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Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendament depus de Jaroslav Zvěřina

Amendamentul 16
Considerentul (12)

(12) Trebuie prevăzute dispoziţii adecvate 
pentru a garanta responsabilitatea şi 
transparenţa IET. Normele corespunzătoare 
de funcţionare sunt adoptate în Statutul IET.

(12) Normele corespunzătoare de 
funcţionare sunt adoptate în Statutul IET.

Or. cs

Justification

Élimination de la première phrase, superflue, de la proposition.

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendamentul 17
Considerentul (15)
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(15) Prezentul regulament stabileşte, pentru 
perioada 2008-2013, un cadru financiar care 
constituie principala referinţă pentru 
autoritatea bugetară, în sensul punctului 37
din Acordul interinstituţional din 17 mai 
2006 între Parlamentul European, Consiliu şi 
Comisie privind disciplina bugetară şi buna 
gestiune financiară.

(15) Prezentul regulament stabileşte, pentru 
perioada 2008-2013, un cadru financiar care 
constituie principala referinţă pentru 
autoritatea bugetară, în sensul alineatelor 
(37) şi (47) din Acordul interinstituţional din 
17 mai 2006 între Parlamentul European, 
Consiliu şi Comisie privind disciplina 
bugetară şi buna gestiune financiară.

Or. pl

Justification

Sous la forme proposée par la Commission, l'IET présente la structure typique d'une agence. 
Il importe de souligner ce fait dans la base juridique prévue par le présent règlement.

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendamentul 18
Considerentul (16)

(16) IET este un organ înfiinţat de 
Comunităţi în temeiul articolului 185 
alineatul (1) din Regulamentul  (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliuluidin 25 
iunie 2002 privind Regulamentul financiar 
aplicabil bugetului general al Comunităţilor 
Europene  şi trebuie să adopte normele 
financiare în consecinţă.

(16) IET este un organ înfiinţat de 
Comunităţi în temeiul articolului 185 
alineatul (1) din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 
25 iunie 2002 privind Regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităţilor Europene  şi al alineatului 
(47) din Acordul interinstituţional din 17 
mai 2006 între Parlamentul European, 
Consiliu şi Comisie privind disciplina 
bugetară şi buna gestiune financiară şi 
trebuie să adopte normele financiare 
corespunzătoare în consecinţă.

Or. pl

Justification

Sous la forme proposée par la Commission, l'IET présente la structure typique d'une agence. 
Il importe de souligner ce fait dans la base juridique prévue par le présent règlement.
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Amendament depus de Jaroslav Zvěřina

Amendamentul 19
Articolul 4 alineatul (1) litera (c)

(c) creşte gradul de sensibilizare printre 
potenţialele organizaţii partenere;

(c) creşte gradul de sensibilizare privind 
activităţile sale printre potenţialele 
organizaţii partenere;

Or. cs

Amendament depus de Jaroslav Zvěřina

Amendamentul 20
Articolul 4 alineatul (1) litera (f)

(f) promovează recunoaşterea titlurilor şi 
diplomelor IET în statele membre.

(f) promovează recunoaşterea distincţiilor
IET în statele membre.

Or. cs

Justification

Il est évident que l'IET ne décernera pas lui-même des titres et des diplômes. Son rôle en la 
matière sera, selon nous, symbolique.

Amendament depus de Jaroslav Zvěřina

Amendamentul 21
Anexă articolul 5 alineatul (1)

(1) Directorul este o persoană cu experienţă 
şi se bucură de renume în domeniile de 
funcţionare ale IET. Acesta este numit de 
Consiliul de administraţie pentru un mandat
de 4 ani. Consiliul de Administraţie poate 
prelungi acest mandat o perioadă de încă 
patru ani, în cazul în care consideră că 
această acţiune este în interesul IET.

(1) Directorul deţine grade universitare, 
ştiinţifice şi se bucură de renume în 
domeniile de funcţionare ale IET. Acesta 
este numit de Consiliul de administraţie 
pentru un mandat de 4 ani. Consiliul de 
Administraţie poate prelungi acest mandat o 
perioadă de încă patru ani, în cazul în care 
consideră că această acţiune este în interesul 
IET.

Or. cs



PE 388.732v01-00 4/6 AM\667704RO.doc

RO

Justification

Un grade scientifique et pédagogique nous semble le gage approprié de l'expertise du 
directeur de l'IET.

Amendament depus de Jaroslav Zvěřina

Amendamentul 22
Articolul 5 alineatul (2) paragraful (3) litera (c)

(c) baza pe care urmează să fie acordate 
titlurile de calificare şi diplomele, inclusiv 
modalităţile prin care se va ţine seama de 
politicile comunitare din domeniul 
învăţământului superior european, în special 
din punctul de vedere al compatibilităţii, 
transparenţei, recunoaşterii şi calităţii 
titlurilor de calificare şi a diplomelor;

(c) baza pe care urmează să fie acordate
distincţiile, inclusiv modalităţile prin care se 
va ţine seama de politicile comunitare din 
domeniul învăţământului superior european, 
în special din punctul de vedere al 
compatibilităţii, transparenţei, recunoaşterii 
şi calităţii distincţiilor;

Or. cs

Justification

Il est évident que l'IET ne décernera pas lui-même des titres et des diplômes. Son rôle en la 
matière sera, selon nous, symbolique.

Amendament depus de Jaroslav Zvěřina

Amendamentul 23
Articolul 9 alineatul (1) litera (c)

(c) încurajează utilizarea proprietăţii 
intelectuale în conformitate cu condiţiile 
adecvate pentru scopuri de cercetare şi 
inovaţie, în special prin definirea modului de 
împărţire a proprietăţii intelectuale între 
IET şi partenerii săi;

(c) încurajează utilizarea proprietăţii 
intelectuale în conformitate cu condiţiile 
adecvate pentru scopuri de cercetare şi 
inovaţie, în special prin definirea modului 
conform căruia IET şi partenerii săi împart 
şi utilizează proprietatea intelectuală, cu 
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare în 
CE şi statele membre;

Or. cs

Justification

L'IET travaillera dans le respect de la législation en vigueur dans l'Union européenne.
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Amendament depus de Jaroslav Zvěřina

Amendamentul 24
Anexă articolul 9

IET organizează supravegheri continue şi 
evaluări periodice independente ale 
rezultatelor fiecărei CCI. Aceste evaluări se 
bazează pe bunele practici administrative şi 
pe parametri orientaţi către rezultate şi evită 
aspectele formale şi procedurile inutile.

IET organizează supravegheri continue şi 
evaluări periodice independente ale 
rezultatelor fiecărei CCI. Aceste evaluări se 
bazează pe bunele practici administrative şi 
pe parametri orientaţi către rezultate.

Or. cs

Amendament depus de Jaroslav Zvěřina

Amendamentul 25
Articolul 10 alineatul (1)

(1) IET are personalitate juridică. În fiecare 
stat membru, IET îşi exercită competenţele 
juridice cele mai extinse cu putinţă, acordate 
persoanelor juridice în conformitate cu 
legislaţia naţională. Acesta poate, în special, 
să achiziţioneze sau să înstrăineze active 
corporale şi necorporale şi să fie parte în 
procese.

(1) IET are personalitate juridică. În fiecare 
stat membru, IET îşi exercită competenţele 
juridice cele mai extinse cu putinţă, acordate 
persoanelor juridice în conformitate cu 
legislaţia naţională. Acesta poate, în special, 
să achiziţioneze (text eliminat) active 
corporale şi necorporale, să dispună de 
aceste active şi să fie parte în procese.

Or. cs

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendamentul 26
Articolul 18 alineatul (1)

(1) IET adoptă normele financiare în 
conformitate cu articolul 185 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE, Euratom) nr.
1605/2002 al Consiliului. Se acordă o atenţie 
specială necesităţii flexibilităţii operaţionale 
corespunzătoare pentru a permite IET să-şi 
realizeze obiectivele şi să atragă şi să reţină 

(1) IET adoptă normele financiare în 
conformitate cu articolul 185 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului şi alineatul (47) 
din Acordul interinstituţional din 17 mai 
2006 între Parlamentul European, Consiliu 
şi Comisie privind disciplina bugetară şi 
buna gestiune financiară. Se acordă o 
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parteneri din sectorul privat. atenţie specială necesităţii flexibilităţii 
operaţionale corespunzătoare pentru a 
permite IET să-şi realizeze obiectivele şi să 
atragă şi să reţină parteneri din sectorul 
privat.

Or. pl

Justification

Sous la forme proposée par la Commission, l'IET présente la structure typique d'une agence. 
Il importe de souligner ce fait dans la base juridique prévue par le présent règlement.
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