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Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Foranstaltninger, der gennemføres 

under fonden, skal overholde etiske 

principper og den relevante nationale 

lovgivning, EU-lovgivning og international 

lovgivning. 

1. Foranstaltninger, der gennemføres 

under fonden, skal overholde: 

- etiske principper og den relevante 

nationale lovgivning, EU-lovgivning og 

international lovgivning, herunder Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og den 

europæiske 

menneskerettighedskonvention, inklusive 

tillægsprotokoller og international 

humanitær ret  

- regler om etiske råvarer og etiske 

forsyningskæder 

- regler og initiativer til bekæmpelse af 

korruption og hvidvaskning af penge 

Or. en 
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Ændringsforslag  14 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Forslagene bliver systematisk 

undersøgt med henblik på at indkredse de 

foranstaltninger, som rejser komplekse 

eller alvorlige etiske spørgsmål, og 

underkaste dem en etisk vurdering. Etisk 

screening og vurdering skal foretages af 

Kommissionen med støtte fra eksperter på 

det forsvarsetiske område. Kommissionen 

skal så vidt muligt sikre gennemsigtighed i 

de etiske procedurer. 

2. Forslagene bliver systematisk 

undersøgt ex-ante af Kommissionen med 

henblik på at indkredse de foranstaltninger, 

som rejser komplekse eller alvorlige etiske 

spørgsmål, og, hvor det er nødvendigt, 

videregive dem til vurdering i det etiske 

råd. 

Det etiske råd skal bestå af eksperter, som 

er identificeret og valgt af Kommissionen. 

Disse eksperter skal være uafhængige, 

navnlig for så vidt angår relevante 

industrivirksomheder, og de har forskellig 

baggrund, navnlig fra civilsamfundet og 

den akademiske verden. Alle eksperter 

skal være statsborgere i Unionen og 

stamme fra et så bredt udvalg af 

medlemsstater som muligt. 

Kommissionen tager deres henstillinger i 

betragtning med henblik på at præcisere 

betingelserne relateret til etiske spørgsmål 

i arbejdsprogrammerne. Kommissionen 

skal så vidt muligt sikre gennemsigtighed i 

de etiske procedurer. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/15 

Ændringsforslag  15 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Enheder, som deltager i en 

foranstaltning, skal indhente alle 

godkendelser eller andre obligatoriske 

dokumenter fra de relevante nationale eller 

lokale etiske råd eller andre organer såsom 

databeskyttelsesmyndigheder, inden de 

pågældende foranstaltninger påbegyndes. 

Disse dokumenter arkiveres og fremlægges 

for Kommissionen. 

3. Enheder, som deltager i en 

foranstaltning, skal indhente alle 

godkendelser eller andre obligatoriske 

dokumenter fra de relevante nationale 

etiske råd eller andre relevante organer 

såsom databeskyttelsesmyndigheder, inden 

de pågældende aktiviteter påbegyndes. 

Disse dokumenter arkiveres og fremlægges 

for Kommissionen og det etiske råd. 

Or. en 
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Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Hvis det er hensigtsmæssigt, 

udfører Kommissionen etisk kontrol under 

foranstaltningens gennemførelse. For 

alvorlige eller komplekse etiske spørgsmål 

skal kontrollen foretages af Kommissionen 

med støtte fra eksperter på det 

forsvarsetiske område. 

4. Under gennemførelsen af 

foranstaltningen, og hvor det er relevant, 

udfører Kommissionen etisk kontrol på 

eget initiativ eller efter anmodning fra 

Europa-Parlamentet (med absolut flertal). 

For alvorlige eller komplekse etiske 

spørgsmål skal kontrollen foretages af 

Kommissionen med støtte fra eksperter fra 

det etiske råd. 

Or. en 
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Ændringsforslag  17 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Foranstaltninger, der ikke er etisk 

forsvarlige, kan til enhver tid afvises eller 

afsluttes. 

5. Kommissionen kan i 

overensstemmelse med stk. 2 og 4 i denne 

artikel og finansforordningen forkaste, 

ændre eller afslutte foranstaltningen. 

Or. en 
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Ændringsforslag  18 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. En ansøger eller underkontrahent, 

der er involveret i en foranstaltning, der 

er etableret i Unionen eller i et associeret 

land, og som kontrolleres af et ikke-

associeret tredjeland eller en enhed i et 

ikke-associeret tredjeland, skal ikke være 

støtteberettiget, hvis det pågældende 

tredjeland ikke har undertegnet og 

ratificeret våbenhandelstraktaten (ATT). 

Or. en 

 


