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6.12.2018 A8-0412/19 

Pozměňovací návrh  19 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zřízení Evropského obranného fondu 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. K financování v rámci programu 

jsou způsobilé pouze výzkumné a vývojové 

akce, a to pod podmínkou, že stejné nebo 

podobné vnitrostátní či dvoustranné 

výzkumné a vývojové akce byly ukončeny 

před zahájením akcí v rámci tohoto 

programu. Na takové akce lze použít 

nejvýše 75 % částek uvedených v čl. 4 

odst. 2 písm. a) a b). 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

6.12.2018 A8-0412/20 

Pozměňovací návrh  20 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zřízení Evropského obranného fondu 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 6 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Akce, které přímo či nepřímo 

přispívají k výrobě vyzbrojených 

bezpilotních vzdušných prostředků nebo 

jejich částí, včetně součástek, softwaru, 

funkcí umělé inteligence a případných 

technologií dvojího užití, jsou vyloučeny, 

dokud nebude přijato rozhodnutí Rady o 

používání těchto nových vojenských 

technologií, jež bude v souladu s 

mezinárodním právem v oblasti lidských 

práv a které bude řešit otázky příslušného 

právního rámce, přiměřenosti, ochrany 

civilistů a transparentnosti. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/21 

Pozměňovací návrh  21 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zřízení Evropského obranného fondu 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 6 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6b. Akce přispívající přímo nebo 

nepřímo k vývoji zbraní hromadného 

ničení a souvisejících technologií 

bojových hlavic a raket nejsou způsobilé. 

Or. en 



 

AM\1171572CS.docx  PE631.560v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

6.12.2018 A8-0412/22 

Pozměňovací návrh  22 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zřízení Evropského obranného fondu 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 21 vypouští se 

Operace kombinování zdrojů  

Operace kombinování zdrojů, o nichž bylo 

rozhodnuto v rámci tohoto fondu, se 

provádějí v souladu s [nařízením o fondu 

InvestEU] a hlavou X finančního 

nařízení. 

 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/23 

Pozměňovací návrh  23 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zřízení Evropského obranného fondu 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Převody vlastnictví nebo udělení 

licence musí být v souladu s osmi kritérii 

uvedenými ve společném postoji 

2008/944/SZBP, nařízením (ES) 

428/2009m kterým se zavádí režim 

Společenství pro kontrolu vývozu, 

přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží 

dvojího užití, a s platnými omezujícími 

opatřeními EU; v případě nedodržení 

těchto požadavků je příjemce povinen 

poskytnuté prostředky vrátit, aniž jsou 

dotčena jiná případná opatření. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/24 

Pozměňovací návrh  24 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zřízení Evropského obranného fondu 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Komise zřídí poradní skupinu 

složenou z nezávislých odborníků, 

zástupců akademické obce a občanské 

společnosti s cílem poskytovat poradenství 

tomuto výboru, zejména pokud jde o 

slučitelnost technologií podporovaných 

programem, s ohledem na morální, etické 

a mezinárodní právní závazky, a to jak 

Unie, tak i jejích členských států. 

Or. en 

 


