
 

AM\1171667HU.docx  PE631.560v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0412/25 

Módosítás  25 

Fabio Massimo Castaldo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Az Európai Védelmi Alap létrehozása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Mivel az alap célja elsősorban a 

jogalanyok és a tagállamok között Európa-

szerte megvalósuló együttműködés 

fokozása, a tevékenységek csak akkor 

kaphatnak az alapból finanszírozási 

támogatást, ha legalább három különböző 

tagállamban és/vagy társult országban 

alapított legalább három jogalany 
együttműködésével valósulnak meg. E 

három, legalább két különböző 

tagállamban és/vagy társult országban 

alapított támogatható jogalanyt a 

gyakorlatban sem közvetlen, sem közvetett 

módon nem ellenőrizheti egyazon 

szervezet, illetve a szervezetek nem 

ellenőrizhetik egymást. A tagállamok 

közötti együttműködés fokozása érdekében 

az alap támogathatja a kereskedelmi 

hasznosítást megelőző közös beszerzést. 

(10) Mivel az alap célja elsősorban a 

jogalanyok és a tagállamok között Európa-

szerte megvalósuló együttműködés 

fokozása, a tevékenységek csak akkor 

kaphatnak az alapból finanszírozási 

támogatást, ha legalább három különböző 

tagállamban letelepedett legalább három 

jogalanyból álló konzorciumon belüli 
együttműködésével valósulnak meg. A 

konzorciumban részt vevő bármely 

további jogalany számára meg kell 

engedni, hogy valamely társult országban 

telepedjen le. Minden együttműködési 

típus esetében a tagállamokban 

letelepedett jogalanyoknak kell a 

konzorciumon belül a többségben 

lenniük. E három, legalább három 

különböző tagállamban és/vagy társult 

országban alapított támogatható jogalanyt 

sem közvetlen, sem közvetett módon nem 

ellenőrizheti egyazon szervezet, illetve a 

szervezetek nem ellenőrizhetik egymást. A 

tagállamok közötti együttműködés 

fokozása érdekében az alap támogathatja a 

kereskedelmi hasznosítást megelőző közös 

beszerzést is. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0412/26 

Módosítás  26 

Fabio Massimo Castaldo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Az Európai Védelmi Alap létrehozása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész  

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, az 

Unióban vagy egy társult országban 

letelepedett és egy nem társult harmadik 

ország vagy egy nem társult harmadik 

országbeli szervezet ellenőrzése alatt álló 

pályázó jogosult lehet finanszírozásban 

részesülni, ha ez a tevékenység céljainak 

eléréséhez szükséges, és feltéve, hogy 

részvétele nem veszélyezteti az Unió és 

tagállamai biztonsági érdekeit. Az Unió és 

tagállamai biztonsági érdekeinek védelme 

érdekében a pályázati felhívás előírja a 

pályázók számára különösen az alábbiakat 

bizonyító információk rendelkezésre 

bocsátását: 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, az 

Unióban vagy egy társult országban 

letelepedett és egy nem társult harmadik 

ország vagy egy nem társult harmadik 

országbeli szervezet ellenőrzése alatt álló 

pályázót vagy a tevékenységben részt vevő 

alvállalkozót akkor lehet finanszírozásra 

jogosult alanynak tekinteni, ha ez a 

tevékenység céljainak eléréséhez 

szükséges, és feltéve, hogy részvétele nem 

veszélyezteti az Unió és tagállamai 

biztonsági és védelmi érdekeit, vagy a 3. 

cikkben megfogalmazott célkitűzéseket. 

Az Unió és tagállamai biztonsági 

érdekeinek védelme érdekében a pályázati 

felhívás előírja a pályázók számára, hogy 

kötelezzék el magukat olyan információk 

vagy a pályázó székhelye szerinti tagállam 

által elfogadott garanciák szolgáltatására, 

amely alátámasztja az alábbiakat: 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0412/27 

Módosítás  27 

Fabio Massimo Castaldo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Az Európai Védelmi Alap létrehozása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) nem társult harmadik országok 

vagy nem társult harmadik országbeli 

szervezetek nem férnek hozzá a 

tevékenységhez kapcsolódó minősített és 

nem minősített különleges adatokhoz; és a 

tevékenységben részt vevő személyek egy 

tagállam vagy társult ország által 

kibocsátott nemzeti biztonsági 

tanúsítvánnyal rendelkeznek; 

b) nem társult harmadik országok 

vagy nem társult harmadik országbeli 

szervezetek nem férnek hozzá a 

tevékenységhez kapcsolódó minősített és 

nem minősített különleges adatokhoz; és a 

tevékenységben részt vevő alkalmazottak 

vagy más személyek adott esetben egy 

tagállam vagy társult ország által 

kibocsátott nemzeti biztonsági 

tanúsítvánnyal rendelkeznek; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0412/28 

Módosítás  28 

Fabio Massimo Castaldo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Az Európai Védelmi Alap létrehozása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A 27. cikkben említett 

munkaprogram eltérő rendelkezése 

hiányában a tevékenységet legalább 

három különböző tagállamban és/vagy 

társult országban alapított legalább három 

jogalany együttműködésével kell 

megvalósítani. E három, legalább két 

különböző tagállamban és/vagy társult 

országban alapított támogatható szervezetet 

a tevékenység végrehajtásának teljes 

időszaka során a gyakorlatban sem 

közvetlen, sem közvetett módon nem 

ellenőrizheti egyazon szervezet, és a 

szervezetek nem ellenőrizhetik egymást. 

(4) A tevékenységet legalább három 

különböző tagállamban alapított legalább 

három jogalany együttműködésével, 

konzorcium formájában kell 

megvalósítani.A konzorciumban részt vevő 

bármely további jogalany a 5. cikkben 

említett társult országban alapítható. E 

három, legalább három különböző 

tagállamban és/vagy társult országban 

alapított támogatható szervezetet a 

tevékenység végrehajtásának teljes 

időszaka során sem közvetlen, sem 

közvetett módon nem ellenőrizheti 

egyazon szervezet, és a szervezetek nem 

ellenőrizhetik egymást. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0412/29 

Módosítás  29 

Fabio Massimo Castaldo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Az Európai Védelmi Alap létrehozása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Nem támogathatók az olyan 

termékek és technológiák kifejlesztésére 

irányuló tevékenységek, amelyek 

felhasználását, fejlesztését vagy gyártását 

tiltják az alkalmazandó nemzetközi 

jogszabályok. 

(6) Nem támogathatók az olyan 

termékek és technológiák kifejlesztésére 

irányuló tevékenységek, amelyek 

felhasználását, fejlesztését vagy gyártását 

tiltják az alkalmazandó nemzetközi 

jogszabályok, beleértve a célpont 

kiválasztása és megtámadása tekintetében 

emberi irányítás és pilóta nélküli légi 

járműveket is. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0412/30 

Módosítás  30 

Fabio Massimo Castaldo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Az Európai Védelmi Alap létrehozása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A támogatások pályázati felhívás 

nélkül ítélhetők oda a munkaprogramban 

meghatározott jogalanyoknak a 

költségvetési rendelet [195. cikkének e) 

pontjával] összhangban. 

törölve 

Or. en 

 


