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Изменение  201 

Неоклис Силикиотис, Мариза Матиаш, Елеонора Форенца, Мигел Урбан Креспо, 

Патрик Льо Ярик, София Сакорафа, Мари-Пиер Вю, Сабине Льозинг, Еманюел 

Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и определяне 

на нейните правила за участие и разпространение на резултатите 

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

Предложение за регламент 

Член 20 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 20a 

 Изключване от участие на определени 

субекти, включително икономически 

субекти, на основание на сериозни 

нарушения на международното 

хуманитарно право и/или груби 

нарушения на правата на човека 

  

 В съответствие с член 136, параграф 

1, буква в) от Финансовия регламент 

субектите, включително 

икономическите субекти, не са 

допустими за участие в „Хоризонт 

Европа“ – рамковата програма за 

научни изследвания и иновации – на 

основание тежко професионално 

нарушение, ако са участвали в 

сериозни нарушения на 

международното хуманитарно право 

и/или груби нарушения на правата на 

човека.  

 Това се прилага за: 

 a) субекти, включително 

икономически субекти, които по 

документирани доказателства 

допринасят със своите дейности за 

извършването или поддържането на 



 

AM\1171704BG.docx  PE631.577v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

неправомерни действия на дадена 

държава, като например заплаха или 

използване на сила срещу 

териториалната цялост или 

политическата независимост на 

която и да е държава, или 

принудително завземане на окупирана 

територия чрез военна окупация, 

анексиране и/или прехвърляне на 

цивилно население на окупиращата 

държава на окупираната територия, 

и лишаване на народи от правото на 

самоопределение, когато тези 

действия са били характеризирани от 

Съвета за сигурност на ООН или 

Международния съд като 

противоречащи на принципите и 

целите на Устава на Организацията 

на обединените нации, като сериозни 

нарушения на задължителни норми 

на международното публично право 

и/или явни нарушения на 

международното хуманитарно право; 

 б) субекти, включително 

икономически субекти, които 

произвеждат оръжия или оборудване 

с двойна употреба или предоставят 

услуги, които по документирани 

доказателства и информация на 

Съюза се използват или е вероятно да 

бъдат използвани от държавни или 

недържавни субекти за извършване на 

геноцид, престъпления срещу 

човечеството, тежки нарушения на 

Женевските конвенции от 1949 г., 

нападения срещу цивилни обекти или 

защитени цивилни лица или други 

военни престъпления, определени от 

международни споразумения, по 

които Съюзът или неговите държави 

членки са страна. 

Or. en 

 

 


