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22.4.2021 A9-0120/9

Pozmeňujúci návrh 9
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Zriadenie Európskeho obranného fondu
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Pozícia Rady
Článok 20 – odsek 4

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

4. Pokiaľ ide o výsledky vytvorené 
príjemcami prostredníctvom výskumných 
akcií podporovaných z fondu a bez toho, 
aby bol dotknutý odsek 9 tohto článku, 
Komisii sa oznámi vopred každý prevod 
vlastníctva alebo udelenie výhradnej 
licencie nepridruženej tretej krajine alebo 
subjektu z nepridruženej tretej krajiny. Ak 
je takýto prevod vlastníctva alebo udelenie 
výhradnej licencie v rozpore 
s bezpečnostnými a obrannými záujmami 
Únie a jej členských štátov alebo s cieľmi 
stanovenými v článku 3, podpora 
poskytnutá z fondu sa vráti.

4. Pokiaľ ide o výsledky vytvorené 
príjemcami prostredníctvom výskumných 
akcií podporovaných z fondu a bez toho, 
aby bol dotknutý odsek 9 tohto článku, 
Komisii sa oznámi vopred každý prevod 
vlastníctva alebo udelenie výhradnej 
licencie nepridruženej tretej krajine alebo 
subjektu z nepridruženej tretej krajiny. Ak 
je takýto prevod vlastníctva alebo udelenie 
výhradnej licencie v rozpore 
s bezpečnostnými a obrannými záujmami 
Únie a jej členských štátov, s ôsmimi 
kritériami pre vývoz zbraní stanovenými v 
článku 2 spoločnej pozície 
2008/944/SZBP alebo s cieľmi 
stanovenými v článku 3, podpora 
poskytnutá z fondu sa vráti.

Or. en
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22.4.2021 A9-0120/10

Pozmeňujúci návrh 10
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Zriadenie Európskeho obranného fondu
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Pozícia Rady
Článok 23 – odsek 4

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

4. Pokiaľ ide o výsledky vytvorené 
príjemcami prostredníctvom vývojových 
akcií podporovaných z fondu a bez toho, 
aby bol dotknutý odsek 3 tohto článku, 
Komisii sa oznámi vopred každý prevod 
vlastníctva na nepridruženú tretiu krajinu 
alebo na subjekt z nepridruženej tretej 
krajiny. Ak je takýto prevod vlastníctva 
v rozpore s bezpečnostnými a obrannými 
záujmami Únie a jej členských štátov alebo 
s cieľmi stanovenými v článku 3, podpora 
poskytnutá z fondu sa vráti.

4. Pokiaľ ide o výsledky vytvorené 
príjemcami prostredníctvom vývojových 
akcií podporovaných z fondu a bez toho, 
aby bol dotknutý odsek 3 tohto článku, 
Komisii sa oznámi vopred každý prevod 
vlastníctva na nepridruženú tretiu krajinu 
alebo na subjekt z nepridruženej tretej 
krajiny. Ak je takýto prevod vlastníctva 
v rozpore s bezpečnostnými a obrannými 
záujmami Únie a jej členských štátov, s 
ôsmimi kritériami pre vývoz zbraní 
stanovenými v článku 2 spoločnej pozície 
2008/944/SZBP alebo s cieľmi 
stanovenými v článku 3, podpora 
poskytnutá z fondu sa vráti.

Or. en
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22.4.2021 A9-0120/11

Pozmeňujúci návrh 11
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Zriadenie Európskeho obranného fondu
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Pozícia Rady
Článok 24 – odsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

2. Komisia prijíma prostredníctvom 
vykonávacích aktov pracovné programy 
uvedené v odseku 1 tohto článku. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 34 ods. 2.

2. Komisia prijíma prostredníctvom 
delegovaných aktov pracovné programy 
uvedené v odseku 1 tohto článku. Uvedené 
delegované akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 13.

Or. en
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22.4.2021 A9-0120/12

Pozmeňujúci návrh 12
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Zriadenie Európskeho obranného fondu
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Pozícia Rady
Článok 33

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Článok 33 Článok 33
Vykonávanie delegovania právomoci Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 28 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú od ... [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto pozmeňujúceho 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 24 ods. 2 a článku 28 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia].

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 28 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 24 ods. 2 a článku 28 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

4. Komisia pred prijatím 
delegovaného aktu konzultuje 
s odborníkmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 

4. Komisia pred prijatím 
delegovaného aktu konzultuje 
s odborníkmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
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práva. práva.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 28 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 24 
ods. 2 alebo článku 28 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

r. en
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22.4.2021 A9-0120/13

Pozmeňujúci návrh 13
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Zriadenie Európskeho obranného fondu
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Pozícia Rady
Článok 26 – odsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

2. Nezávislí experti uvedení v odseku 
1 tohto článku sú štátnymi príslušníkmi čo 
možno najväčšieho počtu členských štátov 
a vyberajú sa na základe výziev 
na prejavenie záujmu adresovaných 
ministerstvám obrany a podriadeným 
agentúram, ďalším príslušným vládnym 
orgánom, výskumným inštitúciám, 
univerzitám, podnikateľským združeniam 
alebo podnikom zo sektora obrany 
s cieľom vytvoriť zoznam nezávislých 
expertov. Odchylne od článku 237 
nariadenia o rozpočtových pravidlách sa 
zoznam nezávislých expertov 
nezverejňuje.

2. Nezávislí experti uvedení v odseku 
1 tohto článku sú štátnymi príslušníkmi čo 
možno najväčšieho počtu členských štátov 
a vyberajú sa na základe výziev 
na prejavenie záujmu adresovaných 
ministerstvám obrany a podriadeným 
agentúram, ďalším príslušným vládnym 
orgánom, výskumným inštitúciám, 
univerzitám, podnikateľským združeniam 
alebo podnikom zo sektora obrany 
s cieľom vytvoriť zoznam nezávislých 
expertov.

Or. en


