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6.12.2018 A8-0412/13 

Predlog spremembe  13 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ukrepi, izvedeni v okviru Sklada, 

spoštujejo etična načela in zadevno 

nacionalno zakonodajo, zakonodajo Unije 

ter predpise mednarodnega prava. 

1. Ukrepi, izvedeni v okviru Sklada, 

spoštujejo: 

– etična načela in zadevno nacionalno 

zakonodajo, zakonodajo Unije ter predpise 

mednarodnega prava, vključno z Listino 

Evropske unije o temeljnih pravicah in 

Evropsko konvencijo o človekovih 

pravicah in njenimi dopolnilnimi 

protokoli ter mednarodnim humanitarnim 

pravom; 

– etične surovine in dobavno verigo; 

– predpise in pobude za boj proti korupciji 

in pranju denarja; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/14 

Predlog spremembe  14 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. S sistematičnim pregledom 

predlogov se ugotovi, pri katerih ukrepih se 

zastavljajo zapletena ali resna etična 

vprašanja, za take ukrepe pa se opravi 

etična ocena. Etično preverjanje in ocene 

opravi Komisija ob podpori strokovnjakov 

za obrambno etiko. Komisija v največji 

možni meri zagotovi preglednost 

postopkov v zvezi z vprašanji etike. 

2. S sistematičnim predhodnim 

pregledom predlogov, ki ga opravi 

Komisija, se ugotovi, pri katerih ukrepih se 

zastavljajo zapletena ali resna etična 

vprašanja in ta se, kjer je to primerno, 

predložijo v oceno odboru za etiko. 

Odbor za etiko sestavljajo strokovnjaki, ki 

jih določi in izbere Komisija. Ti 

strokovnjaki so neodvisni, zlasti kar 

zadeva ustrezna industrijska podjetja, in 

prihajajo iz različnih okolij, zlasti civilne 

družbe in akademskega sveta. Vsi 

strokovnjaki so državljani Unije in 

prihajajo iz čim več različnih držav članic. 

Komisija upošteva njihova priporočila pri 

opredelitvi pogojev, povezanih z etičnimi 

vprašanji, v delovnih programih. Komisija 

v največji možni meri zagotovi preglednost 

postopkov v zvezi z vprašanji etike. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/15 

Predlog spremembe  15 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Subjekti, ki sodelujejo v ukrepu, 

pred začetkom zadevnih dejavnosti 

pridobijo vsa soglasja ali druge obvezne 

dokumente od ustreznih nacionalnih in 

lokalnih odborov za etiko ali drugih 

organov, kot so organi za varstvo 

podatkov. Ti dokumenti se arhivirajo in 

dajo na razpolago Komisiji. 

3. Subjekti, ki sodelujejo v ukrepu, 

pred začetkom zadevnih dejavnosti 

pridobijo vsa soglasja ali druge obvezne 

dokumente od ustreznih nacionalnih 

odborov za etiko ali drugih ustreznih 

organov, kot so organi za varstvo 

podatkov. Ti dokumenti se arhivirajo in 

dajo na razpolago Komisiji in odboru za 

etiko. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/16 

Predlog spremembe  16 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Komisija po potrebi opravi etično 

preverjanje med izvajanjem ukrepa. V 

primeru resnih ali zapletenih etičnih 

vprašanj etično preverjanje opravi 

Komisija ob podpori strokovnjakov za 

obrambno etiko. 

4. Med izvajanjem ukrepa in kjer je 

to primerno, etično preverjanje opravi 

Komisija na lastno pobudo ali na zahtevo 

Evropskega parlamenta (po glasovanju z 

absolutno večino). V primeru resnih ali 

zapletenih etičnih vprašanj etično 

preverjanje opravi Komisija ob podpori 

strokovnjakov iz odbora za etiko. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/17 

Predlog spremembe  17 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Etično nesprejemljivi ukrepi se 

lahko kadar koli zavrnejo ali prekinejo. 

5. Komisija lahko na podlagi 

odstavkov 2 in 4 tega člena ter finančne 

uredbe zavrne, spremeni ali prekine 

ukrep. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/18 

Predlog spremembe  18 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Vložnik ali podizvajalec, ki 

sodeluje pri ukrepu, s sedežem v Unij ali 

pridruženi državi, ki je pod nadzorom 

nepridružene tretje države ali subjekta 

nepridružene tretje države, ni upravičen 

do financiranja, če tretja država ni 

podpisala in ratificirala Pogodbe o 

trgovini z orožjem. 

Or. en 

 


