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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Jaroslav Zvěřina

Pakeitimas 16
12 konstatuojamoji dalis

(12) Reikia nustatyti tinkamas ETI 
atsakomybę ir veiklos skaidrumą 
užtikrinančias nuostatas. ETI įstatuose 
pateikiamos atitinkamos instituto veiklos 
organizavimo taisyklės.

(12) ETI įstatuose pateikiamos atitinkamos 
instituto veiklos organizavimo taisyklės.

Or. cs

Pagrindimas

Išbraukiamas pirmasis sakinys, kuris pasiūlyme nereikalingas.

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 17
15 konstatuojamoji dalis
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(15) Šiuo reglamentu nustatomas 2008–
2013 m. finansinis pagrindas, kuriuo 
biudžeto valdymo institucija privalės griežtai 
vadovautis, kaip nurodyta 2006 m. gegužės 
17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl 
biudžeto vykdymo tvarkos ir patikimo 
finansų valdymo 37 dalyje.

Šiuo reglamentu nustatomas 2008–2013 m. 
finansinis pagrindas, kuriuo biudžeto 
valdymo institucija privalės griežtai 
vadovautis, kaip nurodyta 2006 m. gegužės 
17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl 
biudžeto vykdymo tvarkos ir patikimo 
finansų valdymo 37 ir 47 dalyse.

Or. pl

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta ETI struktūra yra tipiška agentūros struktūra. Svarbu tai pabrėžti 
numatant šio reglamento teisinį pagrindą.

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 18
16 konstatuojamoji dalis

(16) ETI yra Bendrijų steigiama institucija, 
kaip numatyta 2002 m. birželio 25 d. 
Tarybos reglamento (EB, Euratom) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento 185 straipsnio 1 dalimi, todėl 
ETI turėtų laikytis tinkamų finansinių 
taisyklių.

(16) ETI yra Bendrijų steigiama institucija, 
kaip numatyta 2002 m. birželio 25 d. 
Tarybos reglamento (EB, Euratom) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam 
biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 
straipsnio 1 dalyje ir 2006 m. gegužės17 d. 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės 
drausmės ir patikimo finansų valdymo 
47dalyje, todėl ETI turėtų laikytis 
atitinkamų finansinių taisyklių.

Or. pl

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta ETI struktūra yra tipiška agentūros struktūra. Svarbu tai pabrėžti 
numatant šio reglamento teisinį pagrindą.

Pakeitimą pateikė Jaroslav Zvěřina

Pakeitimas 19
4 straipsnio 1 dalies c punktas
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(c) didina potencialių organizacijų partnerių 
informuotumą;

(c) didina potencialių organizacijų partnerių 
informuotumą apie savo veiklą;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Jaroslav Zvěřina

Pakeitimas 20
4 straipsnio 1 dalies f punktas

(f) skatina ETI teikiamų mokslo laipsnių ir 
diplomų pripažinimą valstybėse narėse.

(f) skatina ETI teikiamų akademinių 
apdovanojimų pripažinimą valstybėse 
narėse.

Or. cs

Pagrindimas

Savaime suprantama, kad ETI pats neteiks mokslo laipsnių ir diplomo. Mūsų nuomone, jo 
vaidmuo šioje srityje bus simbolinis.

Pakeitimą pateikė Jaroslav Zvěřina

Pakeitimas 21
Priedo 5 straipsnio 1 dalis

1. Direktoriumi skiriamas asmuo, turintis 
patirties ir patikimą reputaciją ETI veiklos 
srityse. Jį skiria valdyba ketverių metų 
kadencijai. Valdyba, manydama, kad tai 
būtų geriausias sprendimas ETI labui, gali 
pratęsti kadenciją vieną kartą dar ketveriems 
metams.

1. Direktoriumi skiriamas asmuo, turintis 
universitetinį ir mokslo laipsnius ir 
patikimą reputaciją ETI veiklos srityse. Jį 
skiria valdyba ketverių metų kadencijai. 
Valdyba, manydama, kad tai būtų geriausias 
sprendimas ETI labui, gali pratęsti kadenciją 
vieną kartą dar ketveriems metams.

Or. cs

Pagrindimas

Mums atrodo, kad mokslinis ir pedagoginis laipsnis yra tinkamas ETI direktoriaus patirties 
įrodymas.
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Pakeitimą pateikė Jaroslav Zvěřina

Pakeitimas 22
5 straipsnio 2 dalies 3 pastraipos c punktas

(c) pagrindą, kuriuo remiantis bus teikiami 
mokslo laipsniai ir diplomai, įskaitant 
susitarimą laikytis Bendrijos politikos dėl 
Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatų, 
ypač kalbant apie mokslo laipsnių ir 
diplomų suderinamumą, skaidrumą, 
pripažinimą ir kokybę;

(c) pagrindą, kuriuo remiantis bus teikiami
akademiniai apdovanojimai, įskaitant 
susitarimą laikytis Bendrijos politikos dėl 
Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatų, 
ypač kalbant apie akademinių 
apdovanojimų suderinamumą, skaidrumą, 
pripažinimą ir kokybę;

Or. cs

Pagrindimas

Savaime suprantama, kad ETI pats neteiks mokslo laipsnių ir diplomo. Mūsų nuomone, jo 
vaidmuo šioje srityje bus simbolinis.

Pakeitimą pateikė Jaroslav Zvěřina

Pakeitimas 23
9 straipsnio 1 dalies c punktas

(c) skatinti intelektinės nuosavybės 
naudojimą siekiant mokslinių tyrimų ir 
naujovių tikslų, laikantis tam tikrų sąlygų, 
ypač aiškiai nurodant, kaip intelektine 
nuosavybe naudosis ETI ir jo partneriai;

(c) skatinti intelektinės nuosavybės 
naudojimą siekiant mokslinių tyrimų ir 
naujovių tikslų, laikantis tam tikrų sąlygų, 
ypač aiškiai nurodant, kaip intelektine 
nuosavybe dalinsis ir naudosis ETI ir jo 
partneriai, laikydamiesi EB ir valstybės 
narėse galiojančių teisės aktų nuostatų;

Or. cs

Pagrindimas

ETI veiks laikydamasis Europos Sąjungoje galiojančių teisės aktų.

Pakeitimą pateikė Jaroslav Zvěřina

Pakeitimas 24
Priedo 9 straipsnis

ETI organizuoja nuolatinį ŽNB veiklos ETI organizuoja nuolatinį ŽNB veiklos 
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stebėjimą ir reguliarų nepriklausomą ŽNB 
rezultatų vertinimą. Šie vertinimai turi būti 
grindžiami gera administracine praktika ir 
rezultatais grindžiamais kriterijais, be to, 
reikėtų vengti nereikalingų formalių ir 
procedūrinių aspektų.

stebėjimą ir reguliarų nepriklausomą ŽNB 
rezultatų vertinimą. Šie vertinimai turi būti 
grindžiami gera administracine praktika ir 
rezultatais grindžiamais kriterijais.

Or. cs

Pakeitimą pateikė Jaroslav Zvěřina

Pakeitimas 25
10 straipsnio 1 dalis

1. ETI yra juridinis asmuo. Visose 
valstybėse narėse ETI suteikiami juridinio 
asmens teisiniai įgaliojimai, pagal 
nacionalinius teisės aktus turintys didžiausią 
įmanomą galią. Visų pirma, ETI gali įsigyti 
ar valdyti materialųjį ar nematerialųjį turtą ir 
dalyvauti teismo procesuose.

1. ETI yra juridinis asmuo. Visose 
valstybėse narėse ETI suteikiami juridinio 
asmens teisiniai įgaliojimai, pagal 
nacionalinius teisės aktus turintys didžiausią 
įmanomą galią. Visų pirma, ETI gali įsigyti 
(išbraukta) materialųjį ar nematerialųjį turtą,
naudotis šiuo turtu ir dalyvauti teismo 
procesuose.

Or. cs

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 26
18 straipsnio 1 dalis

1. ETI priima finansines taisykles, 
vadovaudamasis Tarybos reglamento 
Nr. 1605/2002 185 straipsnio 1 dalimi. 
Siekiant, kad ETI įgyvendintų iškeltus 
tikslus ir pritrauktų bei išlaikytų partnerius iš 
privataus sektoriaus, būtina tinkamai 
įvertinti lanksčios veiklos poreikį.

1. ETI priima finansines taisykles, 
vadovaudamasis Tarybos reglamento 
Nr. 1605/2002 185 straipsnio 1 dalimi ir 
2006 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto 
vykdymo tvarkos ir patikimo finansų 
valdymo 47 dalimi. Siekiant, kad ETI 
įgyvendintų iškeltus tikslus ir pritrauktų bei 
išlaikytų partnerius iš privataus sektoriaus, 
būtina tinkamai įvertinti lanksčios veiklos 
poreikį.

Or. pl



PE 388.732v01-00 6/6 AM\667704LT.doc

LT

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta ETI struktūra yra tipiška agentūros struktūra. Svarbu tai pabrėžti 
numatant šio reglamento teisinį pagrindą.


