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RO Unită în diversitate RO 

6.12.2018 A8-0412/19 

Amendamentul  19 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Instituirea Fondului european de apărare 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Numai acțiunile de cercetare și 

dezvoltare sunt eligibile pentru finanțare 

în cadrul acestui program în măsura în 

care se prevede că acțiunile de cercetare și 

dezvoltare identice sau similare, naționale 

sau bilaterale sunt încheiate înainte de 

lansarea acțiunii(acțiunilor) în cadrul 

acestui program. Pentru astfel de acțiuni 

sunt disponibile maxim 75 % din sumele 

menționate la literele (a) și (b) de la 

alineatul (2) al articolului 4. 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

6.12.2018 A8-0412/20 

Amendamentul  20 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Instituirea Fondului european de apărare 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. Acțiunile care contribuie în mod 

direct sau indirect la producția de 

vehicule aeriene armate fără pilot la bord 

sau de piese pentru acestea, inclusiv 

componente, software, elemente de 

inteligență artificială și orice tehnologie 

relevantă cu dublă utilizare sunt excluse 

atât timp cât nu există nicio decizie a 

Consiliului cu privire la utilizarea unei 

astfel de tehnologii militare noi care 

respectă dreptul internațional al 

drepturilor omului și dreptul umanitar 

internațional și care abordează chestiuni 

precum un cadrul juridic, 

proporționalitatea, protecția civililor și 

transparența. 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

6.12.2018 A8-0412/21 

Amendamentul  21 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Instituirea Fondului european de apărare 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 6 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6b. Nu sunt eligibile acțiunile care 

contribuie, parțial sau integral, direct sau 

indirect la dezvoltarea armelor de 

distrugere în masă și a tehnologiilor 

conexe de război și ale rachetelor. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

6.12.2018 A8-0412/22 

Amendamentul  22 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Instituirea Fondului european de apărare 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 21 eliminat 

Operațiuni de finanțare mixtă  

Operațiunile de finanțare mixtă prevăzute 

în cadrul prezentului program sunt 

implementate în conformitate cu 

[regulamentul InvestEU] și cu Titlul X 

din Regulamentul financiar. 

 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/23 

Amendamentul  23 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Instituirea Fondului european de apărare 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – alineatul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Toate transferurile drepturilor de 

proprietate sau acordările de licențe 

respectă cele opt criterii din Poziția 

comună 2008/944/PESC, Regulamentul 

(CE) nr. 428/2009 de instituire a unui 

regim comunitar pentru controlul 

exporturilor, transferului, serviciilor de 

intermediere și tranzitului de produse cu 

dublă utilizare, precum și măsurile 

restrictive ale UE în vigoare, în caz 

contrar, printre alte măsuri, va fi nevoie 

să se ramburseze finanțarea furnizată în 

cadrul fondului. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/24 

Amendamentul  24 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Instituirea Fondului european de apărare 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Comisia înființează un grup 

consultativ alcătuit din experți 

independenți, reprezentanți ai mediului 

academic și ai organizațiilor societății 

civile, pentru a oferi consiliere 

comitetului, în special cu privire la 

compatibilitatea tehnologiilor susținute de 

acest program în ceea ce privește 

obligațiile de drept moral, etic și 

internațional, atât ale Uniunii, cât și ale 

statelor sale membre. 

Or. en 

 


