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Pozměňovací návrh  201 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Patrick 

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

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0401/2018 

Dan Nica 

Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků 

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

Návrh nařízení 

Článek 20 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 20a 

 Vyloučení určitých subjektů, včetně 

obchodních společností, z účasti z důvodu 

závažného porušování mezinárodního 

humanitárního práva a/nebo vážného 

porušování lidských práv 

 V souladu s čl. 136 odst. 1 písm. c) 

finančního nařízení nejsou subjekty, 

včetně obchodních společností, způsobilé 

k účasti v programu Horizont Evropa – 

rámcovém programu pro výzkum 

a inovace z důvodu vážného profesního 

pochybení, pokud závažným způsobem 

porušují mezinárodní humanitární právo 

a/nebo lidská práva.  

 Toto ustanovení se vztahuje na: 

 a) subjekty, včetně obchodních 

společností, které na základě řádně 

doložených skutečností přispívají svými 

činnostmi ke spáchání nebo pokračování 

v páchání protiprávních činů státu, jako 

jsou hrozby použitím síly nebo její použití 

proti územní celistvosti nebo politické 

nezávislosti jakéhokoli státu, nebo násilné 

získání okupovaného území 

prostřednictvím vojenské okupace, anexe 

a/nebo přesunu civilního obyvatelstva z 

okupujícího státu na okupované území 
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a odpírání práva na sebeurčení národů, 

pokud byly takové činy označeny Radou 

bezpečnosti OSN nebo Mezinárodním 

soudním dvorem za jednání v rozporu se 

zásadami a cíli Charty Organizace 

spojených národů, vážné porušení 

kogentních norem mezinárodního práva 

veřejného a/nebo závažné porušování 

mezinárodního humanitárního práva; 

 b) subjekty, včetně obchodních 

společností, které vyrábějí zbraně nebo 

zboží dvojího užití, nebo poskytují služby, 

které jsou podle řádně doložených 

skutečností a znalostí Unie využívány 

nebo mohou být pravděpodobně využívány 

státními či nestátními subjekty pro účely 

páchání genocidy, zločinů proti lidskosti, 

závažných porušení Ženevských úmluv 

z roku 1949, útoků namířených proti 

civilním objektům nebo chráněným 

civilistům nebo jiných válečných zločinů 

vymezených mezinárodními dohodami, 

jichž jsou Unie nebo její členské státy 

smluvní stranou. 

Or. en 

 

 


