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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.12.2018 A8-0412/19 

Τροπολογία  19 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α. Ερευνητικές και αναπτυξιακές 

δράσεις είναι επιλέξιμες για 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτού του 

προγράμματος μόνο στον βαθμό που 

προβλέπεται ότι ταυτόσημες ή παρόμοιες 

εθνικές ή διμερείς ερευνητικές και 

αναπτυξιακές δράσεις παύουν πριν από 

την έναρξη της δράσης/των δράσεων 

δυνάμει του παρόντος προγράμματος. Για 

τέτοιες δράσεις διατίθεται κατά μέγιστο 

το 75% των ποσών που αναφέρονται στο 

άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β). 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.12.2018 A8-0412/20 

Τροπολογία  20 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6 α. Δράσεις που συμβάλλουν άμεσα ή 

έμμεσα στην παραγωγή οπλισμένων μη 

επανδρωμένων οχημάτων αέρος ή 

ανταλλακτικών τους, 

συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων, 

λογισμικού και δυνατοτήτων τεχνητής 

νοημοσύνης, καθώς και οποιωνδήποτε 

τεχνολογιών διττής χρήσης, 

αποκλείονται, για όσο διάστημα δεν έχει 

εκδοθεί απόφαση του Συμβουλίου 

σχετικά με τη χρήση αυτής της νέας 

στρατιωτικής τεχνολογίας, η οποία θα 

τηρεί το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο και θα εξετάζει 

θέματα όπως το νομικό πλαίσιο, η 

αναλογικότητα, η προστασία των αμάχων 

και η διαφάνεια. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.12.2018 A8-0412/21 

Τροπολογία  21 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 6 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6 β. Δεν είναι επιλέξιμες οι δράσεις 

που συμβάλλουν εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, 

άμεσα ή έμμεσα στην ανάπτυξη όπλων 

μαζικής καταστροφής και συναφούς 

τεχνολογίας πυρηνικών κεφαλών και 

πυραυλικής τεχνολογίας. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.12.2018 A8-0412/22 

Τροπολογία  22 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 21 διαγράφεται 

Συνδυαστικές πράξεις  

Οι συνδυαστικές πράξεις που 

αποφασίζονται στο πλαίσιο του παρόντος 

Ταμείου υλοποιούνται σύμφωνα με [τον 

κανονισμό InvestEU] και τον τίτλο X του 

δημοσιονομικού κανονισμού. 

 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.12.2018 A8-0412/23 

Τροπολογία  23 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 α. Η μεταβίβαση κυριότητας ή η 

χορήγηση άδειας θα πρέπει να τηρούν τα 

οκτώ κριτήρια της κοινής θέσης 

2008/944/ΚΕΠΠΑ, τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού 

συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της 

μεταφοράς, της μεσιτείας και της 

διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης,  

και τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα της 

ΕΕ· σε αντίθετη περίπτωση, μεταξύ 

άλλων μέτρων, θα απαιτείται η 

επιστροφή της χρηματοδότησης που 

χορηγήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.12.2018 A8-0412/24 

Τροπολογία  24 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α. Η Επιτροπή συγκροτεί 

συμβουλευτική ομάδα αποτελούμενη από 

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, 

πανεπιστημιακούς και οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών, η οποία παρέχει 

συμβουλές στην επιτροπή επί θεμάτων 

που αφορούν ιδίως τη συμβατότητα της 

τεχνολογίας που στηρίζεται από το παρόν 

πρόγραμμα,  με το διεθνές δίκαιο και με 

τις εθνικές και δεοντολογικές 

υποχρεώσεις, τόσο της Ένωσης όσο και 

των κρατών μελών της. 

Or. en 

 


