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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.12.2018 A8-0412/19 

Grozījums Nr.  19 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu 

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

 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Programmas finansējumu var 

saņemt tikai pētniecības un izstrādes 

darbības, ja ir nodrošināts, ka pirms 

darbības(-u) sākuma šīs programmas 

ietvaros ir izbeigtas identiskas vai līdzīgas 

valstu vai divpusējas pētniecības un 

izstrādes darbības. Šādām darbībām ir 

pieejami ne vairāk kā 75 % no 4. panta 

2. punkta a) un b) apakšpunktā 

minētajām summām. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.12.2018 A8-0412/20 

Grozījums Nr.  20 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu 

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

 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 6.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Darbības, kas tieši vai netieši 

veicina bruņotu bezpilota lidaparātu vai to 

detaļu, tostarp sastāvdaļu, 

programmatūras un mākslīgā intelekta, 

kā arī jebkādu attiecīgu divējāda 

lietojuma tehnoloģiju ražošanu, tiek 

izslēgtas, kamēr nav pieņemts tāds 

Padomes lēmums par šādu jaunu militāru 

tehnoloģiju izmantošanu, kurā būtu 

ņemtas vērā starptautiskās cilvēktiesības 

un starptautiskās humanitārās tiesības un 

kurā būtu risināti tādi jautājumi kā 

tiesiskais regulējums, proporcionalitāte, 

civiliedzīvotāju aizsardzība un 

pārredzamība. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.12.2018 A8-0412/21 

Grozījums Nr.  21 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu 

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

 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 6.b punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.b Darbības, kas daļēji vai pilnībā, 

tieši vai netieši veicina masu 

iznīcināšanas ieroču un ar tiem saistītu 

kaujas galviņu un raķešu tehnoloģiju 

izstrādi, nav atbalsttiesīgas. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.12.2018 A8-0412/22 

Grozījums Nr.  22 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu 

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

 

Regulas priekšlikums 

21. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

21. pants svītrots 

Finansējuma apvienošanas darbības  

Finansējuma apvienošanas darbības 

saskaņā ar šo fondu īsteno atbilstoši 

[InvestEU regula] un Finanšu regulas 

X sadaļai. 

 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.12.2018 A8-0412/23 

Grozījums Nr.  23 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu 

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

 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 3.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Jebkura īpašumtiesību nodošana 

vai licences piešķiršana atbilst astoņiem 

kritērijiem, kas noteikti Kopējā nostājā 

2008/944/KĀDP, Regulai (EK) 

Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas 

režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, 

pārvadājumu, starpniecības un tranzīta 

kontrolei, un spēkā esošajiem ES 

ierobežojošajiem pasākumiem, pretējā 

gadījumā citu pasākumu starpā fonda 

satvarā piešķirtais finansējums būs 

jāatmaksā. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.12.2018 A8-0412/24 

Grozījums Nr.  24 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu 

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

 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Komisija izveido padomdevēju 

grupu, kuras sastāvā ir neatkarīgi 

eksperti, akadēmisko aprindu pārstāvji un 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai 

sniegtu padomu komitejai, jo īpaši par šīs 

programmas atbalstītās tehnoloģijas 

savietojamību gan ar Savienības, gan 

dalībvalstu viedokli par morāles, ētikas un 

starptautisko tiesību pienākumiem. 

Or. en 

 


