
AM\1229720HU.docx PE690.760v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.4.2021 A9-0120/9

Módosítás 9
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Az Európai Védelmi Alap létrehozása
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

A Tanács álláspontja
20 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) Az alapból támogatásban részesülő 
kutatási tevékenységek révén a címzettek 
által létrehozott eredmények tekintetében – 
ezen cikk (9) bekezdésének sérelme nélkül 
– előzetesen értesíteni kell a Bizottságot a 
tulajdonjognak nem társult országra vagy 
nem társult harmadik országbeli 
szervezetre történő átruházásáról vagy a 
kizárólagos használati engedély ilyen 
ország vagy szervezet részére történő 
megadásáról. Amennyiben az ilyen 
tulajdonjog-átruházás vagy egy kizárólagos 
használati engedély megadása ellentétes az 
Unió és tagállamai biztonsági és védelmi 
érdekeivel, illetve a 3. cikkben foglalt 
célkitűzésekkel, az alap keretében nyújtott 
támogatást vissza kell téríteni.

(4) Az alapból támogatásban részesülő 
kutatási tevékenységek révén a címzettek 
által létrehozott eredmények tekintetében – 
ezen cikk (9) bekezdésének sérelme nélkül 
– előzetesen értesíteni kell a Bizottságot a 
tulajdonjognak nem társult országra vagy 
nem társult harmadik országbeli 
szervezetre történő átruházásáról vagy a 
kizárólagos használati engedély ilyen 
ország vagy szervezet részére történő 
megadásáról. Amennyiben az ilyen 
tulajdonjog-átruházás vagy egy kizárólagos 
használati engedély megadása ellentétes az 
Unió és tagállamai biztonsági és védelmi 
érdekeivel, a 2008/944/KKBP közös 
álláspont 2. cikkében foglalt, a 
fegyverkivitelre vonatkozó nyolc 
kritériummal, illetve a 3. cikkben foglalt 
célkitűzésekkel, az alap keretében nyújtott 
támogatást vissza kell téríteni.
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22.4.2021 A9-0120/10

Módosítás 10
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Az Európai Védelmi Alap létrehozása
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

A Tanács álláspontja
23 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) Az alapból támogatásban részesülő 
fejlesztési tevékenységek révén a címzettek 
által létrehozott eredmények tekintetében – 
ezen cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül 
– előzetesen értesíteni kell a Bizottságot a 
tulajdonjognak nem társult harmadik 
országra vagy nem társult harmadik 
országbeli szervezetre történő 
átruházásáról. Ha az ilyen tulajdonjog-
átruházás ellentétes az Unió és tagállamai 
biztonsági és védelmi érdekeivel, illetve a 
3. cikkben foglalt célkitűzésekkel, az 
alapból nyújtott támogatást vissza kell 
téríteni.

(4) Az alapból támogatásban részesülő 
fejlesztési tevékenységek révén a címzettek 
által létrehozott eredmények tekintetében – 
ezen cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül 
– előzetesen értesíteni kell a Bizottságot a 
tulajdonjognak nem társult harmadik 
országra vagy nem társult harmadik 
országbeli szervezetre történő 
átruházásáról. Ha az ilyen tulajdonjog-
átruházás ellentétes az Unió és tagállamai 
biztonsági és védelmi érdekeivel, a 
2008/944/KKBP közös álláspont 2. 
cikkében foglalt, a fegyverkivitelre 
vonatkozó nyolc kritériummal, illetve a 3. 
cikkben foglalt célkitűzésekkel, az alap 
keretében nyújtott támogatást vissza kell 
téríteni.

Or. en
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22.4.2021 A9-0120/11

Módosítás 11
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Az Európai Védelmi Alap létrehozása
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

A Tanács álláspontja
24 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján fogadja el az e cikk (1) 
bekezdésében említett munkaprogramokat. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 34. 
cikk (2) bekezdésében előírt 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

(2) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján fogadja el az e 
cikk (1) bekezdésében említett 
munkaprogramokat. Ezeket a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 
33. cikkben előírt eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en
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22.4.2021 A9-0120/12

Módosítás 12
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Az Európai Védelmi Alap létrehozása
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

A Tanács álláspontja
33 cikk

A Tanács álláspontja Módosítás

33. cikk 33. cikk
A felhatalmazás gyakorlása A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
feltételeit ez a cikk határozza meg.

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 28. cikkben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása 
határozatlan időre szól …e rendelet 
hatálybalépésének időpontja-tól/-től 
kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 24. cikk (2) 
bekezdésében és a 28. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása 
határozatlan időre szól …e rendelet 
hatálybalépésének időpontja-tól/-től 
kezdődő hatállyal.

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 28. 
cikkben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 24. cikk 
(2) bekezdésében és a 28. cikkben említett 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
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megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes tagállamok 
által kijelölt szakértőkkel.

megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes tagállamok 
által kijelölt szakértőkkel.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A 28. cikk értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

(6) A 24. cikk (2) bekezdése és a 28. 
cikk értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.
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22.4.2021 A9-0120/13

Módosítás 13
Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Az Európai Védelmi Alap létrehozása
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

A Tanács álláspontja
26 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
független szakértőknek a tagállamok lehető 
legszélesebb köréből származó 
állampolgároknak kell lenniük, és ezeket a 
szakértőket a védelmi minisztériumoknak 
és az alárendelt ügynökségeknek, az egyéb 
megfelelő kormányzati szerveknek, a 
kutatóintézeteknek, az egyetemeknek, a 
vállalkozói szövetségeknek, illetve a 
védelmi ágazat vállalkozásainak címzett, a 
részvételi szándék kifejezésére való 
felhívások alapján kell kiválasztani a 
független szakértői jegyzék összeállítása 
céljából. A költségvetési rendelet 237. 
cikkétől eltérve a független szakértői 
jegyzék nem hozható nyilvánosságra.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
független szakértőknek a tagállamok lehető 
legszélesebb köréből származó 
állampolgároknak kell lenniük, és ezeket a 
szakértőket a védelmi minisztériumoknak 
és az alárendelt ügynökségeknek, az egyéb 
megfelelő kormányzati szerveknek, a 
kutatóintézeteknek, az egyetemeknek, a 
vállalkozói szövetségeknek, illetve a 
védelmi ágazat vállalkozásainak címzett, a 
részvételi szándék kifejezésére való 
felhívások alapján kell kiválasztani a 
független szakértői jegyzék összeállítása 
céljából.

Or. en


