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6.12.2018 A8-0412/19 

Predlog spremembe  19 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada 

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

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavke 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Raziskovalni in razvojni ukrepi so 

upravičeni do financiranja iz tega 

Programa samo pod pogojem, da se enaki 

ali podobni nacionalni ali dvostranski 

raziskovalni in razvojni ukrepi prekinejo 

pred začetkom ukrepa ali ukrepov v 

okviru tega Programa. Za take ukrepe se 

nameni največ 75 % zneskov iz točk (a) in 

(b) člena 4(2). 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/20 

Predlog spremembe  20 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada 

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

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavke 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Ukrepi, ki neposredno ali posredno 

prispevajo k proizvodnji oboroženih 

brezpilotnih zrakoplovov ali njihovih 

delov, vključno s komponentami, 

programsko opremo, lastnostmi umetne 

inteligence in drugimi zadevnimi 

tehnologijami z dvojno uporabo, se 

izključijo, če ne obstajajo sklepi Sveta o 

uporabi take nove vojaške tehnologije, ki 

spoštujejo mednarodno pravo o 

človekovih pravicah in mednarodno 

humanitarno pravo ter obravnavajo 

vprašanja, kot so pravni okvir, 

sorazmernost, zaščita civilistov in 

preglednost. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/21 

Predlog spremembe  21 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada 

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

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavke 6 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6b. Ukrepi, ki delno ali v celoti, 

neposredno ali posredno prispevajo k 

razvoju orožja za množično uničevanje in 

z njim povezano tehnologijo bojnih glav 

in izstrelkov, niso upravičeni. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/22 

Predlog spremembe  22 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada 

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

Predlog uredbe 

Člen 21 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 21 črtano 

Operacije mešanega financiranja  

Operacije mešanega financiranja iz tega 

sklada se izvajajo v skladu z [uredba o 

skladu InvestEU] in naslovom X finančne 

uredbe. 

 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/23 

Predlog spremembe  23 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada 

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

Predlog uredbe 

Člen 25 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Vsak prenos lastništva ali dodelitev 

licence je skladen z osmimi merili 

skupnega stališča 2008/994/SZVP, 

Uredbo (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi 

režima Skupnosti za nadzor izvoza, 

prenosa, posredovanja in tranzita blaga z 

dvojno rabo, ter veljavnimi omejitvenimi 

ukrepi EU, v nasprotnem primeru pa je, 

poleg drugih ukrepov, treba vrniti 

sredstva, zagotovljena v okviru Sklada. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/24 

Predlog spremembe  24 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada 

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

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Komisija ustanovi svetovalno 

skupino, ki jo sestavljajo neodvisni 

strokovnjaki ter predstavniki 

akademskega sveta in organizacij civilne 

družbe, da bi odboru svetovala v zvezi z 

združljivostjo tehnologije, ki jo podpira 

program, z moralnimi in etičnimi 

obvezami ter obveznostmi Unije in njenih 

držav članic, ki izhajajo iz mednarodnega 

prava. 

Or. en 

 

 


