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Pozmeňujúci návrh  201 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Patrick 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu, ktorým sa stanovujú jeho 

pravidlá účasti a šírenia 

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

Návrh nariadenia 

Článok 20 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 20a 

 Vylúčenie z účasti určitých subjektov 

vrátane obchodných spoločností z dôvodu 

vážneho porušovania medzinárodného 

humanitárneho práva a/alebo hrubého 

porušovania ľudských práv 

  

 V súlade s článkom 136 ods.1) písm. c) 

nariadenia o rozpočtových pravidlách 

subjekty vrátane podnikateľských 

subjektov nie sú oprávnené zúčastňovať 

sa na programe Horizont Európa – 

rámcovom programe pre výskum a 

inováciu z dôvodu závažného odborného 

pochybenia, ak sa zúčastňovali vážneho 

porušovania medzinárodného 

humanitárneho práva a/alebo hrubého 

porušovania ľudských práv.  

 Vzťahuje sa na: 

 a) subjekty vrátane obchodných podnikov, 

ktoré na základe zdokumentovaných 

dôkazov prispievajú svojimi činnosťami k 

páchaniu alebo udržiavaniu 

neoprávnených aktov štátu, ako je 

napríklad hrozba alebo použitie sily proti 

územnej celistvosti alebo politickej 

nezávislosti ktoréhokoľvek štátu, alebo 
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násilné nadobudnutie okupovaného 

územia prostredníctvom vojenskej 

okupácie, anexie a/alebo transferu 

civilného obyvateľstva okupačného štátu 

na okupované územie a odopieranie práva 

národov na sebaurčenie, keď takéto činy 

označila Bezpečnostná rada OSN alebo 

Medzinárodný súdny dvor ako v rozpore 

so zásadami a s cieľmi Charty 

Organizácie Spojených národov, ako 

závažné porušenia čestných noriem 

medzinárodného práva verejného a/alebo 

zjavné porušovanie medzinárodného 

humanitárneho práva; 

 b) subjekty vrátane obchodných podnikov, 

ktoré vyrábajú zbrane alebo zariadenia 

dvojakého použitia alebo poskytujú 

služby, ktoré podľa zdokumentovaných 

dôkazov a znalostí Únie používajú alebo 

pravdepodobne využívajú štátne alebo 

neštátne subjekty na páchanie genocídy, 

zločinov proti ľudskosti, závažných 

porušení Ženevských dohovorov z roku 

1949, útokov namierených proti civilným 

objektom alebo chráneným civilným 

osobám, alebo iných vojnovým zločinov, 

ako sú vymedzené v medzinárodných 

dohodách, ktorých zmluvnou stranou je 

Únia alebo jej členské štáty. 

Or. en 

 

 


