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Amendamentul  201 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de 

participare și de diseminare 

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

Propunere de regulament 

Articolul 20 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 20 a 

 Excluderea de la participare a anumitor 

entități, inclusiv a unor întreprinderi 

comerciale, din cauza unor încălcări 

grave ale dreptului umanitar 

internațional și/sau a unor încălcări grave 

ale drepturilor omului 

  

 În conformitate cu articolul 136 alineatul 

(1) litera (c) din Regulamentul financiar, 

entitățile, inclusiv întreprinderile 

comerciale, nu sunt eligibile să participe 

la programul Orizont Europa - 

Programul-cadru pentru cercetare și 

inovare pe motive de abatere profesională 

gravă, dacă au comis încălcări grave ale 

dreptului umanitar internațional și/sau 

încălcări grave ale drepturilor omului.  

 Această prevedere se aplică: 

 (a) entităților, inclusiv întreprinderilor 

comerciale, care, pe baza unor elemente 

de probă documentate, contribuie prin 

activitățile lor la comiterea unor acte 

ilicite de către un stat sau la menținerea 

acestora, cum ar fi utilizarea forței sau 

amenințarea cu aceasta împotriva 

integrității teritoriale sau a independenței 
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politice a oricărui stat, sau obținerea 

forțată a unui teritoriu ocupat prin 

ocupație militară, anexare și/sau transfer 

al populației civile a statului ocupant în 

teritoriul ocupat și refuzul dreptului la 

autodeterminare al popoarelor, în cazul în 

care astfel de acte au fost caracterizate de 

Consiliul de Securitate al ONU sau de 

Curtea Internațională de Justiție ca fiind 

contrare principiilor și scopurilor Cartei 

Organizației Națiunilor Unite, încălcări 

grave ale unor norme imperative de drept 

internațional public și/sau încălcări 

flagrante ale dreptului internațional 

umanitar; 

 (b) entităților, inclusiv întreprinderilor 

comerciale, care produc arme sau 

echipamente cu dublă utilizare sau care 

furnizează servicii care, în conformitate 

cu elementele de probă documentate și cu 

cunoștințele deținute de Uniune, sunt 

utilizate sau susceptibile a fi utilizate de 

către state sau părți nestatale în comiterea 

de genocide, de crime împotriva 

umanității, de încălcări grave ale 

Convențiilor de la Geneva din 1949, de 

atacuri împotriva unor obiecte civile sau a 

unor civili protejați ori de alte crime de 

război, astfel cum sunt definite în 

acordurile internaționale la care Uniunea 

sau statele sale membre sunt parte. 

Or. en 

 

 


