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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0412/13 

Muudatusettepanek  13 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopa Kaitsefondi loomine 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

10. Fondi raames toimuv tegevus peab 

vastama eetika põhimõtetele ja 

asjakohastele siseriiklikele, liidu ja 

rahvusvahelistele õigusaktidele. 

1. Fondi raames toimuv tegevus peab 

vastama – eetika põhimõtetele ja 

asjakohastele siseriiklikele, liidu ja 

rahvusvahelistele õigusaktidele, sealhulgas 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartale, 

Euroopa inimõiguste konventsioonile ja 

selle lisaprotokollidele ning 

rahvusvahelisele humanitaarõigusele; 

– eetilisele toorainele ja tarneahelale; 

– korruptsiooni- ja rahapesuvastastele 

eeskirjadele ja algatustele. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0412/14 

Muudatusettepanek  14 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopa Kaitsefondi loomine 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

11. Ettepanekuid kontrollitakse 

süstemaatiliselt, et selgitada välja need 

tegevused, mis põhjustavad keerukaid või 

tõsiseid eetilisi küsimusi, ja need esitatakse 

eetilisuse hindamiseks. Eetikakontrolli ja 

hindamisi teeb komisjon kaitse-eetika 

ekspertide abiga. Komisjon tagab igal 

võimalusel eetikaga seotud menetluste 

läbipaistvuse. 

2. Komisjon teostab ettepanekute 

süstemaatilist eelkontrolli, et selgitada 

välja need tegevused, mis põhjustavad 

keerukaid või tõsiseid eetilisi küsimusi, ja 

esitab need vajaduse korral eetilisuse 

hindamise komisjonile. 

Eetikakomisjon koosneb ekspertidest, 

kelle selgitab välja ja valib komisjon. Need 

eksperdid on sõltumatud eeskätt seoses 

asjaomaste tööstusettevõtjatega ja neil on 

erinev taust, milleks on eelkõige 

kodanikuühiskond ja akadeemilised 

ringkonnad. Kõik eksperdid peavad olema 

liidu kodanikud ning esindama 

võimalikult paljusid eri liikmesriike. 

Komisjon võtab nende soovitusi arvesse, 

et määrata kindlaks tööprogrammide 

eetikatingimused. Komisjon tagab igal 

võimalusel eetikaga seotud menetluste 

läbipaistvuse. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0412/15 

Muudatusettepanek  15 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopa Kaitsefondi loomine 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

12. Tegevuses osalevad üksused 

omandavad enne asjaomaste tegevuste 

algust kõik load ja muud kohustuslikud 

dokumendid asjakohastelt siseriiklikelt või 

kohalikelt eetikakomisjonidelt või muudelt 

asutustelt, nagu andmekaitseasutused. Neid 

dokumente arhiveeritakse ja need 

esitatakse komisjonile. 

3. Tegevuses osalevad üksused 

omandavad enne asjaomaste tegevuste 

algust kõik load ja muud kohustuslikud 

dokumendid asjakohastelt siseriiklikelt 

eetikakomisjonidelt või muudelt 

asjakohastelt asutustelt, nagu 

andmekaitseasutused. Neid dokumente 

arhiveeritakse ja need esitatakse 

komisjonile ja eetikakomisjonile. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0412/16 

Muudatusettepanek  16 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopa Kaitsefondi loomine 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

13. Võimaluse korral teostab komisjon 

eetikakontrolle tegevuse rakendamise 

käigus. Tõsiste või keerukate 

eetikaküsimuste korral teeb komisjon 

eetikakontrolle kaitse-eetika ekspertide 

abiga. 

4. Tegevuse rakendamise ajal ja 

vajaduse korral teostab komisjon 

eetikakontrolle omal algatusel või 

Euroopa Parlamendi taotlusel (absoluutse 

häälteenamuse alusel). Tõsiste või 

keerukate eetikaküsimuste korral teeb 

komisjon eetikakontrolle eetikakomisjoni 

ekspertide abiga. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/17 

Muudatusettepanek  17 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 
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Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopa Kaitsefondi loomine 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

14. Eetiliselt sobimatuid tegevusi 

võidakse tagasi lükata või igal ajal 

lõpetada. 

5. Komisjon võib kooskõlas käesoleva 

artikli lõigetega 2 ja 4 ning 

finantsmäärusega tegevuse tagasi lükata, 

seda muuta või selle lõpetada. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0412/18 

Muudatusettepanek  18 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 
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Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopa Kaitsefondi loomine 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Rahastamise nõuetele ei vasta 

selline liidus või assotsieerunud riigis 

asutatud taotleja või tegevusega seotud 

alltöövõtja, kes on mitteassotsieerunud 

kolmanda riigi või mitteassotsieerunud 

kolmanda riigi üksuse kontrolli all, kui 

kolmas riik ei ole relvakaubanduslepingut 

allkirjastanud ega ratifitseerinud. 

Or. en 

 


