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Amendamentul  188 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, 

Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, Emmanuel Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Instituirea programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa - stabilire a normelor 

sale de participare și de diseminare 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Propunere de regulament 

Anexa IV – punctul 16 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

16. Sinergiile cu Fondul european de 

apărare vor aduce beneficii cercetării 

civile și în domeniul apărării. Va fi 

exclusă dublarea inutilă a eforturilor. 

eliminat 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/189 

Amendamentul  189 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Lynn Boylan, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Sabine Lösing, Liadh Ní Riada, Emmanuel Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

în numele Grupului Verts/ALE 

Pavel Poc, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Instituirea programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa - stabilire a normelor 

sale de participare și de diseminare 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Promovarea activităților de 

cercetare și de inovare considerate 

necesare pentru realizarea obiectivelor de 

politică ale Uniunii ar trebui să țină 

seama de principiul inovării, astfel cum a 

fost prezentat în Comunicarea Comisiei 

din 15 mai 2018 „O agendă europeană 

reînnoită pentru cercetare și inovare - 

șansa Europei de a-și modela viitorul” 

[COM(2018)306]. 

eliminat 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/190 

Amendamentul  190 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, 

Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, Emmanuel Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Instituirea programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa - stabilire a normelor 

sale de participare și de diseminare 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) programul specific privind 

cercetarea în domeniul apărării instituit 

prin Regulamentul .../.../UE. 

eliminat 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/191 

Amendamentul  191 

Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, 

Marie-Pierre Vieu, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Sabine Lösing, 

Emmanuel Maurel, Liadh Ní Riada, Neoklis Sylikiotis 

în numele Grupului GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

în numele Grupului Verts/ALE 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Instituirea programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa - stabilire a normelor 

sale de participare și de diseminare 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Propunere de regulament 

Considerentul 29 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) Având în vedere specificitățile 

industriei apărării, dispozițiile detaliate 

privind finanțarea de către Uniune a 

proiectelor de cercetare în domeniul 

apărării ar trebui să fie stabilite prin 

Regulamentul de instituire a Fondului 

european de apărare16, care definește 

normele de participare pentru cercetarea în 

domeniul apărării. Activitățile de cercetare 

și inovare desfășurate în cadrul Fondului 

european de apărare ar trebui să se 

concentreze în mod exclusiv asupra 

aplicațiilor de apărare. 

eliminat 

______________  

16  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/192 

Amendamentul  192 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, 

Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, Emmanuel Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Instituirea programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa - stabilire a normelor 

sale de participare și de diseminare 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 5 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 5 eliminat 

Cercetarea în domeniul apărării  

1. Activitățile care urmează să fie 

desfășurate în cadrul programului 

specific menționat la articolul 1 

alineatul (3) litera (b) și care sunt 

prevăzute în Regulamentul … de 

instituire a Fondului european de apărare 

sunt cercetarea axată exclusiv pe aplicații 

în domeniul apărării, cu obiectivul de a 

stimula competitivitatea, eficiența și 

inovarea industriei apărării. 

 

2. Prezentul regulament nu se aplică 

programului specific menționat la 

articolul 1 alineatul (3) litera (b), cu 

excepția prezentului articol, a 

articolului 1 alineatele (1) și (3) și a 

articolului 9 alineatul (1). 

 

 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/193 

Amendamentul  193 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, 

Emmanuel Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Instituirea programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa - stabilire a normelor 

sale de participare și de diseminare 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) „acces liber” înseamnă practica de a 

furniza utilizatorului final acces online la 

rezultatele cercetării generate de acțiunile 

finanțate în cadrul programului, în special 

la publicațiile științifice și la datele de 

cercetare, în mod gratuit; 

(4) „acces liber” înseamnă practica de a 

furniza utilizatorului final acces online la 

rezultatele cercetării generate de acțiunile 

finanțate în cadrul programului, în special 

la publicațiile științifice și la datele de 

cercetare, în mod gratuit. În ceea ce 

privește datele de cercetare, protecția 

datelor cu caracter personal, precum și 

drepturile de proprietate intelectuală 

justificate trebuie abordate în 

conformitate cu principiul „cât mai 

deschis cu putință și cât de închis este 

necesar”. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/194 

Amendamentul  194 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, 

Sabine Lösing, Emmanuel Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Instituirea programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa - stabilire a normelor 

sale de participare și de diseminare 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 – litera d – paragraful 1 – punctul ii 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

ii. se angajează în favoarea unei 

economii de piață deschise, bazate pe 

norme, incluzând un tratament corect și 

echitabil al drepturilor de proprietate 

intelectuală, susținută de instituții 

democratice; 

ii. se angajează în favoarea unei 

economii de piață deschise, bazate pe 

norme, incluzând un tratament corect și 

echitabil al drepturilor de proprietate 

intelectuală, respectarea drepturilor 

omului și respectarea cu strictețe a 

principiilor recunoscute de Carta 

Drepturilor Fundamentale a Uniunii 

Europene, și susținută de instituții 

democratice; 

Or. en 

 

 


