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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 20a 

 Wykluczenie z udziału niektórych 

podmiotów, w tym przedsiębiorstw, ze 

względu na poważne naruszenia 

międzynarodowego prawa humanitarnego 

lub poważne naruszenia praw człowieka 

  

 Zgodnie z art. 136 ust. 1 lit. c) 

rozporządzenia finansowego podmioty, w 

tym przedsiębiorstwa, nie kwalifikują się 

do uczestnictwa w programie „Horyzont 

Europa” – programie ramowym w 

zakresie badań naukowych i innowacji ze 

względu na poważne wykroczenie 

zawodowe, jeżeli dopuściły się poważnego 

naruszenia międzynarodowego prawa 

humanitarnego lub poważnego 

naruszenia praw człowieka.  

 Dotyczy to: 

 a) podmiotów, w tym przedsiębiorstw, 

które w oparciu o udokumentowane 

dowody uczestniczą poprzez swoją 

działalność w niezgodnych z prawem 

działaniach państwa, takich jak groźba 

użycia lub użycie siły przeciwko 

integralności terytorialnej lub politycznej 

niezależności innego państwa lub 
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przejęcie siłą terytoriów okupowanych w 

drodze okupacji wojskowej, aneksja 

terytoriów okupowanych i/lub 

przesiedlenie ludności cywilnej państwa 

okupującego na terytoria okupowane i 

odmowa uznania prawa narodów do 

samostanowienia, jeżeli takie działania 

zostały uznane przez Radę Bezpieczeństwa 

ONZ lub Międzynarodowy Trybunał 

Sprawiedliwości za sprzeczne z zasadami i 

celami Karty Narodów Zjednoczonych 

poważne naruszenia bezwzględnie 

obowiązujących przepisów 

międzynarodowego prawa humanitarnego 

lub rażące naruszenia międzynarodowego 

prawa humanitarnego; 

 b) podmiotów, w tym przedsiębiorstw, 

wytwarzających broń lub sprzęt 

podwójnego zastosowania bądź 

świadczących usługi, które zgodnie z 

udokumentowanymi dowodami i wiedzą 

Unii są lub mogą być wykorzystywane 

przez państwa lub podmioty niepaństwowe 

do popełniania ludobójstwa, zbrodni 

przeciwko ludzkości, poważnych naruszeń 

konwencji genewskich z 1949 r., ataków 

wymierzonych w obiekty cywilne lub 

chronione osoby cywilne bądź innych 

zbrodni wojennych określonych w 

umowach międzynarodowych, których 

Unia lub jej państwa członkowskie są 

stroną. 

Or. en 

 

 


