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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0412/3 

Módosítás  3 

Edouard Martin 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Az Európai Védelmi Alap létrehozása 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) A Bizottságnak törekednie kell arra, 

hogy az alap sikere érdekében fenntartsa a 

párbeszédet a tagállamokkal és az iparral. 

(34) A Bizottságnak törekednie kell arra, 

hogy az alap sikere érdekében fenntartsa a 

párbeszédet a tagállamokkal, az Európai 

Parlamenttel, a tudományos élet védelmi 

szakértőivel, a szakszervezetekkel és az 

iparral. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0412/4 

Módosítás  4 

Edouard Martin 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Az Európai Védelmi Alap létrehozása 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

43 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (43a) Nem jogosultak finanszírozásban 

részesülni azok a jogalanyok, amelyeket 

valamely bíróság bűnösnek talált olyan 

bűncselekmény elkövetésében, mint 

amilyen például – de nem kizárólag – a 

hivatali vesztegetés vagy az uniós 

korlátozó intézkedések megsértése. A 

Bizottság úgy határozhat, hogy az ilyen 

jogalanyokat, illetve azt a jogalanyt, ahol 

a vezető tisztségviselőket bűnösnek 

találták, az ítéletet követő legalább 36 

hónapig ki kell zárni a finanszírozás 

kérelmezéséből. A Bizottság nyilvánosan 

hozzáférhető adatbázist tart fenn, amely 

minden kizárt vállalkozást tartalmaz. 

Amennyiben egy jogalannyal szemben 

bűncselekmény miatt hitelt érdemlő és 

releváns vizsgálat indult, a Bizottság 

fenntartja magának a jogot arra, hogy a 

finanszírozás odaítélése előtt megvárja a 

vizsgálat eredményét. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0412/5 

Módosítás  5 

Edouard Martin 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Az Európai Védelmi Alap létrehozása 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

43 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (43b) Az alapnak a vállalatirányítás és a 

közbeszerzési gyakorlatok terén 

támogatnia kell a bevált ágazati 

gyakorlatokat. Ennek magában kell 

foglalnia a visszaélés anonim és bizalmas 

bejelentésének lehetőségét harmadik felek 

által üzemeltetett forróvonalakon 

keresztül és a megtorló intézkedéseket 

megakadályozó eljárások alkalmazásával. 

Az odaítélési eljárásnak tükröznie kell 

ezeket a vállalatirányítási normákat, hogy 

az európai védelmi ágazatban javuljanak 

a vállalati elszámoltathatóság normái. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0412/6 

Módosítás  6 

Edouard Martin 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Az Európai Védelmi Alap létrehozása 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. Etika 7. Etika 

(1) Az alap keretében végrehajtott 

tevékenységeknek meg kell felelniük az 

etikai elveknek és a vonatkozó nemzeti, 

uniós és nemzetközi jogszabályoknak. 

(1) Az alap keretében végrehajtott 

tevékenységeknek meg kell felelniük: 

– az etikai elveknek és a vonatkozó 

nemzeti, uniós és nemzetközi 

jogszabályoknak, ideértve az Európai 

Unió Alapjogi Chartáját, az emberi jogok 

európai egyezményét és annak kiegészítő 

jegyzőkönyveit, valamint a nemzetközi 

humanitárius jogot; 

– az etikus nyersanyagok és ellátási 

láncok követelményének; 

– a korrupcióellenes és pénzmosás elleni 

szabályoknak és kezdeményezéseknek; 

(2) A pályázatokat szisztematikusan át 

kell vizsgálni az összetett vagy súlyos 

etikai kérdéseket felvető tevékenységek 

azonosítása céljából, és azokat etikai 

értékelésre kell előterjeszteni. Az etikai 

vizsgálatokat és értékeléseket a Bizottság 

folytatja le védelmi etikai szakértők 

támogatásával. A Bizottság a lehető 

legnagyobb mértékben biztosítja az etikai 

eljárások átláthatóságát. 

(2) A pályázatokat a Bizottságnak 

előzetesen szisztematikusan át kell 

vizsgálnia az összetett vagy súlyos etikai 

kérdéseket felvető tevékenységek 

azonosítása céljából, és adott esetben 

azokat értékelésre elő kell terjesztenie az 

etikai bizottsághoz. Az etikai bizottság a 

Bizottság által meghatározott és 

kiválasztott védelmi és etikai szakértőkből 

áll, akiket az információk bizalmas 

kezelésének kötelezettsége terheli. E 

szakértőknek függetleneknek kell lenniük 

különösen az érintett ipari vállalkozások 

tekintetében, és eltérő háttérrel kell 

rendelkezniük, különös tekintettel a civil 

társadalomra és a tudományos életre, 

továbbá sokféle véleményt kell 
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képviselniük a katonai tanácsadás, a 

technológia és a polgári védelem 

területein, ideértve az egészségügyi 

kérdéseket is. Valamennyi szakértőnek 

uniós állampolgárnak kell lennie, és a 

tagállamok lehető legszélesebb köréből 

kell származniuk. A Bizottság a 

munkaprogramok etikai kérdéseire 

vonatkozó feltételek meghatározásához 

figyelembe veszi ajánlásaikat. A Bizottság 

a lehető legnagyobb mértékben biztosítja 

az etikai eljárások átláthatóságát. 

(3) A tevékenységben részt vevő 

jogalanyok az érintett tevékenységek 

megkezdése előtt minden jóváhagyást vagy 

egyéb kötelező okmányt beszereznek az 

érintett nemzeti, helyi etikai bizottságoktól 

vagy egyéb szervektől, így például az 

adatvédelmi hatóságoktól. Ezeket a 

dokumentumokat nyilván kell tartani, és 

azokat a Bizottsághoz kell benyújtani. 

(3) Adott esetben a tevékenységben 

részt vevő jogalanyok az érintett 

tevékenységek megkezdése előtt minden 

jóváhagyást vagy egyéb kötelező okmányt 

beszereznek az érintett nemzeti, helyi 

etikai bizottságoktól vagy egyéb illetékes 

szervektől, így például az adatvédelmi 

hatóságoktól. Ezeket a dokumentumokat 

nyilván kell tartani, és be kell nyújtani 

őket a Bizottsághoz és az etikai 

bizottsághoz. 

(4) Adott esetben a Bizottság a 

tevékenység végrehajtása során etikai 

ellenőrzéseket folytat le. Súlyos vagy 

összetett etikai kérdések esetén az 

ellenőrzéseket a Bizottság védelmi etikai 

szakértők támogatásával folytatja le. 

(4) A tevékenység végrehajtása során 

adott esetben a Bizottság saját 

kezdeményezésére vagy az Európai 

Parlament (abszolút többséggel történő 

szavazást követően megfogalmazott) 

kérésére etikai ellenőrzéseket folytat le. A 

tevékenység végrehajtása során, egy 

tevékenység befejezését követően 

utólagosan. Súlyos vagy összetett etikai 

kérdések esetén az ellenőrzéseket a 

Bizottság az etikai bizottság védelmi 

szakértőinek támogatásával folytatja le. 

(5) Az etikailag nem elfogadható 

tevékenységek bármikor elutasíthatók 

vagy megszüntethetők. 

(5) A Bizottság az e cikk (2) és (4) 

bekezdésével és a költségvetési rendelettel 

összhangban elutasíthatja, módosíthatja 

vagy megszüntetheti a tevékenységet. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0412/7 

Módosítás  7 

Edouard Martin 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Az Európai Védelmi Alap létrehozása 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) a védelmi termékek környezeti 

hatásainak csökkentéséhez való 

hozzájárulás olyan innovatív megoldások 

biztosításával, amelyek lehetővé teszik a 

környezetre ártalmas anyagok fokozatos 

megszüntetését, amennyiben lehetséges; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0412/8 

Módosítás  8 

Edouard Martin 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Az Európai Védelmi Alap létrehozása 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A független szakértők az Unió 

olyan polgárai, akiket az érintett 

szervezeteknek – például a védelmi 

minisztériumoknak és az alárendelt 

ügynökségeknek, kutatóintézeteknek, 

egyetemeknek, vállalkozói szövetségeknek 

vagy a védelmi ágazat vállalkozásainak – 

címzett szándéknyilvánítási felhívások 

alapján a szakértők jegyzékének 

összeállítása céljából azonosítottak és 

választottak ki. A költségvetési rendelet 

[237.] cikkétől eltérve e jegyzék nem 

hozható nyilvánosságra. 

(2) A független szakértők az Unió 

olyan polgárai, akiket az érintett 

szervezeteknek – például a védelmi 

minisztériumoknak és az alárendelt 

ügynökségeknek, kutatóintézeteknek, nem 

kormányzati szervezeteknek, 

egyetemeknek, vállalkozói szövetségeknek 

vagy a védelmi ágazat vállalkozásainak – 

címzett szándéknyilvánítási felhívások 

alapján a szakértők nemi szempontból 

kiegyensúlyozott összetételű jegyzékének 

összeállítása céljából azonosítottak és 

választottak ki. A költségvetési rendelet 

[237.] cikkétől eltérve e jegyzék nem 

hozható nyilvánosságra. 

Or. en 

Indokolás 

A védelmi ágazatban tevékenykedő nem kormányzati szervezeteknek, például a katonai 

állomány érdekeit védő szervezeteknek szintén jogosultnak kell lenniük arra, hogy potenciális 

szakértőket biztosítsanak. Ezenkívül a szakértői testületnek nemi szempontból kiegyensúlyozott 

összetételűnek kell lennie, hogy tükrözze a nőknek a béke és a biztonság terén betöltött fontos 

szerepét. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0412/9 

Módosítás  9 

Edouard Martin 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Az Európai Védelmi Alap létrehozása 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Amennyiben valamely tagállam vagy 

vállalkozás nemzetbiztonsági okokra 

hivatkozva tart vissza információkat az 

OLAF-tól, ha csalás vagy egyéb jogellenes 

cselekmény kockázata áll fenn, a 

nemzetbiztonsági aggályokat szigorúan 

kell értelmezni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0412/10 

Módosítás  10 

Edouard Martin 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Az Európai Védelmi Alap létrehozása 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 2 rész – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. mutató (új) A katonai felszerelés 

európaivá tétele: 

 Mérőszám: a programból finanszírozott 

projektek pénzügyi részesedése és földrajzi 

megoszlása az európai közbeszerzések 

vagy a potenciális beszerzések 

szempontjából 

Or. en 

 


