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Pakeitimas 6 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Europos gynybos pramonės plėtros programa 

(COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Su masinio naikinimo ginklų ir 

susijusių kovinių galvučių technologijų 

produktais susiję veiksmai, taip pat su 

uždraustų ginklų ir šaudmenų ir ginklų, 

neatitinkančių tarptautinės 

humanitarinės teisės, pavyzdžiui, 

kasetinių šaudmenų, kaip nustatyta 

Konvencijoje dėl kasetinių šaudmenų, 

priešpėstinių minų, kaip nustatyta 

Konvencijoje dėl priešpėstinių minų 

naudojimo, kaupimo, gamybos ir 

perdavimo uždraudimo ir dėl jų 

sunaikinimo, padegamųjų ginklų, kaip 

nustatyta Konvencijos dėl tam tikrų 

įprastinių ginklų III protokole, ir visiškai 

autonominių ginklų, kurie suteikia 

galimybę vykdyti išpuolius be žmogaus 

vykdomos taikymosi ir sprendimų 

priėmimo kontrolės, produktais susiję 

veiksmai nėra tinkami finansuoti. 

 Su šaulių ir lengvųjų ginklų gaminiais, 

jeigu jie gaminami tik eksporto tikslais, 

susiję veiksmai nėra tinkami finansuoti. 

Or. en 

Pagrindimas 

Strategiškai svarbu, kad Europos gynybos fondu ir jo vystymosi komponentu – EGPPP reglamentu 

nebūtų prisidedama prie tarptautiniu mastu uždraustos arba nehumaniškos karinės technologijos plėtros. 

Taip pat reglamentu neturėtų būti siekiama didinti Europos ginklų eksporto. Visų pirma reikėtų užkirsti 

kelią veiksmams, kuriais galėtų būti prisidėta prie mažų ir lengvųjų ginklų eksporto. 
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Pakeitimas 7 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Europos gynybos pramonės plėtros programa 

(COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Kiek tai susiję su finansavimą pagal 

programą gavusių paramos gavėjų 

pasiektais rezultatais, Komisijai 

pranešama apie bet kokį nuosavybės teisių 

perdavimą arba licencijos suteikimą 

trečiosioms valstybėms arba trečiųjų 

valstybių subjektams. Toks nuosavybės 

perdavimas arba licencijų suteikimas 

negali prieštarauti šio reglamento 

tikslams, nustatytiems 2 straipsnyje, ir 

aštuoniems bendrosios pozicijos 

2008/944/BUSP kriterijams, priešingu 

atveju dėl to reikės kompensuoti pagal 

Programą suteiktą finansavimą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Negalima eksportuoti Sąjungos finansiškai remiamų karinių technologijų pažeidžiant Programos tikslus 

ir aštuonis Sąjungos ginklų eksporto kriterijus. Tai taikoma eksporto licencijoms ir gamybai pagal 

licenciją trečiosiose šalyse. 
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Pakeitimas 8 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Europos gynybos pramonės plėtros programa 

(COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija įgyvendinimo aktu 

priima programos trukmės laikotarpio 

daugiametę darbo programą. Šis 

įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 

16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

nagrinėjimo procedūros. Ši darbo 

programa atitinka 2 straipsnyje nustatytus 

tikslus. 

1. Komisijai pagal 16a straipsnį 

suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma 

programos trukmės laikotarpio dvimetė 

darbo programa. Ši darbo programa 

atitinka 2 straipsnyje nustatytus tikslus. 

Or. en 

Pagrindimas 

Europos Parlamentas, kuris yra vienas iš  teisės aktų, reglamentuojančių šią programą, leidėjas ir viena 

iš dviejų Sąjungos biudžeto valdymo institucijų, turi pasisakyti dėl dvejų metų darbo programos. Europos 

gynybos fondui ir jo Europos gynybos pramonės plėtros programai negalima tiesiog suteikti neribotos 

veikimo laisvės. Demokratiškai išrinktiems Parlamento nariams turėtų būti suteikta teisė tikrinti, kas 

daroma su Sąjungos biudžetu tokiose jautriose srityse, kaip bendradarbiavimas gynybos pramonės 

srityje. 
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Pakeitimas 9 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Europos gynybos pramonės plėtros programa 

(COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisijai padeda komitetas. Tas 

komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta 

Reglamente (ES) Nr. 182/2011. Europos 

gynybos agentūra kviečiama kaip 

stebėtoja. 

1. Komisijai padeda komitetas. Tas 

komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta 

Reglamente (ES) Nr. 182/2011. Europos 

gynybos agentūra ir Europos Parlamento, 

pilietinės visuomenės ir akademinės 

bendruomenės atstovai kviečiami kaip 

stebėtojai. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant užtikrinti skaidrumą, ypač svarbu leisti pilietinei visuomenei, akademinei bendruomenei ir 

Parlamento nariams stebėti Programos komiteto darbą. 
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27.6.2018 A8-0037/10 

Pakeitimas 10 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Europos gynybos pramonės plėtros programa 

(COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Komisija įsteigia patariamąją 

grupę, kurią sudaro nepriklausomi 

ekspertai, akademinė bendruomenė ir 

pilietinės visuomenės organizacijos, 

teikiančios komitetui patarimus, visų 

pirma apie šia programa remiamų 

technologijų suderinamumą, atsižvelgiant 

į Sąjungos ir jos valstybių narių 

moralinius, etikos ir tarptautinės teisės 

įsipareigojimus. 

Or. en 

Pagrindimas 

Svarbu, kad ši Sąjungos programa atitiktų tarptautines normas, bet taip pat moralinius ir etinius 

kriterijus. Patariamoji grupė, sudaryta iš nepriklausomų pilietinės visuomenės ir akademinės 

bendruomenės eksportų, kuri turėtų patarti komitetui, galėtų padėti į tai atsižvelgti rengiant ir priimant 

sprendimus dėl darbo programos ir atskirų veiksmų bei technologijų, kurie bus finansuojami iš Sąjungos 

biudžeto. 

 


