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7.12.2018 A8-0412/25 

Pakeitimas 25 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Europos gynybos fondo įsteigimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) atsižvelgiant į tai, kad Fondas 

pirmiausia siekia stiprinti skirtingų 

valstybių narių juridinių asmenų 

bendradarbiavimą visoje Europoje, 

veiksmas turėtų būti tinkamas finansuoti, 

tik jei bendradarbiavimo pagrindu jį 

vykdyti imasi bent trys juridiniai asmenys, 

įsisteigę bent trijose skirtingose valstybėse 

narėse ir (arba) asocijuotosiose šalyse. 

Bent trys iš šių teisinius reikalavimus 

atitinkančių subjektų, įsisteigusių bent 

dviejose skirtingose valstybėse narėse ir 

(arba) asocijuotosiose šalyse, turėtų nebūti 

faktiškai tiesiogiai arba netiesiogiai 

kontroliuojami to paties subjekto ir turi 

nebūti kontroliuojami vieni kitų. 

Siekdamas paskatinti valstybių narių 

bendradarbiavimą fondas gali remti 

bendrus ikiprekybinius viešuosius 

pirkimus; 

(10) atsižvelgiant į tai, kad Fondas 

pirmiausia siekia stiprinti skirtingų 

valstybių narių teisės subjektų 

bendradarbiavimą visoje Europoje, 

veiksmas turėtų būti tinkamas finansuoti, 

tik jei bendradarbiavimo pagrindu jį 

vykdyti imasi bent trijų teisės subjektų, 

įsisteigusių bent trijose skirtingose 

valstybėse narėse, konsorciumas. Bet 

kuris papildomas teisės subjektas, 

dalyvaujantis konsorciume, gali įsisteigti 

asocijuotoje šalyje. Kiekvienos 

bendradarbiavimo rūšies atveju 

konsorciumo narių dauguma turėtų būti 

valstybėse narėse įsteigti teisės subjektai. 

Bent trys iš šių teisinius reikalavimus 

atitinkančių subjektų, įsisteigusių bent 

trijose skirtingose valstybėse narėse ir 

(arba) asocijuotosiose šalyse, turėtų nebūti 

tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuojami 

to paties subjekto ir turi nebūti 

kontroliuojami vieni kitų. Siekdamas 

paskatinti valstybių narių 

bendradarbiavimą fondas gali remti 

bendrus ikiprekybinius viešuosius 

pirkimus; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/26 

Pakeitimas 26 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Europos gynybos fondo įsteigimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis  

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, 

Sąjungoje arba asocijuotojoje šalyje 

įsisteigęs pareiškėjas, kurį kontroliuoja 

neasocijuotoji trečioji valstybė arba 

neasocijuotosios trečiosios valstybės 

subjektas, gali atitikti finansavimo 

reikalavimus, jei tai būtina veiksmo 

tikslams pasiekti ir su sąlyga, kad jo 

dalyvavimas nekels pavojaus Sąjungos ir 

jos valstybių narių saugumo interesams. 

Siekiant apsaugoti Sąjungos ir jos valstybių 

narių saugumo interesus, kvietime teikti 

pasiūlymus reikalaujama, kad pareiškėjas 

pateiktų informacijos, patvirtinančios, 

kad: 

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, 

Sąjungoje arba asocijuotojoje šalyje 

įsisteigęs pareiškėjas arba veiksme 

dalyvaujantis subrangovas, kurį 

kontroliuoja neasocijuotoji trečioji valstybė 

arba neasocijuotosios trečiosios valstybės 

subjektas yra finansavimo reikalavimus 

atitinkantis subjektas, jei tai būtina 

veiksmo tikslams pasiekti ir su sąlyga, kad 

jo dalyvavimas nekelia pavojaus Sąjungos 

ir jos valstybių narių saugumo ir gynybos 

interesams arba 3 straipsnyje nurodytiems 

tikslams. Siekiant apsaugoti Sąjungos ir jos 

valstybių narių saugumo interesus, 

kvietime teikti pasiūlymus reikalaujama, 

kad pareiškėjas įsipareigotų pateikti 

informacijos arba garantijų, kurias yra 

patvirtinusi valstybė narė, kurioje yra 

pareiškėjas, pagrindžiančių, kad: 

Or. en 
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Pakeitimas 27 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Europos gynybos fondo įsteigimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 2 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) neasocijuotosios trečiosios 

valstybės arba neasocijuotųjų trečiųjų 

valstybių subjektai negalės susipažinti su 

įslaptinta ir neįslaptinta neskelbtina 

informacija apie veiksmą, o vykdant 

veiksmą dalyvaujantys asmenys turės 

valstybės narės arba asocijuotosios šalies 

išduotą nacionalinį patikimumo 

pažymėjimą; 

b) neasocijuotosios trečiosios 

valstybės arba neasocijuotųjų trečiųjų 

valstybių subjektai negali susipažinti su 

įslaptinta ir neįslaptinta neskelbtina 

informacija apie veiksmą, o vykdant 

veiksmą dalyvaujantys darbuotojai arba 

kiti asmenys, prireikus, turi valstybės 

narės arba asocijuotosios šalies išduotą 

nacionalinį patikimumo pažymėjimą; 

Or. en 
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Pakeitimas 28 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Europos gynybos fondo įsteigimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jeigu 27 straipsnyje nurodytoje 

darbo programoje nenumatyta kitaip, 

veiksmas atliekamas bendradarbiaujant 

bent trims teisės subjektams, kurie 

įsisteigę bent trijose skirtingose valstybėse 

narėse ir (arba) asocijuotosiose šalyse. 

Bent trys iš reikalavimus atitinkančių 

subjektų, įsisteigusių bent dviejose 

valstybėse narėse ir (arba) asocijuotosiose 

šalyse, per visą veiksmo vykdymo 

laikotarpį nėra tiesiogiai ar netiesiogiai 

faktiškai kontroliuojami to paties subjekto 

ir vienas kito nekontroliuoja. 

4. Veiksmas atliekamas 

bendradarbiaujant bent trijų teisės 

subjektų, kurie įsisteigę bent trijose 

skirtingose valstybėse narėse ir (arba) 

asocijuotosiose šalyse, konsorciume. Bet 

kuris kitas konsorciume dalyvaujantis 

teisės subjektas gali būti įsisteigęs 

asocijuotoje šalyje, kaip nurodyta 5 

straipsnyje. Bent trys iš reikalavimus 

atitinkančių subjektų, įsisteigusių bent 

trijose valstybėse narėse ir (arba) 

asocijuotosiose šalyse, per visą veiksmo 

vykdymo laikotarpį nėra tiesiogiai ar 

netiesiogiai kontroliuojami to paties 

subjekto ir vienas kito nekontroliuoja. 

Or. en 
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Pakeitimas 29 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Europos gynybos fondo įsteigimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Produktų ir technologijų, kurių 

naudojimas, kūrimas ar gamyba 

draudžiami pagal taikytiną tarptautinę 

teisę, kūrimo veiksmai nėra tinkami 

finansuoti. 

6. Produktų ir technologijų, įskaitant 

nepilotuojamus orlaivius, kurių žmogus 

nekontroliuoja pasirenkant taikinį ir 

puolant, kurių naudojimas, kūrimas ar 

gamyba draudžiami pagal taikytiną 

tarptautinę teisę, kūrimo veiksmai nėra 

tinkami finansuoti. 

Or. en 



 

AM\1171667LT.docx  PE631.560v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.12.2018 A8-0412/30 

Pakeitimas 30 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Europos gynybos fondo įsteigimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Laikantis Finansinio reglamento 

[195 straipsnio e punkto] darbo 

programoje nurodytiems teisės subjektams 

dotacijos gali būti skiriamos neskelbiant 

kvietimo teikti pasiūlymus. 

Išbraukta. 

Or. en 

 


