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Articolul 7 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

7 Etica 7 Etica 

1. Acțiunile desfășurate în cadrul 

fondului trebuie să respecte principiile 

etice și legislația națională, europeană și 

internațională. 

1. Acțiunile desfășurate în cadrul 

fondului trebuie să respecte: 

 – principiile etice și legislația 

relevantă la nivel național și internațional 

și la nivelul Uniunii, inclusiv Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene și Convenția europeană privind 

drepturile omului și protocoalele la 

aceasta, precum și dreptul internațional 

umanitar; 

 – materii prime și lanțuri de 

aprovizionare care respectă principiile 

etice; 

 – norme și inițiative anticorupție și 

împotriva spălării banilor; 

2. Propunerile sunt verificate în mod 

sistematic pentru a identifica acțiunile care 

generează probleme etice complexe sau 

grave și pentru a le supune unei evaluări 

privind etica. Evaluările și controalele 

principiilor etice se efectuează de Comisie 

cu sprijinul unor experți cu privire la 

etica în materie de apărare. Comisia 

asigură transparența procedurilor de etică 

cât mai mult posibil. 

2. Propunerile sunt verificate ex ante 

în mod sistematic de către Comisie pentru 

a identifica acțiunile care generează 

probleme etice complexe sau grave și, 

unde se impune, sunt trimise pentru 

evaluare comitetului de etică. Comitetul 

de etică este compus din experți în materie 

de apărare și de etică, care semnează 

declarații de confidențialitate și care sunt 

identificați și selectați de Comisie. 

Experții respectivi sunt independenți, în 

special în ceea ce privește întreprinderile 
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industriale relevante, provin din diferite 

medii, în special din societatea civilă și 

din mediul academic, reprezintă o 

diversitate de opinii în domeniile militar, 

tehnologic și de protecție civilă, inclusiv 

în ceea ce privește aspectele medicale. 

Toți experții respectivi sunt resortisanți ai 

Uniunii și provin dintr-o gamă cât mai 

largă de state membre. Comisia ține 

seama de recomandările lor atunci când 

precizează condițiile legate de aspectele 

etice în programele de lucru. Comisia 

asigură transparența procedurilor de etică 

cât mai mult posibil. 

3. Înainte de începerea activităților 

relevante, entitățile care participă la acțiune 

obțin toate aprobările sau alte documente 

obligatorii din partea comitetelor de etică 

locale sau naționale relevante sau din 

partea altor organisme, cum ar fi 

autoritățile de protecție a datelor. Aceste 

documente trebuie păstrate la dosar și 

transmise Comisiei. 

3. Când este cazul, înainte de 

începerea activităților relevante, entitățile 

care participă la acțiune obțin toate 

aprobările sau alte documente obligatorii 

din partea comitetelor de etică naționale, 

locale sau din partea altor organisme 

relevante, cum ar fi autoritățile de protecție 

a datelor. Aceste documente trebuie 

păstrate la dosar și transmise Comisiei și 

comitetului de etică. 

4. Dacă este cazul, controalele de 

etică se efectuează de Comisie în timpul 

punerii în aplicare a acțiunii. Pentru 

chestiuni de etică grave sau complexe, 

controalele se efectuează de Comisie cu 

sprijinul unor experți cu privire la etica în 

materie de apărare. 

4. În timpul implementării acțiunii și 

dacă este cazul, Comisia face controalele 

de etică din proprie inițiativă sau la 

cererea Parlamentului European (în 

urma unui vot cu majoritate absolută) în 

timpul implementării acțiunii și ex post 

încheierii acesteia. Pentru chestiuni etice 

grave sau complexe, controalele se 

efectuează de Comisie cu sprijinul unor 

experți din comitetul de etică. 

5. Acțiunile care nu sunt acceptabile 

din punct de vedere etic pot fi respinse sau 

încheiate în orice moment. 

5. În conformitate cu alineatele (2) și 

(4) din prezentul articol și cu 

Regulamentul financiar, Comisia poate 

respinge, modifica sau pune capăt 

acțiunii. 

Or. en 

 


