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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 20 a. cikk 

 Bizonyos szervezetek, többek között üzleti 

vállalkozások kizárása a nemzetközi 

humanitárius jog súlyos megsértése 

és/vagy jelentős emberi jogi visszaélések 

miatt 

  

 A költségvetési rendelet 13. cikke (1) 

bekezdésének c) pontja értelmében az 

Európai horizont – A kutatási és 

innovációs keretprogram keretében súlyos 

szakmai mulasztás miatt nem 

támogathatók azok a szervezetek, többek 

között üzleti vállalkozások, amelyek 

súlyosan megsértették a nemzetközi 

humanitárius jogot és/vagy jelentős 

emberi jogi visszaéléseket követtek el.  

 Ez a következőkre alkalmazandó: 

 a) azok a szervezetek, köztük üzleti 

vállalkozások, amelyekről dokumentált 

bizonyítékok alapján megállapítható, hogy 

tevékenységükkel hozzájárultak egy állam 

jogellenes cselekményeinek elkövetéséhez 

vagy fenntartásához, például bármely 

állam területi integritása vagy politikai 

függetlensége elleni erőszakos fellépéshez 

vagy azzal való fenyegetéshez, erőszakkal 
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történő területszerzéshez katonai 

megszállás, annektálás és/vagy polgári 

lakosság elfoglaló államból az elfoglalt 

területre történő áthelyezése, illetve a 

népek önrendelkezéshez való jogának 

megtagadása révén, amennyiben az 

említett lépések az ENSZ Biztonsági 

Tanácsa vagy a Nemzetközi Bíróság 

szerint ellentétesek az ENSZ 

Alapokmányának elveivel és céljaival, 

súlyosan sértik a nemzetközi közjog 

kötelező erejű normáit és/vagy 

nyilvánvalóan sértik a nemzetközi 

humanitárius jogot; 

 b) azok a szervezetek, köztük üzleti 

vállalkozások, amelyek olyan fegyvereket 

vagy kettős felhasználású felszereléseket 

gyártanak vagy olyan szolgáltatásokat 

nyújtanak, amelyekről dokumentált 

bizonyítékok alapján és az Unió tudomása 

szerint megállapítható, hogy azokat állami 

vagy nem állami felek népirtás, 

emberiesség elleni bűncselekmények, az 

1949. évi genfi egyezmény súlyos 

megsértése, polgári létesítmények vagy 

védett polgári személyek ellen irányuló 

támadások vagy egyéb, olyan nemzetközi 

megállapodásokban meghatározott 

háborús bűncselekmények elkövetésére 

használják vagy használhatják fel, 

amelyeknek az Unió vagy a tagállamok 

részes felei. 

Or. en 

 

 


