
 

AM\1171572NL.docx  PE631.560v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

6.12.2018 A8-0412/19 

Amendement  19 

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 11 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Alleen onderzoeks- en 

ontwikkelingsacties komen in aanmerking 

voor financiering uit hoofde van dit 

programma voor zover is bepaald dat 

identieke of vergelijkbare nationale of 

bilaterale onderzoeks- en 

ontwikkelingsacties zijn beëindigd vóór de 

lancering van de actie(s) uit hoofde van 

dit programma. Maximaal 75 % van de in 

artikel 4, lid 2, onder a) en b), genoemde 

bedragen zal beschikbaar zijn voor 

dergelijke acties. 

Or. en 



 

AM\1171572NL.docx  PE631.560v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

6.12.2018 A8-0412/20 

Amendement  20 

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 11 – lid 6 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. Acties die op directe of indirecte 

wijze bijdragen aan de productie van 

gewapende onbemande luchtvaartuigen of 

onderdelen hiervan, met inbegrip van 

componenten, software, functies voor 

kunstmatige intelligentie en relevante 

technologieën voor tweeërlei gebruik, 

worden uitgesloten zolang geen besluit 

van de Raad over het gebruik van 

dergelijke nieuwe militaire technologie 

bestaat dat het internationale recht op het 

gebied van de mensenrechten en het 

internationale humanitaire recht 

eerbiedigt en dat kwesties aanpakt zoals 

een rechtskader, evenredigheid, 

bescherming van de burgerbevolking en 

transparantie. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/21 

Amendement  21 

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 11 – lid 6 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 ter. Acties die geheel of gedeeltelijk op 

direct of indirect wijze bijdragen aan de 

ontwikkeling van 

massavernietigingswapens en 

raketkoppen en rakettechnologie voor dat 

soort wapens komen niet in aanmerking. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/22 

Amendement  22 

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 21 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 21 Schrappen 

Blendingverrichtingen  

Uit hoofde van dit fonds vastgestelde 

blendingverrichtingen vinden plaats in 

overeenstemming met de [InvestEU-

verordening] en titel X van het Financieel 

Reglement. 

 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/23 

Amendement  23 

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 25 – lid 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Elke overdracht van eigendom of 

verlening van een licentie geschiedt 

conform de acht criteria van 

gemeenschappelijk standpunt 

2008/944/GBVB, Verordening (EG) 

nr. 428/2009 tot instelling van een 

communautaire regeling voor controle op 

de uitvoer, de overbrenging, de 

tussenhandel en de doorvoer van 

producten voor tweeërlei gebruik, 

geldende beperkende EU-maatregelen; is 

dit niet het geval dan wordt onder andere 

de in het kader van het fonds verstrekte 

financiering terugbetaald. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/24 

Amendement  24 

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 28 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De Commissie richt een 

adviesgroep op bestaande uit 

onafhankelijke deskundigen, academische 

instellingen en maatschappelijke 

organisaties, die het comité met name 

adviseert over de verenigbaarheid van uit 

hoofde van dit programma gesteunde 

technologieën met de morele, ethische en 

internationaalrechtelijke verplichtingen 

van de Unie en haar lidstaten. 

Or. en 

 


