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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0401/188 

Изменение  188 

Неоклис Силикиотис, Мариза Матиаш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан 

Пимента Лопеш, София Сакорафа, Мари-Пиер Вю, Сабине Льозинг, Еманюел 

Морел 

от името на групата GUE/NGL 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Създаване на Рамковата програма за научни изследвания иновации „Хоризонт Европа“ 

и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Предложение за регламент 

Приложение IV – точка 16 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

16. Полезните взаимодействия с 

Европейския фонд за отбрана ще 

бъдат от полза за гражданските 

научни изследвания и научните 

изследвания в областта на 

отбраната. Изключва се ненужното 

дублиране. 

заличава се 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/189 

Изменение  189 

Неоклис Силикиотис, Мариза Матиаш, София Сакорафа, Мари-Пиер Вю, Лин 

Бойлан, Мартина Андерсън, Мат Карти, Сабине Льозинг, Лиа Ни Риада, Еманюел 

Морел 

от името на групата GUE/NGL 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

Павел Поц, Дарио Тамбурано, Роза Д'Амато 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Създаване на Рамковата програма за научни изследвания иновации „Хоризонт Европа“ 

и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) При насърчаването на 

научноизследователските и 

иновационните дейности, които биха 

спомогнали за осъществяването на 

целите на политиката на Съюза, 

следва да се отчита принципът на 

иновациите, представен в 

съобщението на Комисията от 

15 май 2018 г. „Обновена Европейска 

програма за научни изследвания и 

иновации — шансът на Европа да 

определи своето бъдеще“ 

(COM(2018) 306). 

заличава се 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/190 

Изменение  190 

Неоклис Силикиотис, Мариза Матиаш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан 

Пимента Лопеш, София Сакорафа, Мари-Пиер Вю, Сабине Льозинг, Еманюел 

Морел 

от името на групата GUE/NGL 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Създаване на Рамковата програма за научни изследвания иновации „Хоризонт Европа“ 

и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 3 – буква б 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) специфичната програма за 

научни изследвания в областта на 

отбраната, създадена с Регламент 

.../.../ЕС. 

заличава се 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/191 

Изменение  191 

Мариза Матиаш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, София 

Сакорафа, Мари-Пиер Вю, Мартина  Андерсън, Мат Карти, Лин Бойлан, Сабине 

Льозинг, Еманюел Морел, Лиа Ни Риада, Неоклис Силикиотис 

от името на групата GUE/NGL 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

Дарио Тамбурано, Роза Д'Амато 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Създаване на Рамковата програма за научни изследвания иновации „Хоризонт Европа“ 

и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Предложение за регламент 

Съображение 29 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(29) Като се имат предвид 

специфичните особености на сектора 

на отбранителната промишленост, 

подробните разпоредби относно 

финансирането от Съюза на проекти 

за научни изследвания в областта на 

отбраната следва да се определят в 

Регламент ... за създаване на 

Европейския фонд за отбрана16, който 

урежда правилата за участие в 

научни изследвания в областта на 

отбраната. 

Научноизследователските и 

иновационните дейности, които се 

извършват по линия на Европейския 

фонд за отбрана, следва да са 

насочени изключително към 

граждански приложения. 

заличава се 

______________  

16 невалидна  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/192 

Изменение  192 

Неоклис Силикиотис, Мариза Матиаш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан 

Пимента Лопеш, София Сакорафа, Мари-Пиер Вю, Сабине Льозинг, Еманюел 

Морел 

от името на групата GUE/NGL 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Създаване на Рамковата програма за научни изследвания иновации „Хоризонт Европа“ 

и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 5 заличава се 

Научни изследвания в областта на 

отбраната 

 

1. Дейностите, които ще се 

извършват по специфичната 

програма, посочена в член 1, 

параграф 3, буква б), и които са 

определени в Регламент … за 

създаване на Европейския фонд за 

отбрана, трябва да са научни 

изследвания, насочени изключително 

към приложения в областта на 

отбраната, с цел да насърчават 

конкурентоспособността, 

ефикасността и иновациите в 

отбранителната промишленост. 

 

2. Настоящият регламент не се 

прилага за специфичната програма, 

посочена в член 1, параграф 3, буква б), 

с изключение на настоящия член, 

член 1, параграфи 1 и 3 и член 9, 

параграф 1. 
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Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/193 

Изменение  193 

Неоклис Силикиотис, Мариза Матиаш, София Сакорафа, Мари-Пиер Вю, Сабине 

Льозинг, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Създаване на Рамковата програма за научни изследвания иновации „Хоризонт Европа“ 

и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) „свободен достъп“ означава 

практика на безплатно предоставяне на 

крайния потребител на онлайн достъп 

до крайните продукти от научните 

изследвания, които крайни продукти 

произтичат от действия, финансирани 

по програмата, и по-специално до 

научни публикации и 

научноизследователски данни; 

(4) „свободен достъп“ означава 

практика на безплатно предоставяне на 

крайния потребител на онлайн достъп 

до крайните продукти от научните 

изследвания, които крайни продукти 

произтичат от действия, финансирани 

по програмата, и по-специално до 

научни публикации и 

научноизследователски данни. По 

отношение на 

научноизследователските данни, 

защитата на личните данни и 

обоснованите права на 

интелектуална собственост трябва 

да се разглеждат в съответствие с 

принципа „свободен в максималната 

възможна степен, ограничен само 

толкова, колкото е необходимо“. 

Or. en 



 

AM\1171717BG.docx  PE631577v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

7.12.2018 A8-0401/194 

Изменение  194 

Неоклис Силикиотис, Мариза Матиаш, Патрик Льо Ярик, София Сакорафа, 

Мари-Пиер Вю, Сабине Льозинг, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Създаване на Рамковата програма за научни изследвания иновации „Хоризонт Европа“ 

и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 – буква г – подточка ii 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii. да се ангажират с основана на 

правила отворена пазарна икономика, 

включваща честно и справедливо 

отношение към правата върху 

интелектуалната собственост и 

подкрепена от демократични 

институции; 

ii. да се ангажират с основана на 

правила отворена пазарна икономика, 

включваща честно и справедливо 

отношение към правата върху 

интелектуалната собственост, зачитане 

на правата на човека и надлежно 

спазване на признатите от Хартата 

на основните права на Европейския 

съюз принципи, подкрепена от 

демократични институции; 

Or. en 

 

 


