
 

AM\1171973CS.docx  PE631.560v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

6.12.2018 A8-0412/6/rev 

Pozměňovací návrh  6/rev 

Edouard Martin 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0412/2018 
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Zřízení Evropského obranného fondu 
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Návrh nařízení 

Čl. 7 – název 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7 Etické otázky 7 Etické otázky 

1. Akce financované z fondu musí být 

v souladu s etickými zásadami a s 

příslušnými vnitrostátními, unijními 

a mezinárodními právními předpisy. 

1. Akce financované z fondu musí být 

v souladu s:  

 – etickými zásadami a s příslušnými 

vnitrostátními, unijními a mezinárodními 

právními předpisy, včetně Listiny 

základních práv Evropské unie a 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 

a základních svobod a jejích protokolů a 

mezinárodního humanitárního práva; 

 – etickými dodavatelskými řetězci 

surovin; 

 – předpisy a iniciativami proti 

korupci a praní peněz. 

2. Návrhy musí být systematicky 

prověřeny s cílem určit opatření, která 

vyvolávají složité nebo závažné etické 

otázky a předložit je k etickému posouzení. 

Etické prověřování a hodnocení provádí 

Komise za pomoci odborníků na etiku 

obrany. Komise v co největší míře zajistí 

transparentnost postupů týkajících se etiky. 

2. Návrhy musí být systematicky 

předem prověřeny Komisí s cílem určit 

opatření, která vyvolávají složité nebo 

závažné etické otázky a případně je 

předložit komisi pro etické posouzení. 

Etická komise se skládá z odborníků na 

obranu a etiku, které určí a vybere 

Komise; etická komise zachovává 

důvěrnost. Tito odborníci jsou nezávislí 

zejména vůči dotčeným průmyslovým 

podnikům a jsou vybráni z různých 

prostředí, zejména z občanské společnosti 

a akademického prostředí, zastupují různá 
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stanoviska ve vojenských a 

technologických otázkách, otázkách 

civilní ochrany, včetně zdravotních 

hledisek. Všichni tito odborníci musí být 

státními příslušníky Unie a musí pocházet 

z co největšího počtu členských států. 

Komise zváží jejich doporučení 

upřesňující podmínky týkající se etických 

otázek v pracovních programech. Komise 

v co největší míře zajistí transparentnost 

postupů týkajících se etiky. 

3. Subjekty účastnící se dané akce 

musí před zahájením příslušných činností 

získat všechna povolení nebo jiné povinné 

dokumenty od příslušných celostátních a 

místních etických komisí nebo jiných 

subjektů, např. úřadů pro ochranu údajů. 

Tyto dokumenty jsou součástí 

dokumentace a předkládají se Komisi. 

3. Subjekty účastnící se dané akce 

musí ve vhodných případech před 

zahájením příslušných činností získat 

všechna povolení nebo jiné povinné 

dokumenty od příslušných celostátních a 

místních etických komisí nebo jiných 

příslušných subjektů, např. úřadů pro 

ochranu údajů. Tyto dokumenty jsou 

součástí dokumentace a předkládají se 

Komisi a etické komisi. 

4. V případě potřeby provádí Komise 

etické kontroly v průběhu akce. V případě 

závažných nebo složitých etických otázek 

provádí Komise kontroly za pomoci 

odborníků na etiku obrany. 

4. V průběhu akce a v relevantních 

případech i po jejím ukončení provede 
Komise etické kontroly z vlastního 

podnětu nebo na žádost Evropského 

parlamentu (přijatou rozhodnutím 

absolutní většiny). V případě závažných 

nebo složitých etických otázek provádí 

Komise kontroly za pomoci odborníků v 

oblasti obrany z etické komise. 

5. Akce, které nejsou z etického 

hlediska přijatelné, mohou být zamítnuty 

nebo kdykoli ukončeny. 

5. Komise může v souladu s odstavci 

2 a 4 tohoto článku a s finančním 

nařízením akci zamítnout, pozměnit nebo 

ukončit. 

Or. en 

 

 


