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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0412/19 

Módosítás  19 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Az Európai Védelmi Alap létrehozása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) E program keretében csak kutatási 

és fejlesztési tevékenységek támogathatók, 

amennyiben biztosított, hogy az azonos 

vagy hasonló nemzeti vagy kétoldalú 

kutatási és fejlesztési tevékenységeket az e 

program keretében végrehajtandó 

tevékenység(ek) megkezdése előtt 

megszüntetik. A 4. cikk (2) bekezdésének 

a) és b) pontjában említett összegek 

legfeljebb 75%-a áll rendelkezésre ilyen 

tevékenységekre. 

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0412/20 

Módosítás  20 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Az Európai Védelmi Alap létrehozása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Azok a tevékenységek, amelyek 

közvetlenül vagy közvetetten 

hozzájárulnak a pilóta nélküli fegyveres 

légi járművek előállításához, ideértve az 

alkatrészek, a szoftver, a mesterséges 

intelligencia elemek előállítását és minden 

vonatkozó, kettős felhasználású 

technológiát, mindaddig kizárásra 

kerülnek, amíg nem születik olyan tanácsi 

határozat az említett új katonai 

technológia alkalmazásáról, amely 

összhangban áll a nemzetközi emberi 

jogokkal és a nemzetközi humanitárius 

joggal, és amely szabályozza például a jogi 

keretrendszert, az arányosságot, a polgári 

lakosság védelmét és az átláthatóságot. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0412/21 

Módosítás  21 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Az Európai Védelmi Alap létrehozása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 6 b bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6b) Nem támogathatók azok a 

tevékenységek, amelyek részben vagy 

egészben, közvetlenül vagy közvetetten 

hozzájárulnak tömegpusztító fegyverek, 

illetve kapcsolódó robbanófej- és 

rakétatechnológia fejlesztéséhez. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0412/22 

Módosítás  22 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Az Európai Védelmi Alap létrehozása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

21. cikk törölve 

Vegyesfinanszírozási műveletek  

Az alap keretében a vegyesfinanszírozási 

műveleteket az [InvestEU rendelettel] és a 

költségvetési rendelet X. címével 

összhangban kell végrehajtani. 

 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0412/23 

Módosítás  23 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Az Európai Védelmi Alap létrehozása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Bármely tulajdonjog-átruházásnak 

vagy engedélyezésnek meg kell felelnie a 

2008/944/KKBP közös álláspont nyolc 

kritériumának, a kettős felhasználású 

termékek kivitelére, transzferjére, 

brókertevékenységére és tranzitjára 

vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer 

kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi 

rendeletnek és a hatályban lévő uniós 

korlátozó intézkedéseknek, ellenkező 

esetben szükségessé válik – egyéb 

intézkedések mellett – az alap keretében 

nyújtott finanszírozás visszafizetése. 

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0412/24 

Módosítás  24 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Az Európai Védelmi Alap létrehozása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A Bizottságnak célszerű 

felállítania egy független szakértőkből, 

valamint a tudományos élet és a civil 

társadalmi szervezetek képviselőiből álló 

tanácsadó csoportot azzal a céllal, hogy ez 

tanácsadással segítse a bizottsági munkát, 

különösen a szóban forgó program által 

támogatott technológia kompatibilitása 

tárgyában, tekintettel az Unió és 

tagállamai morális, etikai és nemzetközi 

jogi kötelezettségeire. 

Or. en 

 


