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Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7 Etika 7 Etika 

1. Az alap keretében végrehajtott 

tevékenységeknek meg kell felelniük az 

etikai elveknek és a vonatkozó nemzeti, 

uniós és nemzetközi jogszabályoknak. 

1. Az alap keretében végrehajtott 

tevékenységeknek meg kell felelniük: 

 – az etikai elveknek és a vonatkozó 

nemzeti, uniós és nemzetközi 

jogszabályoknak, ideértve az Európai 

Unió Alapjogi Chartáját, az emberi jogok 

védelméről szóló európai egyezményt és 

annak kiegészítő jegyzőkönyveit, valamint 

a nemzetközi humanitárius jogot; 

 – az etikus nyersanyagok és ellátási 

láncok követelményének; 

 – a korrupcióellenes és pénzmosás 

elleni szabályoknak és 

kezdeményezéseknek. 

2. A pályázatokat szisztematikusan át 

kell vizsgálni az összetett vagy súlyos 

etikai kérdéseket felvető tevékenységek 

azonosítása céljából, és azokat etikai 

értékelésre kell előterjeszteni. Az etikai 

vizsgálatokat és értékeléseket a Bizottság 

folytatja le védelmi etikai szakértők 

támogatásával. A Bizottság a lehető 

legnagyobb mértékben biztosítja az etikai 

eljárások átláthatóságát. 

2. A pályázatokat a Bizottságnak 

előzetesen szisztematikusan át kell 

vizsgálnia az összetett vagy súlyos etikai 

kérdéseket felvető tevékenységek 

azonosítása céljából, és adott esetben 

azokat értékelésre elő kell terjesztenie az 

etikai bizottsághoz. Az etikai bizottság a 

Bizottság által meghatározott és 

kiválasztott védelmi és etikai szakértőkből 

áll, akiket az információk bizalmas 

kezelésének kötelezettsége terheli. E 

szakértőknek függetleneknek kell lenniük 
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különösen az érintett ipari vállalkozások 

tekintetében, és eltérő háttérrel kell 

rendelkezniük, különös tekintettel a civil 

társadalomra és a tudományos életre, 

továbbá sokféle véleményt kell 

képviselniük a katonai tanácsadás, a 

technológia és a polgári védelem 

területein, ideértve az egészségügyi 

kérdéseket is. Valamennyi szakértőnek 

uniós állampolgárnak kell lennie, és a 

tagállamok lehető legszélesebb köréből 

kell származnia. A Bizottság a 

munkaprogramok etikai kérdéseire 

vonatkozó feltételek meghatározásához 

figyelembe veszi ajánlásaikat. A Bizottság 

a lehető legnagyobb mértékben biztosítja 

az etikai eljárások átláthatóságát. 

3. A tevékenységben részt vevő 

jogalanyok az érintett tevékenységek 

megkezdése előtt minden jóváhagyást vagy 

egyéb kötelező okmányt beszereznek az 

érintett nemzeti, helyi etikai bizottságoktól 

vagy egyéb szervektől, így például az 

adatvédelmi hatóságoktól. Ezeket a 

dokumentumokat nyilván kell tartani, és 

azokat a Bizottsághoz kell benyújtani. 

3. Adott esetben a tevékenységben 

részt vevő jogalanyok az érintett 

tevékenységek megkezdése előtt minden 

jóváhagyást vagy egyéb kötelező okmányt 

beszereznek az érintett nemzeti, helyi 

etikai bizottságoktól vagy egyéb illetékes 

szervektől, így például az adatvédelmi 

hatóságoktól. Ezeket a dokumentumokat 

nyilván kell tartani, és be kell nyújtani 

őket a Bizottsághoz és az etikai 

bizottsághoz. 

4. Adott esetben a Bizottság a 

tevékenység végrehajtása során etikai 

ellenőrzéseket folytat le. Súlyos vagy 

összetett etikai kérdések esetén az 

ellenőrzéseket a Bizottság védelmi etikai 

szakértők támogatásával folytatja le. 

4. A tevékenység végrehajtása során 

és adott esetben a Bizottság saját 

kezdeményezésére vagy az Európai 

Parlament kérésére (abszolút többséggel 

történő szavazást követően) etikai 

ellenőrzéseket folytatnak le a tevékenység 

végrehajtása során és a tevékenység 

befejezését követően utólagosan. Súlyos 

vagy összetett etikai kérdések esetén az 

ellenőrzéseket a Bizottság az etikai 

bizottság védelmi szakértőinek 
támogatásával folytatja le. 

5. Az etikailag nem elfogadható 

tevékenységek bármikor elutasíthatók 

vagy megszüntethetők. 

5. A Bizottság az e cikk (2) és (4) 

bekezdésével és a költségvetési rendelettel 

összhangban elutasíthatja, módosíthatja 

vagy megszüntetheti a tevékenységet. 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Or. en 


