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LT Suvienijusi įvairovę LT 

6.12.2018 A8-0412/19 

Pakeitimas 19 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Europos gynybos fondo įsteigimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Mokslinių tyrimų ir technologinės 

plėtros veiksmai gali būti finansuojami 

pagal šią Programą tik tuo atveju, jei 

tokie patys arba panašūs nacionaliniai ar 

dvišaliai mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros veiksmai yra 

nutraukiami prieš pradedant vykdyti 

veiksmą (-us) pagal šią Programą. 

Tokiems veiksmams gali būti skiriama ne 

daugiau kaip 75 proc. sumų, nurodytų 4 

straipsnio 2 dalies a ir b punktuose. 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

6.12.2018 A8-0412/20 

Pakeitimas 20 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Europos gynybos fondo įsteigimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Veiksmai, kuriais tiesiogiai ar 

netiesiogiai prisidedama prie 

nepilotuojamų orlaivių ar jų dalių, 

įskaitant komponentus, programinę 

įrangą, dirbtinio intelekto funkcijas ir bet 

kokias dvejopo naudojimo technologijas, 

gamybos, nėra tinkami finansuoti, jei 

Taryba nėra priėmusi sprendimo dėl tokių 

naujų karinių technologijų naudojimo, 

kuriuo laikomasi tarptautinės žmogaus 

teisių teisės ir tarptautinės humanitarinės 

teisės ir kuriame sprendžiami tokie 

klausimai kaip teisinė sistema, 

proporcingumas, civilių gyventojų 

apsauga ir skaidrumas. 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

6.12.2018 A8-0412/21 

Pakeitimas 21 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Europos gynybos fondo įsteigimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 6 b dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6b. Priemonės, kuriomis tiesiogiai 

arba netiesiogiai iš dalies arba visa 

apimtimi prisidedama prie masinio 

naikinimo ginklų ir susijusių kovinių 

galvučių bei raketų technologijų plėtros, 

nėra tinkamos finansuoti. 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

6.12.2018 A8-0412/22 

Pakeitimas 22 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Europos gynybos fondo įsteigimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 straipsnio pavadinimas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

21 straipsnis Išbraukta. 

Derinimo operacijos  

Šio fondo remiamos nustatytos derinimo 

operacijos įgyvendinamos laikantis 

[Reglamento dėl „InvestEU“] ir 

Finansinio reglamento X antraštinės 

dalies. 

 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

6.12.2018 A8-0412/23 

Pakeitimas 23 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Europos gynybos fondo įsteigimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Nuosavybės teisės perdavimas arba 

licencijos išdavimas atitinka aštuonis 

Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP 

kriterijus, Reglamentą (EB) Nr. 428/2009, 

nustatantį Bendrijos dvejopo naudojimo 

prekių eksporto, persiuntimo, susijusių 

tarpininkavimo paslaugų ir tranzito 

kontrolės režimą, ir galiojančias ES 

ribojamąsias priemones, priešingu atveju 

iš Fondo skirtas finansavimas turės būti 

grąžintas ir taikomos kitos priemonės. 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

6.12.2018 A8-0412/24 

Pakeitimas 24 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Europos gynybos fondo įsteigimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Komisija įsteigia patariamąją 

grupę, kurią sudaro nepriklausomi 

ekspertai, akademinė bendruomenė ir 

pilietinės visuomenės organizacijos, 

teikiančios komitetui patarimus, visų 

pirma apie šia programa remiamų 

technologijų suderinamumą, atsižvelgiant 

į Sąjungos ir jos valstybių narių 

moralinius, etikos ir tarptautinės teisės 

įsipareigojimus. 

Or. en 

 


