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Predlog spremembe  201 

Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Marisa Matias, Eleonora Forenza, Miguel Urbán 

Crespo, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, 

Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje 

njegovih rezultatov 

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

Predlog uredbe 

Člen 20 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 20a 

 Izključitev nekaterih subjektov, vključno s 

podjetji, iz sodelovanja zaradi hudih 

kršitev mednarodnega humanitarnega 

prava in/ali hudih zlorab človekovih 

pravic 

  

 V skladu s točko (c) člena 136(1) finančne 

uredbe subjekti, vključno s podjetji, na 

podlagi hude kršitve poklicnih pravil niso 

upravičeni do sodelovanja v okvirnem 

programu Obzorje Evropa za raziskave in 

inovacije, in sicer, če so udeleženi pri 

hudih kršitvah mednarodnega 

humanitarnega prava in/ali hudih 

zlorabah človekovih pravic.  

 To velja za: 

 (a) subjekte, vključno s podjetji, ki s 

svojimi dejavnostmi dokumentirano 

prispevajo k izvajanju ali vzdrževanju 

protipravnega ravnanja države, na primer 

h grožnji ali uporabi sile zoper ozemeljsko 

celovitost ali politično neodvisnost druge 

države ali k nasilni pridobitvi zasedenega 

ozemlja z vojaško okupacijo, priključitvijo 

in/ali selitvijo civilnega prebivalstva 

države okupatorke na zasedeno ozemlje 
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ter zavračanjem pravice narodov do 

samoodločbe, če varnostni svet OZN ali 

Mednarodno kazensko sodišče oceni, da 

so ta dejanja v nasprotju z načelom in 

smislom ustanovne listine Združenih 

narodov, da gre za hude kršitve 

brezpogojnih norm javnega 

mednarodnega prava in/ali hude kršitve 

mednarodnega humanitarnega prava; 

 (b) subjekte, vključno s podjetji, ki 

proizvajajo orožje ali opremo z dvojno 

rabo ali izvajajo storitve, ki jih države ali 

nedržavni akterji dokumentirano in z 

védenjem Unije uporabljajo za izvajanje 

genocida, hudodelstev zoper človeštvo, za 

hude kršitev ženevskih konvencij iz leta 

1949, napade na civilne objekte ali 

zaščitene civiliste ali druga vojna 

hudodelstva, opredeljena v mednarodnih 

sporazumih, katerih pogodbenica je Unija 

ali njene države članice. 

Or. en 

 

 


