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6.12.2018 A8-0412/13 

Amendement  13 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprichting van het Europees Defensiefonds 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In het kader van het fonds verrichte 

acties zijn in overeenstemming met de 

ethische beginselen en de toepasselijke 

nationale, internationale en Uniewetgeving. 

1. In het kader van het fonds verrichte 

acties zijn in overeenstemming met: 

- de ethische beginselen en de toepasselijke 

nationale, internationale en Uniewetgeving, 

inclusief het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie en 

het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens en de aanvullende protocollen 

daarbij, alsook het internationaal 

humanitair recht; 

- ethische grondstoffen en 

bevoorradingsketen; 

- de regels en initiatieven inzake de 

bestrijding van corruptie en 

witwaspraktijken; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/14 

Amendement  14 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprichting van het Europees Defensiefonds 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Voorstellen worden systematisch 

gescreend om na te gaan welke acties 

aanleiding geven tot ingewikkelde of 

ernstige ethische kwesties en om deze aan 

een ethische beoordeling te onderwerpen. 

Ethische screenings en beoordelingen 

worden uitgevoerd door de Commissie met 

de hulp van deskundigen op het gebied 

van ethiek in defensieaangelegenheden. 

De Commissie waarborgt dat de ethische 

procedures zo transparant mogelijk zijn. 

2. Voorstellen worden systematisch 

vooraf gescreend door de Commissie om 

na te gaan welke acties aanleiding geven 

tot ingewikkelde of ernstige ethische 

kwesties en om deze, in voorkomend 

geval, ter beoordeling aan de ethische 

commissie voor te leggen. 

De ethische commissie bestaat uit door de 

Commissie uitgezochte en geselecteerde 

deskundigen. Deze deskundigen zijn 

onafhankelijk van relevante industrie-

ondernemingen en hebben verschillende 

achtergronden, met name 

maatschappelijke organisaties en 

universiteiten. Alle deskundigen zijn 

burgers van de Unie en komen uit een zo 

groot mogelijk aantal lidstaten. 

De Commissie houdt bij het vaststellen 

van voorwaarden in verband met ethische 

kwesties in de werkprogramma's rekening 

met hun aanbevelingen. De Commissie 

waarborgt dat de ethische procedures zo 

transparant mogelijk zijn. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/15 

Amendement  15 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprichting van het Europees Defensiefonds 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Entiteiten die aan de actie 

deelnemen, verkrijgen vóór de aanvang 

van de desbetreffende activiteiten alle 

goedkeuringen of andere verplichte 

documenten van de betrokken nationale of 

lokale ethische commissies of andere 

organen, bijvoorbeeld 

gegevensbeschermingsautoriteiten. Die 

documenten worden aangehouden en op 

verzoek aan de Commissie overgelegd. 

3. Entiteiten die aan de actie 

deelnemen, verkrijgen vóór de aanvang 

van de desbetreffende activiteiten alle 

goedkeuringen of andere verplichte 

documenten van de betrokken nationale 

ethische commissies of andere relevante 

organen, bijvoorbeeld 

gegevensbeschermingsautoriteiten. Die 

documenten worden aangehouden en op 

verzoek aan de Commissie en de ethische 

commissie overgelegd. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/16 

Amendement  16 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprichting van het Europees Defensiefonds 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7– lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. In voorkomend geval voert de 

Commissie tijdens de uitvoering van de 

actie ethische controles uit. In het geval 

van ernstige of complexe ethische kwesties 

worden de controles uitgevoerd door de 

Commissie met de hulp van deskundigen 

op het gebied van ethiek in 

defensieaangelegenheden. 

4. Tijdens de uitvoering van de actie 

en in voorkomend geval voert de 

Commissie op eigen initiatief of op 

verzoek van het Europees Parlement (na 

een stemming met absolute meerderheid) 
ethische controles uit  In het geval van 

ernstige of complexe ethische kwesties 

worden de controles uitgevoerd door de 

Commissie met de hulp van deskundigen 

van de ethische commissie. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/17 

Amendement  17 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprichting van het Europees Defensiefonds 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Acties die ethisch niet 

aanvaardbaar zijn, kunnen te allen tijde 

worden verworpen of beëindigd. 

5. De Commissie kan, in 

overeenstemming met de leden 2 en 4 van 

dit artikel en het Financieel Reglement, 

de actie verwerpen, wijzigen of 

beëindigen. 

Or. en 



 

AM\1171571NL.docx  PE631.560v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

6.12.2018 A8-0412/18 

Amendement  18 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprichting van het Europees Defensiefonds 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Aanvragers van acties en bij acties 

betrokken onderaannemers die gevestigd 

zijn in de Unie of in een geassocieerd land 

en onder controle staan van een niet-

geassocieerd derde land of een entiteit van 

een niet-geassocieerd derde land komen 

niet voor financiering in aanmerking 

indien het derde land het 

wapenhandelverdrag niet heeft 

ondertekend. 

Or. en 

 


