
 

AM\1171973HR.docx  PE631.560v01-00 

HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

6.12.2018 A8-0412/6/rev 

Amandman  6/rev 

Edouard Martin 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Uspostava Europskog fonda za obranu 

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

 

Prijedlog uredbe 

Članak 7. – naslov 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

7 Etika 7 Etika 

1. Djelovanja koja se provode u 

okviru Fonda moraju biti u skladu s 

etičkim načelima i mjerodavnim 

nacionalnim i međunarodnim 

zakonodavstvom te zakonodavstvom 

Unije. 

1. Djelovanja koja se provode u 

okviru Fonda moraju biti u skladu s: 

 – etičkim načelima i mjerodavnim 

nacionalnim i međunarodnim 

zakonodavstvom te zakonodavstvom 

Unije, uključujući Povelju Europske unije 

o temeljnim pravima i Europsku 

konvenciju za zaštitu ljudskih prava i 

njezine protokole te međunarodno 

humanitarno pravo; 

 – etičkim sirovinama i opskrbnim 

lancima; 

 – pravilima i inicijativama za 

suzbijanje korupcije i pranja novca. 

2. Prijedlozi se sustavno analiziraju 

kako bi se utvrdila djelovanja koja 

uključuju složena ili ozbiljna etička pitanja, 

koja se zatim prosljeđuju na procjenu 

etičnosti. Analize i procjene etičnosti 

provodi Komisija uz potporu stručnjaka za 

obrambenu etiku. Komisija osigurava 

transparentnost etičkih postupaka u 

2. Komisija sustavno ex-ante 

analizira prijedloge kako bi utvrdila 
djelovanja koja uključuju složena ili 

ozbiljna etička pitanja i, prema potrebi, 

prosljeđuje ih odboru za etičku procjenu. 

Odbor za etiku sastavljen je od stručnjaka 

za obranu i etiku koji podliježu obvezama 

povjerljivosti i koje je izdvojila i odabrala 
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najvećoj mogućoj mjeri. Komisija. Ti stručnjaci moraju biti 

neovisni, posebno u pogledu relevantnih 

industrijskih poduzeća, i imati različite 

pozadine, posebice civilno društvo i 

akademsku zajednicu, i predstavljati 

raznolika mišljenja u vojnom i 

tehnološkom području i području civilne 

zaštite, uključujući i mišljenja o 

medicinskim pitanjima. Svi stručnjaci 

moraju biti državljani Unije i dolaziti iz 

što više država članica. Komisija uzima u 

obzir njihove preporuke za određivanje 

uvjeta koji se odnose na etička pitanja u 

programima rada. Komisija osigurava 

transparentnost etičkih postupaka u 

najvećoj mogućoj mjeri. 

3. Subjekti koji sudjeluju u djelovanju 

pribavljaju sva odobrenja ili druge obvezne 

dokumente od relevantnih nacionalnih ili 

lokalnih etičkih povjerenstava ili drugih 

tijela, kao što su tijela za zaštitu podataka, 

prije početka predmetnih aktivnosti. Ti se 

dokumenti čuvaju u evidenciji i dostavljaju 

Komisiji. 

3. Kada je to primjenjivo, subjekti 

koji sudjeluju u djelovanju pribavljaju sva 

odobrenja ili druge obvezne dokumente od 

relevantnih nacionalnih ili lokalnih etičkih 

povjerenstava ili drugih relevantnih tijela, 

kao što su tijela za zaštitu podataka, prije 

početka predmetnih aktivnosti. Ti se 

dokumenti čuvaju u evidenciji i dostavljaju 

Komisiji i odboru za etiku. 

4. Komisija prema potrebi provodi 

etičke provjere tijekom provedbe 

djelovanja. Kad je riječ o složenim ili 

ozbiljnim etičkim pitanjima, Komisija 

provodi provjere uz potporu stručnjaka za 

obrambenu etiku. 

4. Tijekom provedbe djelovanja te 

ako je to relevantno, Komisija provodi 

etičke provjere na vlastitu inicijativu ili na 

zahtjev Europskog parlamenta (nakon 

glasovanja apsolutnom većinom), tijekom 

provedbe djelovanja nakon njegova 

dovršenja. Kad je riječ o složenim ili 

ozbiljnim etičkim pitanjima, Komisija 

provodi provjere uz potporu stručnjaka za 

obranu iz odbora za etiku. 

5. Djelovanja koja nisu etički 

prihvatljiva mogu u svako doba biti 

odbijena ili prekinuta. 

5. Komisija može, u skladu sa 

stavcima 2. i 4. ovog članka i u skladu s 

Financijskom uredbom, odbiti, izmijeniti 

ili prekinuti djelovanje. 

Or. en 

 

 


