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Dan Nica
Θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των
κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του
(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD))
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 α (νέο)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
Άρθρο 20α
Αποκλεισμός ορισμένων οντοτήτων,
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων,
από τη συμμετοχή λόγω σοβαρών
παραβιάσεων του διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου ή/και
κατάφωρων παραβιάσεων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1
στοιχείο γ) του δημοσιονομικού
κανονισμού, οντότητες,
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων,
δεν είναι επιλέξιμες για συμμετοχή στο
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και
την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη» για
λόγους σοβαρού επαγγελματικού
παραπτώματος, εφόσον έχουν διαπράξει
σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς
δικαίου ή/και κατάφωρες παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τούτο ισχύει για:
α) οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των
επιχειρήσεων, οι οποίες, βάσει
τεκμηριωμένων στοιχείων, συμβάλλουν
με τις δραστηριότητές τους στην τέλεση
ή τη συνέχιση των παράνομων πράξεων
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κράτους, όπως η απειλή ή η χρήση βίας
κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της
πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε
κράτους, ή η βίαιη απόκτηση
κατεχόμενου εδάφους μέσω
στρατιωτικής κατοχής, προσάρτησης
ή/και μεταφοράς άμαχου πληθυσμού του
κατοχικού κράτους στο κατεχόμενο
έδαφος και άρνηση του δικαιώματος
αυτοδιάθεσης των λαών, όταν οι εν λόγω
πράξεις έχουν χαρακτηριστεί από το
Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών ή το Διεθνές Δικαστήριο αντίθετες
προς τις αρχές και τους σκοπούς του
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, σοβαρές
παραβιάσεις αναγκαστικών κανόνων του
δημόσιου διεθνούς δικαίου ή/και
κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου·
β) οντότητες, συμπεριλαμβανομένων
επιχειρήσεων, που παράγουν όπλα ή
εξοπλισμό διπλής χρήσης ή παρέχουν
υπηρεσίες οι οποίες, σύμφωνα με
τεκμηριωμένα στοιχεία και καθ’ όσον
γνωρίζει η Ένωση, χρησιμοποιούνται ή
ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από
κρατικές ή μη κρατικές οντότητες στη
διάπραξη γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά
της ανθρωπότητας, σοβαρών
παραβιάσεων των Συμβάσεων της
Γενεύης του 1949, επιθέσεων κατά
πολιτικών στόχων ή προστατευόμενων
αμάχων, ή άλλων εγκλημάτων πολέμου
όπως ορίζονται από διεθνείς συμφωνίες
στις οποίες η Ένωση ή τα κράτη μέλη
της είναι συμβαλλόμενα μέρη.
Or. en
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