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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7 Etika 7 Etika 

1. Fondo lėšomis vykdomi veiksmai 

atitinka etikos principus ir susijusius 

nacionalinės, Sąjungos ir tarptautinės 

teisės aktus. 

1. Fondo lėšomis vykdomi veiksmai 

atitinka: 

 – etikos principus ir susijusius 

nacionalinės, Sąjungos ir tarptautinės 

teisės aktus, įskaitant Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartiją, Europos 

žmogaus teisių  ir pagrindinių laisvių 

apsaugos konvenciją bei jos papildomus 

protokolus ir tarptautinę humanitarinę 

teisę; 

 – etiškos žaliavų ir tiekimo 

grandinės principus; 

 – kovos su korupcija ir pinigų 

plovimu taisykles ir iniciatyvas. 

2. Pasiūlymai sistemingai tikrinami, 

siekiant nustatyti veiksmus, dėl kurių gali 

kilti sudėtingų ar rimtų etikos klausimų, ir 

pateikti juos įvertinti etikos požiūriu. 

Etikos aspektų tikrinimą ir vertinimą 

Komisija atlieka pasitelkusi gynybos 

etikos ekspertus. Komisija užtikrina kuo 

didesnį etikos procedūrų skaidrumą. 

2. Pasiūlymai Komisijos sistemingai 

tikrinami ex-ante siekiant nustatyti 

veiksmus, dėl kurių kyla sudėtingų ar rimtų 

etikos klausimų, ir, atitinkamais atvejais, 

pateikiami etikos vertinimo komitetui. 

Etikos komitetą sudaro Komisijos 

nustatyti ir atrinkti gynybos ir etikos 

ekspertai, privalantys laikytis 

konfidencialumo įsipareigojimų. Šie 

ekspertai yra nepriklausomi, ypač 

atitinkamų pramonės įmonių atžvilgiu, jie 

yra iš skirtingų sferų, visų pirma pilietinės 
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visuomenės ir akademinės bendruomenės, 

pateikia įvairias nuomones karo, 

technologijų ir civilinės saugos srityse, 

įskaitant medicinos klausimus. Visi 

ekspertai yra Sąjungos piliečiai iš kuo 

įvairesnių valstybių narių. Komisija 

atsižvelgia į jų rekomendacijas siekdama 

darbo programose nustatyti su etiniais 

klausimais susijusias sąlygas. Komisija 

užtikrina kuo didesnį etikos procedūrų 

skaidrumą. 

3. Vykdant veiksmą dalyvaujantys 

subjektai, prieš imdamiesi atitinkamos 

veiklos, gauna visus patvirtinimus ir kitus 

privalomus dokumentus iš atitinkamų 

nacionalinių ir vietos etikos komitetų ir 

kitų įstaigų, pavyzdžiui, duomenų 

apsaugos institucijų. Šie dokumentai 

saugomi byloje ir pateikiami Komisijai. 

3. Kai taikytina, vykdant veiksmą 

dalyvaujantys subjektai, prieš imdamiesi 

atitinkamos veiklos, gauna visus 

patvirtinimus ir kitus privalomus 

dokumentus iš atitinkamų nacionalinių ir 

vietos etikos komitetų ir kitų atitinkamų 

įstaigų, pavyzdžiui, duomenų apsaugos 

institucijų. Šie dokumentai saugomi byloje 

ir pateikiami Komisijai ir etikos komitetui. 

4. Jei tikslinga, veiksmo vykdymo 

metu Komisija atlieka etikos aspektų 

tikrinimą. Jei etikos klausimai rimti ar 

sudėtingi, tokį tikrinimą Komisija atlieka 

pasitelkusi gynybos etikos ekspertus. 

4. Veiksmo vykdymo metu prireikus 

Komisija savo iniciatyva arba Europos 

Parlamento prašymu (po balsavimo 

absoliučia balsų dauguma) atlieka etikos 

aspektų tikrinimą, veiksmo vykdymo metu 

ex-post po veiksmo užbaigimo. Jei etiniai 

klausimai rimti ar sudėtingi, tokį tikrinimą 

Komisija atlieka pasitelkusi etikos 

komiteto gynybos etikos ekspertus. 

5. Etiškai nepriimtini veiksmai gali 

būti atmesti arba bet kuriuo metu 

nutraukti. 

5. Komisija, vadovaudamasi šio 

straipsnio 2 ir 4 dalimis ir Finansiniu 

reglamentu, gali atmesti, pakeisti arba 

nutraukti veiklą. 

Or. en 

 

 


