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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 20a straipsnis 

 Tam tikrų subjektų, įskaitant verslo 

įmones, neįtraukimas į dalyvavimą dėl 

sunkių tarptautinės humanitarinės teisės 

pažeidimų ir (arba) sunkių  žmogaus 

teisių pažeidimų. 

  

 Pagal Finansinio reglamento 136 (1) 

straipsnio c punktą subjektai, įskaitant 

verslo įmones, neturi teisės dalyvauti 

bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų 

programoje „Europos horizontas“ dėl 

sunkaus profesinio nusižengimo, jei 

dalyvavo vykdant sunkius tarptautinės 

humanitarinės teisės pažeidimus ir (arba) 

sunkius žmogaus teisių pažeidimus.  

 Tai taikoma: 

 a) subjektams, įskaitant verslo įmones, 

kurie, remiantis dokumentais patvirtintais 

įrodymais, savo veikla prisideda užsakant 

arba palaikant neteisėtus valstybės 

veiksmus kaip pvz. grasinimai arba jėga 

nukreipta prieš valstybės teritorinį 

vientisumą arba politinę 

nepriklausomybę, pavyzdžiui, grasinimai 

arba jėgos naudojimas kenkiant bet 

kurios valstybės teritoriniam vientisumui 
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ar politinei nepriklausomybei arba 

priverstinis okupuotos teritorijos 

perėmimas vykdant karinę okupaciją, 

prijungimą ir (arba) okupuojančios 

valstybės civilių gyventojų perkėlimą į 

okupuotą teritoriją bei atsisakymą suteikti 

tautų apsisprendimo teisę, kai tokius 

veiksmus JT Saugumo Taryba arba 

Tarptautinis Teisingumo Teismas 

apibūdino kaip prieštaraujančius 

Jungtinių Tautų Chartijos principams ir 

tikslams, rimti tarptautinės viešosios teisės 

normų pažeidimai ir (arba) šiurkštūs 

tarptautinės humanitarinės teisės 

pažeidimai; 

 b) subjektams, įskaitant verslo įmones, 

kurie gamina ginklus arba dvejopo 

naudojimo įrangą ar teikia paslaugas, 

kurios, remiantis dokumentais 

patvirtintais įrodymais ir žiniomis apie 

Sąjungą, yra naudojamos arba gali būti 

naudojamos valstybinių arba 

nevalstybinių subjektų vykdomiems 

genocidui, nusikaltimams žmoniškumui, 

sunkiems 1949 m. Ženevos konvencijų 

pažeidimams, išpuoliams prieš civilinius 

objektus ar civilius gyventojus, arba 

kitiems karo nusikaltimams, kaip 

apibrėžta tarptautiniuose susitarimuose, 

kurių šalis yra Sąjunga arba jos valstybės 

narės. 

Or. en 

 

 


