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BG Единство в многообразието BG 

6.12.2018 A8-0412/19 

Изменение  19 

Райнхард Бютикофер, Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0412/2018 

Зджислав Краснодембски 

Създаване на Европейски фонд за отбрана 

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

 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Само действия, свързани с 

научни изследвания и развойна 

дейност, следва да бъдат допустими 

за финансиране по тази Програма, 

доколкото е предвидено, че идентични 

или подобни национални или 

двустранни действия се прекратяват 

преди подаване на заявление за 

действието(действията) по тази 

Програма. За такива действия следва 

да се предоставя финансиране в 

максимален размер 75 % от сумите, 

предвидени в букви а) и б) от член 4, 

параграф 2. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.12.2018 A8-0412/20 

Изменение  20 

Райнхард Бютикофер, Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0412/2018 

Зджислав Краснодембски 

Създаване на Европейски фонд за отбрана 

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

 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 6 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. От програмата се изключват 

действия, които допринасят пряко 

или непряко за производството на 

безпилотни летателни апарати или 

техните части, включително 

компоненти, софтуер, 

характеристики на изкуствен 

интелект и всякакви относими 

технологии с двойна употреба, 

докато не съществува решение на 

Съвета за използването на подобни 

нови военни технологии, в което да се 

поддържа международно право в 

областта на правата на човека и 

международно хуманитарно право и в 

което да се уреждат въпроси, като 

например правна рамка, 

пропорционалност, защита на 

цивилните лица и прозрачност. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.12.2018 A8-0412/21 

Изменение  21 

Райнхард Бютикофер, Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0412/2018 

Зджислав Краснодембски 

Създаване на Европейски фонд за отбрана 

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

 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 6 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6б. Действия, които допринасят 

частично или изцяло, пряко или 

непряко, за разработването на 

оръжия за масово унищожение и 

свързаните с тях технологии за бойни 

глави и ракетни снаряди, са 

недопустими. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.12.2018 A8-0412/22 

Изменение  22 

Райнхард Бютикофер, Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0412/2018 

Зджислав Краснодембски 

Създаване на Европейски фонд за отбрана 

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

 

Предложение за регламент 

Член 21 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 21 заличава се 

Операции за смесено финансиране  

Операциите за смесено финансиране, 

за които е взето решение по линия на 

фонда, се изпълняват в съответствие 

с [Регламента за InvestEU] и дял Х от 

Финансовия регламент. 

 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.12.2018 A8-0412/23 

Изменение  23 

Райнхард Бютикофер, Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0412/2018 

Зджислав Краснодембски 

Създаване на Европейски фонд за отбрана 

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

 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 3 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Всяко прехвърляне на 

собственост или предоставяне на 

лиценз е в съответствие с осемте 

критерия от Обща позиция 

2008/944/ОВППС, Регламент (ЕО) 

№ 428/2009 за въвеждане режим на 

Общността за контрол на износа, 

трансфера, брокерската дейност и 

транзита на изделия и технологии с 

двойна употреба, както и с 

действащите ограничителни мерки 

на ЕС, в противен случай, наред с 

други мерки, ще се наложи да бъдат 

възстановени средствата, 

предоставени по линия на фонда. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/24 

Изменение  24 

Райнхард Бютикофер, Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0412/2018 

Зджислав Краснодембски 

Създаване на Европейски фонд за отбрана 

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

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Комисията създава 

консултативна група, която се 

състои от независими експерти, 

организации на академичните среди и 

гражданското общество, с цел да 

консултира комитета, по-специално 

относно съвместимостта на 

технологиите, подпомагани от 

настоящата програма, с оглед на 

моралните и етичните задължения, и 

на задълженията, произтичащи от 

международното право, както на 

Съюза, така и на неговите държави 

членки. 

Or. en 

 


