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 A8-0412./19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zriadenie Európskeho obranného fondu 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Iba akcie v oblasti výskumu 

a vývoja sú oprávnené na financovanie 

v rámci tohto programu, pokiaľ sa 

zabezpečí, že identické alebo podobné 

vnútroštátne alebo dvojstranné akcie 

v oblasti výskumu a vývoja sa ukončia 

pred začatím akcie (akcií) v rámci tohto 

programu. Na takéto akcie bude k 

dispozícii maximálne 75 % súm 

uvedených v článku 4 ods. 2 písm. a) a b). 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zriadenie Európskeho obranného fondu 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 6 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. Akcie priamo alebo nepriamo 

prispievajúce k výrobe ozbrojených 

bezpilotných vzdušných prostriedkov 

alebo ich častí vrátane dielov, softvéru, 

funkcií umelej inteligencie a prípadných 

relevantných technológií dvojakého 

použitia sú vylúčené, pokiaľ nebude 

existovať rozhodnutie Rady o použití 

takýchto nových vojenských technológií v 

súlade s medzinárodným právom v oblasti 

ľudských práv a medzinárodným 

humanitárnym právom, ktoré bude riešiť 

otázky ako právny rámec, proporcionalita, 

ochrana civilistov a transparentnosť. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zriadenie Európskeho obranného fondu 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 - odsek 6 b (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6b. Akcie, ktoré prispievajú čiastočne 

alebo úplne, priamo alebo nepriamo k 

vývoju zbraní hromadného ničenia a 

súvisiacich hlavicových a raketových 

technológií, nie sú oprávnené. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zriadenie Európskeho obranného fondu 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 21 – nadpis 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 21 vypúšťa sa 

Operácie kombinovaného financovania  

Operácie kombinovaného financovania 

schválené v rámci fondu sa vykonávajú 

v súlade s [nariadením o Programe 

InvestEU] a hlavou X nariadenia 

o rozpočtových pravidlách. 

 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zriadenie Európskeho obranného fondu 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Akýkoľvek prevod vlastníctva 

alebo udelenie licencie musí spĺňať osem 

kritérií uvedených v spoločnej pozícii 

Rady 2008/944/SZBP, s nariadením (ES) 

č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim 

Spoločenstva na kontrolu vývozov, 

prepravy, sprostredkovania a tranzitu 

položiek s dvojakým použitím a platné 

reštriktívne opatrenia EÚ, v opačnom 

prípade sa popri iných opatreniach 

prostriedky z fondu musia vrátiť. 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

6.12.2018 A8-0412/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zriadenie Európskeho obranného fondu 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Komisia zriadi poradnú skupinu 

zloženú z nezávislých odborníkov, 

akademickej obce a organizácií 

občianskej spoločnosti, aby výboru 

poskytovala poradenstvo najmä 

o zlučiteľnosti technológií s podporou 

tohto programu s ohľadom na morálne, 

etické a medzinárodné právne záväzky 

Únie a jej členských štátov. 

Or. en 

 


