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Доклад A8-0412/2018 

Зджислав Краснодембски 

Създаване на Европейски фонд за отбрана 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 7 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7 Етични аспекти 7 Етични аспекти 

1. Действията по линия на фонда се 

осъществяват при спазване на етичните 

принципи и на националните, съюзните 

и международните норми в тази област. 

1. Действията по линия на фонда се 

осъществяват при спазване на: 

 – етичните принципи и на 

националните, съюзните и 

международните норми в тази област, 

включително Хартата на основните 

права на Европейския съюз и 

Европейската конвенция за защита 

на правата на човека и 

допълнителните протоколи към нея, 

както и международното 

хуманитарно право; 

 – етичните суровини и вериги на 

доставки; 

 – правилата и инициативите за 

борба с корупцията и с изпирането на 

пари; 

2. Предложенията систематично се 

подлагат на преглед, за да се установи 

кои точно действия повдигат сложни 

или сериозни етични въпроси и 

съответно да бъдат подложени на 

оценка техните етични аспекти. 

Прегледите и оценките на етичните 

аспекти се извършват от Комисията 

със съдействието на експерти по 

2. Предложенията систематично се 

подлагат на предварителен преглед от 

Комисията, за да се установи кои 

точно действия повдигат сложни или 

сериозни етични въпроси и съответно, 

когато е целесъобразно, да бъдат 

представени на комисията за оценка 

на етичните аспекти. Комисията по 

етичните въпроси се състои от 
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етичните въпроси в областта на 

отбраната. Комисията гарантира в 

рамките на възможното прозрачността 

на процедурите по етични въпроси. 

експерти по въпросите на отбраната 
и етиката, обвързани от 

поверителност, определени и избрани 
от Комисията. Тези експерти са 

независими, по-специално по 

отношение на съответните 

промишлени предприятия, и имат 

различен произход, по-специално 

гражданското общество и 

академичните среди, представляват 

многообразие от мнения в областта 

на военното дело, технологиите и 

гражданската защита, включително 

по медицински въпроси. Всички 

експерти са граждани на Съюза и са 

от възможно най-голям брой държави 

членки. Комисията разглежда 

техните препоръки, за да определи 

условията, свързани с етични 

въпроси, в работните програми. 

Комисията гарантира в рамките на 

възможното прозрачността на 

процедурите по етични въпроси. 

3. Преди началото на съответните 

дейности, участващите в действието 

субекти се снабдяват с всички 

разрешения или други задължителни 

документи от компетентните 

национални или местни комисии по 

етичните въпроси, или други органи, 

като например органите за защита на 

данните. Документите се съхраняват в 

досието и се предават на Комисията. 

3. Където е приложимо, преди 

началото на съответните дейности, 

участващите в действието субекти се 

снабдяват с всички разрешения или 

други задължителни документи от 

компетентните национални или местни 

комисии по етичните въпроси, или 

други съответни органи, като 

например органите за защита на 

данните. Документите се съхраняват в 

досието и се предават на Комисията и 

на комисията по етичните въпроси. 

4. При необходимост Комисията 

извършва проверки, касаещи етичните 

аспекти, по време на изпълнението на 

действието. Комисията извършва 

проверките по сериозни или сложни 

етични въпроси със съдействието на 

експерти по етичните въпроси в 

областта на отбраната. 

4. По време на изпълнението на 

действието и когато е целесъобразно, 
Комисията извършва проверки, касаещи 

етичните аспекти, по собствена 

инициатива или по искане на 

Европейския парламент (след 

гласуване с абсолютно мнозинство) по 

време на изпълнението на действието 

след неговото приключване. Комисията 

извършва проверките по сериозни или 

сложни етични въпроси със 
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съдействието на експерти по отбраната 

от комисията по етичните въпроси. 

5. Действията, които не са 

приемливи от етични съображения, 

могат да бъдат отхвърлени или 

прекратени по всяко време. 

5. В съответствие с параграф 2 и 

параграф 4 от настоящия член, както 

и с Финансовия регламент, 

Комисията може да отхвърли, 

измени или прекрати действието. 

Or. en 

 


