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Amendement  201 
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Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van 

de regels voor deelname en verspreiding 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 20 bis 

 Uitsluiting van deelname van bepaalde 

entiteiten, met inbegrip van bedrijven, 

wegens ernstige schendingen van het 

internationaal humanitair recht en/of 

grove schendingen van de mensenrechten 

  

 Overeenkomstig artikel 136, lid 1, onder 

c), van het Financieel Reglement komen 

entiteiten, met inbegrip van bedrijven, niet 

voor deelname aan Horizon Europa – het 

kaderprogramma voor onderzoek en 

innovatie in aanmerking wegens ernstige 

beroepsfouten indien zij betrokken zijn 

geweest bij ernstige schendingen van het 

internationaal humanitair recht en/of 

grove schendingen van de mensenrechten.  

 Dit geldt voor: 

 a) entiteiten, met inbegrip van bedrijven, 

die volgens gedocumenteerde bewijzen 

met hun activiteiten bijdragen tot het 

plegen of in stand houden van 

onrechtmatige handelingen van een staat, 

zoals het dreigen met of het gebruik van 

geweld tegen de territoriale integriteit of 

politieke onafhankelijkheid van een staat, 

of de gewelddadige verwerving van bezet 
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gebied door militaire bezetting, annexatie 

en/of overbrenging van de 

burgerbevolking van de bezettende staat 

naar bezet gebied en ontzegging van het 

recht op zelfbeschikking van volkeren, 

indien dergelijke handelingen door de 

VN-Veiligheidsraad of het Internationaal 

Gerechtshof worden aangemerkt als 

strijdig met de beginselen en 

doelstellingen van het Handvest van de 

Verenigde Naties, ernstige schendingen 

van bindende normen van het 

internationaal publiekrecht en/of 

flagrante schendingen van het 

internationaal humanitair recht; 

 b) entiteiten, met inbegrip van bedrijven, 

die wapens of uitrusting voor tweeërlei 

gebruik produceren of diensten verlenen 

die, volgens gedocumenteerde bewijzen en 

met medeweten van de Unie, door staten 

of niet-statelijke partijen worden gebruikt 

of waarschijnlijk zullen worden gebruikt 

bij het plegen van genocide, misdrijven 

tegen de menselijkheid, ernstige 

inbreuken op de Verdragen van Genève 

van 1949, aanvallen gericht tegen 

burgerdoelen of beschermde burgers, of 

andere oorlogsmisdrijven zoals 

gedefinieerd in internationale 

overeenkomsten waarbij de Unie of haar 

lidstaten partij zijn. 

Or. en 

 

 


