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Rapport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li jistabbilixxi r-regoli 

għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu 

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

Proposta għal regolament 

Artikolu 20a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 20a 

 L-esklużjoni mill-parteċipazzjoni ta' ċerti 

entitajiet, inklużi kumpaniji tan-negozju 

għal raġunijiet ta' ksur serju tad-dritt 

umanitarju internazzjonali u/jew ta' 

abbużi gravi tad-drittijiet tal-bniedem 

  

 F'konformità mal-punt (c) tal-

Artikolu 136(1) tar-Regolament 

Finanzjarju, l-entitajiet, inklużi l-impriżi 

kummerċjali, mhumiex eliġibbli biex 

jipparteċipaw f'Orizzont Ewropa - il-

Programm Qafas għar-Riċerka u l-

Innovazzjoni abbażi ta' mġiba 

professjonali ħażina serja, jekk dawn 

kienu involuti fi ksur serju tad-dritt 

umanitarju internazzjonali u/jew ta' 

abbużi gravi tad-drittijiet tal-bniedem.  

 Dan japplika għal: 

 (a) entitajiet, inklużi intrapriżi ta' negozju, 

li bbażati fuq evidenza dokumentata 

jikkontribwixxu bl-attivitajiet tagħhom 

għat-twettiq jew il-manteniment ta' atti 

illeċiti ta' Stat, bħat-theddida jew l-użu 

tal-forza kontra l-integrità territorjali jew 

l-indipendenza politika ta' kwalunkwe 

Stat, jew l-akkwiżizzjoni furzata ta' 
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territorju okkupat permezz ta' 

okkupazzjoni militari, annessjoni u/jew 

trasferiment ta' popolazzjoni ċivili tal-

Istat okkupanti f'territorju okkupat u ċ-

ċaħda tad-dritt ta' awtodeterminazzjoni 

tal-popli, fejn tali atti kienu kkaratterizzati 

mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU jew mill-

Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja bħala 

kuntrarji għall-prinċipji u l-finijiet tal-

Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, ksur serji ta' 

normi perentorji tad-dritt internazzjonali 

pubbliku u/jew ksur flagranti tad-dritt 

umanitarju internazzjonali; 

 (b) entitajiet, inklużi intrapriżi ta' negozju, 

li jipproduċu armi jew tagħmir b'użu 

doppju jew li jipprovdu servizzi li, skont 

evidenza dokumentata u l-għarfien tal-

Unjoni, jintużaw jew x'aktarx jintużaw 

minn partijiet statali jew mhux statali fit-

twettiq ta' ġenoċidju, delitti kontra l-

umanità, ksur serji tal-Konvenzjonijiet ta' 

Ġinevra tal-1949, attakki diretti kontra 

oġġetti ċivili jew ċivili protetti, jew reati 

tal-gwerra oħrajn kif definiti mill-

ftehimiet internazzjonali li għalihom 

huma parti l-Unjoni jew l-Istati Membri 

tagħha. 

Or. en 

 

 


