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6.12.2018 A8-0412/13 

Poprawka  13 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Działania prowadzone w ramach 

funduszu muszą być zgodne z zasadami 

etyki i odpowiednimi przepisami 

krajowymi, unijnymi 
i międzynarodowymi. 

1. Działania prowadzone w ramach 

funduszu muszą być zgodne: 

- z zasadami etyki i stosownym 

ustawodawstwem krajowym, unijnym i 

międzynarodowym, w tym z Kartą praw 

podstawowych Unii Europejskiej oraz 

europejską konwencją praw człowieka i 

jej protokołami uzupełniającymi, a także 

międzynarodowym prawem 

humanitarnym; 

- z zasadami dotyczącymi etycznych 

surowców oraz etycznego łańcucha 

dostaw; 

- z przepisami i inicjatywami w obszarze 

zwalczania korupcji i prania pieniędzy; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/14 

Poprawka  14 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wnioski poddaje się 

systematycznie kontroli przesiewowej 

w celu określenia tych działań, które rodzą 

wątpliwości dotyczące złożonych lub 

poważnych kwestii etycznych, i przedkłada 

do oceny pod kątem etyczności. Kontrole 

przesiewowe i oceny pod kątem etyczności 

przeprowadzane są przez Komisję przy 

wsparciu ekspertów ds. etyki w dziedzinie 

obronności. Komisja zapewnia 

w największym możliwym stopniu 

przejrzystość procedur w zakresie etyki. 

2. Wnioski poddaje się 

systematycznie realizowanej przez 

Komisję kontroli przesiewowej ex ante 

w celu określenia tych działań, które rodzą 

wątpliwości dotyczące złożonych lub 

poważnych kwestii etycznych, i – w 

stosownych przypadkach – przedkłada 

komisji etycznej do oceny. 

Komisja etyczna składa się z ekspertów 

wskazanych i wybranych przez Komisję. 

Eksperci są niezależni, w szczególności w 

stosunku do odpowiednich 

przedsiębiorstw przemysłowych, i 

pochodzą z różnych środowisk, w 

szczególności organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego i środowiska 

akademickiego. Wszyscy eksperci muszą 

być obywatelami Unii i pochodzić z jak 

największej liczby państw członkowskich. 
Komisja uwzględnia ich zalecenia w celu 

określenia warunków związanych z 

kwestiami etycznymi w programach prac. 

Komisja zapewnia w największym 

możliwym stopniu przejrzystość procedur 

w zakresie etyki. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/15 

Poprawka  15 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Podmioty uczestniczące 

w działaniu uzyskują przed rozpoczęciem 

odpowiednich działań wszelkie 

zatwierdzenia lub inne obowiązkowe 

dokumenty od odpowiednich krajowych 

bądź lokalnych komisji etycznych lub 

innych organów, takich jak organy ochrony 

danych. Dokumenty te przechowuje się 

w aktach i udostępnia Komisji. 

3. Podmioty uczestniczące 

w działaniu uzyskują przed rozpoczęciem 

odpowiednich działań wszelkie 

zatwierdzenia lub inne obowiązkowe 

dokumenty od odpowiednich krajowych 

komisji etycznych lub innych właściwych 

organów, takich jak organy ochrony 

danych. Dokumenty te przechowuje się 

w aktach i udostępnia Komisji i komisji 

etycznej. 

Or. en 
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Poprawka  16 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W stosownych przypadkach 

Komisja przeprowadza kontrole pod kątem 

etyczności w trakcie realizacji działania. 

W przypadku wątpliwości dotyczących 

poważnych lub złożonych kwestii 

etycznych kontrole przeprowadzane są 

przez Komisję przy wsparciu ekspertów ds. 

etyki w dziedzinie obronności. 

4. W trakcie realizacji działania i w 

stosownych przypadkach Komisja 

przeprowadza kontrole etyczne z własnej 

inicjatywy lub na wniosek Parlamentu 

Europejskiego (w drodze głosowania 

bezwzględną większością głosów). 

W przypadku wątpliwości dotyczących 

poważnych lub złożonych kwestii 

etycznych kontrole przeprowadzane są 

przez Komisję przy wsparciu ekspertów 

komisji etycznej. 

Or. en 
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Poprawka  17 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Działania, które nie są 

akceptowalne ze względów etycznych, 

mogą zostać odrzucone lub zakończone 

w dowolnym momencie. 

5. Zgodnie z ust. 2 i 4 niniejszego 

artykułu oraz z rozporządzeniem 

finansowym Komisja może odrzucić, 

zmienić lub zakończyć działanie. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/18 

Poprawka  18 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Wnioskodawca lub podwykonawca 

zaangażowany w działanie, mający 

siedzibę w Unii lub w państwie 

stowarzyszonym i podlegający kontroli 

sprawowanej przez niestowarzyszone 

państwo trzecie lub podmiot z 

niestowarzyszonego państwa trzeciego, nie 

kwalifikuje się do finansowania, jeżeli to 

państwo trzecie nie podpisało i nie 

ratyfikowało Traktatu o handlu bronią. 

Or. en 

 


