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22.4.2021 A9-0120/9

Poprawka 9
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Stanowisko Rady
Artykuł 20 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Bez uszczerbku dla ust. 9 
niniejszego artykułu Komisja jest 
uprzednio powiadamiana o każdym 
przypadku przeniesienia własności bądź 
o udzieleniu wyłącznej licencji 
w odniesieniu do wyników osiągniętych 
przez odbiorców na skutek działań 
badawczych wspieranych z Funduszu 
na rzecz niestowarzyszonego państwa 
trzeciego lub podmiotu 
z niestowarzyszonego państwa trzeciego. 
Jeżeli takie przeniesienie własności lub 
udzielenie wyłącznej licencji jest sprzeczne 
z interesami Unii i jej państw 
członkowskich w zakresie bezpieczeństwa 
i obronności lub z celami określonymi 
w art. 3, wsparcie udzielone w ramach 
Funduszu podlega zwrotowi.

4. Bez uszczerbku dla ust. 9 
niniejszego artykułu Komisja jest 
uprzednio powiadamiana o każdym 
przypadku przeniesienia własności bądź 
o udzieleniu wyłącznej licencji 
w odniesieniu do wyników osiągniętych 
przez odbiorców na skutek działań 
badawczych wspieranych z Funduszu 
na rzecz niestowarzyszonego państwa 
trzeciego lub podmiotu 
z niestowarzyszonego państwa trzeciego. 
Jeżeli takie przeniesienie własności lub 
udzielenie wyłącznej licencji jest sprzeczne 
z interesami Unii i jej państw 
członkowskich w zakresie bezpieczeństwa 
i obronności, z ośmioma kryteriami 
wywozu broni określonymi w art. 2 
wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB 
lub z celami określonymi w art. 3, wsparcie 
udzielone w ramach Funduszu podlega 
zwrotowi.
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22.4.2021 A9-0120/10

Poprawka 10
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Stanowisko Rady
Artykuł 23 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Jeżeli chodzi o wyniki osiągnięte 
przez odbiorców za pomocą działań 
rozwojowych wspieranych z Funduszu, 
oraz bez uszczerbku dla ust. 3 niniejszego 
artykułu, Komisja jest uprzednio 
powiadamiana o każdym przypadku 
przeniesienia własności na rzecz 
niestowarzyszonego państwa trzeciego lub 
podmiotu z niestowarzyszonego państwa 
trzeciego. Jeżeli takie przeniesienie 
własności jest sprzeczne z interesami Unii i 
jej państw członkowskich w zakresie 
bezpieczeństwa i obronności lub z celami 
określonymi w art. 3, wsparcie udzielone w 
ramach Funduszu podlega zwrotowi.

4. Jeżeli chodzi o wyniki osiągnięte 
przez odbiorców za pomocą działań 
rozwojowych wspieranych z Funduszu, 
oraz bez uszczerbku dla ust. 3 niniejszego 
artykułu, Komisja jest uprzednio 
powiadamiana o każdym przypadku 
przeniesienia własności na rzecz 
niestowarzyszonego państwa trzeciego lub 
podmiotu z niestowarzyszonego państwa 
trzeciego. Jeżeli takie przeniesienie 
własności jest sprzeczne z interesami Unii i 
jej państw członkowskich w zakresie 
bezpieczeństwa i obronności, z ośmioma 
kryteriami wywozu broni określonymi w 
art. 2 wspólnego stanowiska 
2008/944/WPZiB lub z celami 
określonymi w art. 3, wsparcie udzielone w 
ramach Funduszu podlega zwrotowi.
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22.4.2021 A9-0120/11

Poprawka 11
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Stanowisko Rady
Artykuł 24 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Komisja przyjmuje, w drodze 
aktów wykonawczych, programy prac, 
o których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 34 ust. 
2.

2. Komisja przyjmuje, w drodze 
aktów delegowanych, programy prac, 
o których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu. Te akty delegowane są 
przyjmowane zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 33.

Or. en
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22.4.2021 A9-0120/12

Poprawka 12
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Stanowisko Rady
Artykuł 33

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 33 Artykuł 33
Wykonywanie przekazanych uprawnień Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień 
do przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

1. Powierzenie Komisji uprawnień 
do przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa w 
art. 28, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia …. [data wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia].

2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa w 
art. 24 ust. 2 i art. 28, powierza się Komisji 
na czas nieokreślony od dnia …. [data 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia].

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 28, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub 
w późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 24 ust. 2 i art. 28, może 
zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w późniejszym terminie określonym 
w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność 
już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się 
z ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się 
z ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
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międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty zgodnie 
z art. 28 wchodzi w życie tylko wówczas, 
gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

6. Akt delegowany przyjęty zgodnie z 
art. 24 ust. 2 lub art. 28 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy 
od przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące 
z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

r. en
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22.4.2021 A9-0120/13

Poprawka 13
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Stanowisko Rady
Artykuł 26 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Niezależni eksperci, o których 
mowa w ust. 1 niniejszego artykułu muszą 
pochodzić z jak największej liczby państw 
członkowskich i muszą być wybrani 
na podstawie zaproszeń do wyrażenia 
zainteresowania skierowanych 
do ministerstw obrony i podległych im 
agencji, innych stosownych organów 
rządowych, placówek badawczych, 
uczelni, stowarzyszeń przedsiębiorców lub 
przedsiębiorstw sektora obronności w celu 
stworzenia wykazu niezależnych 
ekspertów. Na zasadzie odstępstwa od art. 
237 rozporządzenia finansowego ten 
wykaz niezależnych ekspertów nie może 
być podawany do wiadomości publicznej.

2. Niezależni eksperci, o których 
mowa w ust. 1 niniejszego artykułu muszą 
pochodzić z jak największej liczby państw 
członkowskich i muszą być wybrani 
na podstawie zaproszeń do wyrażenia 
zainteresowania skierowanych 
do ministerstw obrony i podległych im 
agencji, innych stosownych organów 
rządowych, placówek badawczych, 
uczelni, stowarzyszeń przedsiębiorców lub 
przedsiębiorstw sektora obronności w celu 
stworzenia wykazu niezależnych 
ekspertów.

Or. en


