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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.12.2018 A8-0412/13 

Grozījums Nr.  13 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Eiropas Aizsardzības fonda izveide 

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

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Darbības, ko veic atbilstoši 

fondam, atbilst ētikas principiem un 

attiecīgiem valsts, Savienības un 

starptautiskajiem tiesību aktiem. 

1. Darbības, ko veic fonda satvarā, 

atbilst: 

- ētikas principiem un attiecīgiem valsts, 

Savienības un starptautiskajiem tiesību 

aktiem, tostarp Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartai un Eiropas 

Cilvēktiesību konvencijai un tās 

papildprotokoliem, un starptautiskajām 

humanitārajām tiesībām; 

- ētiski iegūtām izejvielām un ētiskai 

piegādes ķēdei; 

- korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas apkarošanas noteikumiem 

un iniciatīvām; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.12.2018 A8-0412/14 

Grozījums Nr.  14 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Eiropas Aizsardzības fonda izveide 

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

Regulas priekšlikums 

7. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Priekšlikumus sistemātiski 

pārbauda, lai apzinātu darbības, kas rada 

sarežģītus vai būtiskus ētikas jautājumus, 

un tos iesniedz ētikas novērtējumam. 

Ētikas pārbaudes un novērtējumus veic 

Komisija ar aizsardzības ētikas ekspertu 

atbalstu. Ciktāl iespējams, Komisija 

nodrošina ētikas procedūru pārredzamību. 

2. Komisija priekšlikumus ex ante 

kārtībā sistemātiski pārbauda, lai apzinātu, 

kuras darbības rada bažas par sarežģītiem 

vai nopietniem ētikas aspektiem, un 

attiecīgā gadījumā tos iesniedz ētikas 

novērtējuma komitejai. 

Ētikas komitejas sastāvā ir Komisijas 

noteikti un atlasīti eksperti. Minētie 

eksperti ir neatkarīgi, jo īpaši no 

atbilstīgiem rūpniecības uzņēmumiem, un 

viņi pārstāv dažādas darbības jomas, jo 

īpaši pilsonisko sabiedrību un 

akadēmiskās aprindas. Visi eksperti ir 

Savienības dalībvalstu valstspiederīgie un 

pārstāv pēc iespējas plašu dalībvalstu 

loku. 

Komisija ņem vērā viņu ieteikumus, lai 

precizētu nosacījumus, kas saistīti ar 
ētikas jautājumiem darba programmās. 

Ciktāl iespējams, Komisija nodrošina 

ētikas procedūru pārredzamību. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.12.2018 A8-0412/15 

Grozījums Nr.  15 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Eiropas Aizsardzības fonda izveide 

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

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Subjekti, kuri piedalās darbībā, 

pirms attiecīgo pasākumu sākšanas saņem 

visus apstiprinājumus vai citus obligātos 

dokumentus no attiecīgajām valsts, 

vietējām ētikas komitejām vai citām 

struktūrām, piemēram, datu aizsardzības 

iestādēm. Minētos dokumentus glabā lietā 

un iesniedz Komisijai. 

3. Subjekti, kuri piedalās darbībā, 

pirms attiecīgo pasākumu sākšanas saņem 

visus apstiprinājumus vai citus obligātos 

dokumentus no attiecīgajām valsts, 

vietējām ētikas komitejām vai citām 

atbilstīgām struktūrām, piemēram, datu 

aizsardzības iestādēm. Minētos 

dokumentus glabā lietā un iesniedz 

Komisijai un ētikas komitejai. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/16 

Grozījums Nr.  16 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Eiropas Aizsardzības fonda izveide 

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

Regulas priekšlikums 

7. pants – 4. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Attiecīgā gadījumā Komisija veic 

ētikas pārbaudes darbības īstenošanas 

laikā. Nopietnos vai sarežģītos ētikas 

jautājumos Komisija pārbaudes veic ar 

aizsardzības ētikas ekspertu atbalstu. 

4. Darbības īstenošanas laikā un 

attiecīgā gadījumā Komisija pēc savas 

iniciatīvas vai pēc Eiropas Parlamenta 

pieprasījuma (pēc balsojuma ar absolūtu 

balsu vairākumu) veic ētikas pārbaudes. 

Nopietnos vai sarežģītos ētikas jautājumos 

Komisija pārbaudes veic ar ētikas 

komitejas ekspertu atbalstu. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/17 

Grozījums Nr.  17 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Eiropas Aizsardzības fonda izveide 

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

Regulas priekšlikums 

7. pants – 5. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Darbības, kas ir nepieņemamas no 

ētikas viedokļa, var noraidīt vai izbeigt 

jebkurā laikā. 

5. Komisija var saskaņā ar šā panta 

2. un 4. punktu un Finanšu regulu 

noraidīt, grozīt vai izbeigt darbību. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/18 

Grozījums Nr.  18 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Eiropas Aizsardzības fonda izveide 

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

Regulas priekšlikums 

10. pants –2.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Darbībā iesaistītais pieteikuma 

iesniedzējs vai apakšuzņēmējs, kurš veic 

uzņēmējdarbību Savienībā vai asociētā 

valstī un kuru kontrolē neasociētā trešā 

valsts vai neasociētās trešās valsts 

subjekts, nav tiesīgs saņemt finansējumu, 

ja minētā trešā valsts nav parakstījusi un 

ratificējusi Ieroču tirdzniecības līgumu 

(ITL). 

Or. en 

 

 


