értékeléseknek a helyes igazgatási 
gyakorlaton és eredményközpontú 
paramétereken kell alapulniuk, és a 
szükségtelen formális és eljárási 
aspektusokat figyelmen kívül kell 
hagyniuk.

Az ETI gondoskodik valamennyi 
tudományos és innovációs társulások 
eredményeinek folyamatos felügyeletéről és 
időszakos független értékeléséről. Ezen 
értékeléseknek a helyes igazgatási 
gyakorlaton és eredményközpontú 
paramétereken kell alapulniuk.

Or. cs

Módosítás, benyújtotta: Jaroslav Zvěřina

Módosítás: 25
10. cikk (1) bekezdés

(1) Az ETI jogi személy. Valamennyi 
tagállamban a nemzeti jog által a jogi 
személyeknek biztosított legteljesebb 
jogosultsággal rendelkezik. Tárgyi 
eszközökön és az immateriális javakon 
tulajdonjogot szerezhet, illetve azokkal 
rendelkezhet, valamint pert indíthat és 
perelhető.

(1) Az ETI jogi személy. Valamennyi 
tagállamban a nemzeti jog által a jogi 
személyeknek biztosított legteljesebb 
jogosultsággal rendelkezik. Tárgyi 
eszközökön és az immateriális javakon 
tulajdonjogot szerezhet, (törlés) azokkal 
rendelkezhet, valamint pert indíthat és 
perelhető.

Or. cs
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Módosítás, benyújtotta: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás: 26
18. cikk (1) bekezdés

(1) Az ETI a pénzügyi szabályzatát az 
1605/2002/EK tanácsi rendelet 185. 
cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint 
fogadja el. Figyelembe kell venni, hogy 
megfelelő működésbeli rugalmasságra van 
szükség ahhoz, hogy az ETI megvalósíthassa 
céljait, és magánszektorbeli partnereket 
tudjon szerezni, illetve meg tudja tartani 
azokat.

(1) Az ETI a pénzügyi szabályzatát az 
1605/2002/EK tanácsi rendelet 185. 
cikkének (1) bekezdésében foglaltak és az 
Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság közötti, a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló, 2006. május 17-
én létrejött intézményközi megállapodás 47. 
pontja szerint fogadja el. Figyelembe kell 
venni, hogy megfelelő működésbeli 
rugalmasságra van szükség ahhoz, hogy az 
ETI megvalósíthassa céljait, és 
magánszektorbeli partnereket tudjon 
szerezni, illetve meg tudja tartani azokat.

Or. pl

Indokolás

A Bizottság által javasolt formában az ETI egy ügynökség jellegzetes szerkezetét mutatja. Ezt 
ki kell emelni az e rendeletben előírt jogi alapban.
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