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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7 Etyka 7 Etyka 

1. Działania prowadzone w ramach 

funduszu muszą być zgodne z zasadami 

etyki i odpowiednimi przepisami 

krajowymi, unijnymi 

i międzynarodowymi. 

1. Działania prowadzone w ramach 

funduszu muszą być zgodne: 

 – z zasadami etyki i stosownym 

ustawodawstwem krajowym, unijnym i 

międzynarodowym, w tym z Kartą praw 

podstawowych Unii Europejskiej oraz 

europejską konwencją o ochronie praw 

człowieka i protokołami do niej, a także 

międzynarodowym prawem 

humanitarnym; 

 – z zasadami dotyczącymi etycznych 

surowców oraz łańcuchów dostaw; 

 – z przepisami i inicjatywami w 

obszarze zwalczania korupcji i prania 

pieniędzy; 

2. Wnioski poddaje się 

systematycznie kontroli przesiewowej 

w celu określenia tych działań, które rodzą 

wątpliwości dotyczące złożonych lub 

poważnych kwestii etycznych, i przedkłada 

do oceny pod kątem etyczności. Kontrole 

przesiewowe i oceny pod kątem etyczności 

przeprowadzane są przez Komisję przy 

wsparciu ekspertów ds. etyki w dziedzinie 

obronności. Komisja zapewnia 

w największym możliwym stopniu 

2. Wnioski poddaje się 

systematycznie realizowanej przez 

Komisję kontroli przesiewowej ex ante 

w celu określenia tych działań, które rodzą 

wątpliwości dotyczące złożonych lub 

poważnych kwestii etycznych, i – w 

stosownych przypadkach – przedkłada 

komisji etycznej do oceny. Komisja 

etyczna składa się z zobowiązanych są do 

zachowania poufności ekspertów ds. 

obronności i etyki wskazanych i 
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przejrzystość procedur w zakresie etyki. wybranych przez Komisję. Eksperci są 

niezależni, w szczególności w stosunku do 

odpowiednich przedsiębiorstw 

przemysłowych, i pochodzą z różnych 

środowisk, w szczególności organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego i 

środowiska akademickiego. Reprezentują 

różnorodne opinie w dziedzinie 

wojskowości, technologii i ochrony 

ludności, w tym w obszarze medycznym. 

Wszyscy eksperci muszą być obywatelami 

Unii i pochodzić z jak największej liczby 

państw członkowskich. Komisja 

uwzględnia ich zalecenia w celu 

określenia warunków związanych z 

kwestiami etycznymi w programach prac. 

Komisja zapewnia w największym 

możliwym stopniu przejrzystość procedur 

w zakresie etyki. 

3. Podmioty uczestniczące 

w działaniu uzyskują przed rozpoczęciem 

odpowiednich działań wszelkie 

zatwierdzenia lub inne obowiązkowe 

dokumenty od odpowiednich krajowych 

bądź lokalnych komisji etycznych lub 

innych organów, takich jak organy ochrony 

danych. Dokumenty te przechowuje się 

w aktach i udostępnia Komisji. 

3. W stosownych przypadkach 

podmioty uczestniczące w działaniu 

uzyskują przed rozpoczęciem 

odpowiednich działań wszelkie 

zatwierdzenia lub inne obowiązkowe 

dokumenty od odpowiednich lokalnych 

komisji etycznych lub innych właściwych 

organów, takich jak organy ochrony 

danych. Dokumenty te przechowuje się 

w aktach i udostępnia Komisji i komisji 

etycznej. 

4. W stosownych przypadkach 

Komisja przeprowadza kontrole pod kątem 

etyczności w trakcie realizacji działania. 

W przypadku wątpliwości dotyczących 

poważnych lub złożonych kwestii 

etycznych kontrole przeprowadzane są 

przez Komisję przy wsparciu ekspertów ds. 

etyki w dziedzinie obronności. 

4. W trakcie realizacji działania i w 

stosownych przypadkach Komisja 

przeprowadza kontrole pod kątem 

etyczności – z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Parlamentu Europejskiego (w 

drodze głosowania bezwzględną 

większością głosów) – w trakcie realizacji 

działania i po jego zakończeniu. 

W przypadku wątpliwości dotyczących 

poważnych lub złożonych kwestii 

etycznych kontrole przeprowadzane są 

przez Komisję przy wsparciu ekspertów 

komisji etycznej zajmujących się 

obronnością. 

5. Działania, które nie są 

akceptowalne ze względów etycznych, 

mogą zostać odrzucone lub zakończone 

5. Zgodnie z ust. 2 i 4 niniejszego 

artykułu oraz z rozporządzeniem 

finansowym Komisja może odrzucić, 
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w dowolnym momencie. zmienić lub zakończyć działanie. 

Or. en 

 

 


