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22.4.2021 A9-0120/9

Pozměňovací návrh 9
Michael Bloss
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0120/2020
Zdzisław Krasnodębski
Zřízení Evropského obranného fondu
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Postoj Rady
Čl. 20 – odst. 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Pokud jde o výsledky vytvořené 
příjemci prostřednictvím výzkumných akcí 
podporovaných z fondu a aniž je dotčen 
odstavec 9 tohoto článku, musí být Komise 
předem informována o každém převodu 
vlastnictví na nepřidruženou zemi nebo 
subjekt nepřidružené země nebo o udělení 
výhradní licence takové zemi nebo 
subjektu. Pokud je tento převod vlastnictví 
nebo udělení výhradní licence v rozporu 
s bezpečnostními a obrannými zájmy Unie 
a jejích členských států nebo s cíli 
stanovenými v článku 3, musí být podpora 
poskytnutá z fondu vrácena.

4. Pokud jde o výsledky vytvořené 
příjemci prostřednictvím výzkumných akcí 
podporovaných z fondu a aniž je dotčen 
odstavec 9 tohoto článku, musí být Komise 
předem informována o každém převodu 
vlastnictví na nepřidruženou zemi nebo 
subjekt nepřidružené země nebo o udělení 
výhradní licence takové zemi nebo 
subjektu. Pokud je tento převod vlastnictví 
nebo udělení výhradní licence v rozporu 
s bezpečnostními a obrannými zájmy Unie 
a jejích členských států, s osmi kritérii pro 
vývoz zbraní stanovenými v článku 2 
společného postoje Rady 2008/944/SZBP 
nebo s cíli stanovenými v článku 3, musí 
být podpora poskytnutá z fondu vrácena.
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22.4.2021 A9-0120/10

Pozměňovací návrh 10
Michael Bloss
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0120/2020
Zdzisław Krasnodębski
Zřízení Evropského obranného fondu
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Postoj Rady
Čl. 23 – odst. 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Pokud jde o výsledky vytvořené 
příjemci prostřednictvím vývojových akcí 
podporovaných z fondu a aniž je dotčen 
odstavec 3 tohoto článku, musí být Komise 
předem informována o každém převodu 
vlastnictví na nepřidruženou třetí zemi 
nebo subjekt nepřidružené třetí země. Je-li 
tento převod vlastnictví v rozporu 
s bezpečnostními a obrannými zájmy Unie 
a jejích členských států nebo s cíli 
stanovenými v článku 3, musí být podpora 
poskytnutá z fondu vrácena.

4. Pokud jde o výsledky vytvořené 
příjemci prostřednictvím vývojových akcí 
podporovaných z fondu a aniž je dotčen 
odstavec 3 tohoto článku, musí být Komise 
předem informována o každém převodu 
vlastnictví na nepřidruženou třetí zemi 
nebo subjekt nepřidružené třetí země. Je-li 
tento převod vlastnictví v rozporu 
s bezpečnostními a obrannými zájmy Unie 
a jejích členských států nebo, s osmi 
kritérii pro vývoz zbraní stanovenými 
v článku 2 společného postoje Rady 
2008/944/SZBP nebo s cíli stanovenými 
v článku 3, musí být podpora poskytnutá 
z fondu vrácena.
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22.4.2021 A9-0120/11

Pozměňovací návrh 11
Michael Bloss
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0120/2020
Zdzisław Krasnodębski
Zřízení Evropského obranného fondu
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Postoj Rady
Čl. 24 – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů pracovní programy 
uvedené v odstavci 1 tohoto článku. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 34 odst. 2

2. Komise přijme prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci pracovní 
programy uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku. Tyto akty v přenesené pravomoci 
se přijímají v souladu s postupem podle 
článku 33.
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22.4.2021 A9-0120/12

Pozměňovací návrh 12
Michael Bloss
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0120/2020
Zdzisław Krasnodębski
Zřízení Evropského obranného fondu
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Postoj Rady
Článek 33

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 33 Článek 33
Výkon přenesené pravomoci Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 28 je svěřena 
Komisi na dobu neurčitou od … [den 
vstupu tohoto nařízení v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 24 odst. 2 
a článku 28 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou od … [den vstupu tohoto 
nařízení v platnost]. 

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené 
v článku 28 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené 
v čl. 24 odst. 2 a článku 28 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie, nebo k pozdějšímu dni, který je 
v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů.

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
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Evropskému parlamentu a Radě. Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 28 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament ani Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 24 odst. 2 nebo článku 28 vstoupí 
v platnost pouze tehdy, pokud proti němu 
Evropský parlament ani Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.
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22.4.2021 A9-0120/13

Pozměňovací návrh 13
Michael Bloss
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0120/2020
Zdzisław Krasnodębski
Zřízení Evropského obranného fondu
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Postoj Rady
Čl. 26 – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Nezávislí odborníci uvedení 
v odstavci 1 tohoto článku musí s ohledem 
na svou státní příslušnost pokud možno 
zastupovat co nejvyšší počet členských 
států a musí být vybráni na základě výzev 
k vyjádření zájmu adresovaných 
ministerstvům obrany a podřízeným 
agenturám, jiným příslušným vládním 
orgánům, výzkumným ústavům, 
univerzitám, podnikatelským sdružením 
nebo podnikům v obranném sektoru, 
s cílem sestavit seznam nezávislých 
odborníků. Odchylně od článku 237 
finančního nařízení se tento seznam 
nezávislých odborníků nezveřejňuje.

2. Nezávislí odborníci uvedení 
v odstavci 1 tohoto článku musí s ohledem 
na svou státní příslušnost pokud možno 
zastupovat co nejvyšší počet členských 
států a musí být vybráni na základě výzev 
k vyjádření zájmu adresovaných 
ministerstvům obrany a podřízeným 
agenturám, jiným příslušným vládním 
orgánům, výzkumným ústavům, 
univerzitám, podnikatelským sdružením 
nebo podnikům v obranném sektoru, 
s cílem sestavit seznam nezávislých 
odborníků.
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