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 A8-0412/13 

Pozměňovací návrh  13 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Establishing the European Defence Fund 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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 lidských právech a 

jejich doplňkových protokolů a 

mezinárodního humanitárního práva; 

– etickými dodavatelskými řetězci surovin; 

– předpisy a iniciativami proti korupci a 

praní peněz; 

Or. en 
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 A8-0412/14 

Pozměňovací návrh  14 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zřízení Evropského obranného fondu 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Návrhy se systematicky prověřují 

s cílem identifikovat ty akce, které 

vzbuzují složité nebo závažné etické 

otázky, a podrobit je 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 předem systematicky 

prověřuje Komise s cílem určit opatření, 

která vyvolávají složité nebo závažné 

etické otázky, a případně je předložit k 

etickému posouzení.  

Etická komise je složená z odborníků na 

obranu a etiku, které určí a vybere 

Komise. Tito odbornící jsou nezávislí, 

zejména pokud jde o příslušné průmyslové 

podniky, a pocházejí z různých oborů a 

oblastí, zejména z občanské společnosti a 

akademické obce. Tito odborníci musí být 

státními příslušníky Unie a musí pocházet 

z co největšího počtu členských států. 

Komisi přihlédne jejich doporučením při 

stanovování podmínek týkajících se 

etických otázek v pracovních programech. 

Komise v co největší míře zajistí 

transparentnost postupů týkajících se etiky. 

Or. en 
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 A8-0412/15 

Pozměňovací návrh  15 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zřízení Evropského obranného fondu 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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 opatření 

obdrží před zahájením příslušných činností 

veškerá schválení nebo jiné povinné 

dokumenty od příslušných vnitrostátních 

etických nebo jiných výborů nebo jiných 

orgánů, jako jsou úřady pro ochranu 

údajů. Tyto dokumenty jsou součástí 

dokumentace a předkládají se Komisi a 

etické komisi. 

Or. en 
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 A8-0412/16 

Pozměňovací návrh  16 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zřízení Evropského obranného fondu 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. Během realizace akce provede 

Komise v relevantních případech etické 

kontroly z vlastního podnětu nebo na 

základě žádosti Evropského parlamentu 

přijaté absolutní většinou. V případě 

závažných nebo složitých etických otázek 

provádí Komise kontroly za pomoci 

odborníků z etické komise. 

Or. en 
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 A8-0412/17 

Pozměňovací návrh  17 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zřízení Evropského obranného fondu 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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 
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 A8-0412/18 

Pozměňovací návrh  18 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zřízení Evropského obranného fondu 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Žadatelé nebo subdodavatelé 

účastnící se akce, kteří jsou usazeni v Unii 

nebo v přidružené zemi a jsou pod 

kontrolou nepřidružené třetí země nebo 

subjektu nepřidružené třetí země, nejsou 

způsobilí k financování, pokud daná třetí 

země nepodepsala a neratifikovala 

Smlouvu o obchodu se zbraněmi. 

Or. en 

 


