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Alteração  201 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Patrick 

Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, Emmanuel Maurel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação e que define as suas regras 

de participação e difusão 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 20-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 20.º-A  

 Exclusão da participação de determinadas 

entidades, incluindo empresas comerciais, 

devido a violações graves do direito 

internacional humanitário e/ou violações 

graves dos direitos humanos 

 Em conformidade com o artigo 136.º, n.º, 

alínea c), do Regulamento Financeiro, as 

entidades, incluindo as empresas, não são 

elegíveis para participar no Horizonte 

Europa - o Programa-Quadro de 

Investigação e Inovação, por motivos de 

falta grave em matéria profissional, se 

tiverem cometido violações graves do 

direito humanitário internacional e/ou 

violações graves dos direitos humanos.  

 Tal aplica-se a: 

 (a) Entidades, incluindo empresas, que, 

com base em provas documentais, 

contribuem com as suas atividades para a 

prática ou a continuação de atos ilícitos 

de um Estado, como a ameaça ou o uso 

da força contra a integridade territorial 

ou a independência política de qualquer 

Estado, ou a aquisição coerciva de 

território ocupado através de ocupação 

militar, a anexação e/ou transferência da 
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população civil do Estado ocupante para 

o território ocupado e a negação do 

direito à autodeterminação dos povos, 

caso esses atos tenham sido considerados 

pelo Conselho de Segurança das Nações 

Unidas ou pelo Tribunal Internacional de 

Justiça como contrários aos princípios e 

objetivos da Carta das Nações Unidas, 

como violações graves de normas 

vinculativas de direito internacional 

público e/ou como violações flagrantes do 

direito humanitário internacional; 

 (b) Entidades, incluindo empresas, que 

produzem armamento ou equipamento de 

dupla utilização ou prestam serviços que, 

de acordo com provas documentais e o 

conhecimento da União, são utilizados ou 

suscetíveis de serem utilizados por 

entidades estatais ou não estatais na 

prática de genocídio, crimes contra a 

humanidade, violações graves das 

Convenções de Genebra de 1949, ataques 

contra alvos civis ou civis protegidos, ou 

outros crimes de guerra, tal como 

definidos por acordos internacionais em 

que a União ou os seus Estados-Membros 

sejam parte. 
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