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A9-0120/9

Predlog spremembe 9
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE
Poročilo
Zdzisław Krasnodębski
Vzpostavitev Evropskega obrambnega sklada
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

A9-0120/2021

Stališče Sveta
Člen 20 – odstavek 4
Stališče Sveta

Predlog spremembe

4.
V zvezi z rezultati, ki so jih
ustvarili prejemniki prek raziskovalnih
ukrepov, ki jih podpira Sklad, in brez
poseganja v odstavek 9 tega člena se
Komisijo uradno obvesti pred vsakim
prenosom lastništva na nepridruženo tretjo
državo ali subjekt iz nepridružene tretje
države ali podelitvijo ekskluzivne licence
taki državi ali takemu subjektu. Kadar je
tak prenos lastništva ali podelitev
ekskluzivne licence v nasprotju z
varnostnimi in obrambnimi interesi Unije
in njenih držav članic ali s cilji iz člena 3,
se mora podpora, zagotovljena v okviru
Sklada, vrniti.

4.
V zvezi z rezultati, ki so jih
ustvarili prejemniki prek raziskovalnih
ukrepov, ki jih podpira Sklad, in brez
poseganja v odstavek 9 tega člena se
Komisijo uradno obvesti pred vsakim
prenosom lastništva na nepridruženo tretjo
državo ali subjekt iz nepridružene tretje
države ali podelitvijo ekskluzivne licence
taki državi ali takemu subjektu. Kadar je ta
prenos lastništva ali podelitev ekskluzivne
licence v nasprotju z varnostnimi in
obrambnimi interesi Unije in njenih držav
članic, osmimi merili za izvoz orožja iz
člena 2 Skupnega stališča 2008/944/SZVP
ali cilji iz člena 3, se mora podpora,
zagotovljena v okviru Sklada, vrniti.
Or. en
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A9-0120/10

Predlog spremembe 10
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE
Poročilo
Zdzisław Krasnodębski
Vzpostavitev Evropskega obrambnega sklada
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

A9-0120/2021

Stališče Sveta
Člen 23 – odstavek 4
Stališče Sveta

Predlog spremembe

4.
V zvezi z rezultati, ki so jih
ustvarili prejemniki prek razvojnih
ukrepov, ki jih podpira Sklad, in brez
poseganja v odstavek 3 tega člena se
Komisijo uradno obvesti pred vsakim
prenosom lastništva na nepridruženo tretjo
državo ali subjekt iz nepridružene tretje
države. Kadar je tak prenos lastništva v
nasprotju z varnostnimi in obrambnimi
interesi Unije in njenih držav članic ali s
cilji iz člena 3, se mora podpora,
zagotovljena v okviru Sklada, vrniti.

4.
V zvezi z rezultati, ki so jih
ustvarili prejemniki prek razvojnih
ukrepov, ki jih podpira Sklad, in brez
poseganja v odstavek 3 tega člena se
Komisijo uradno obvesti pred vsakim
prenosom lastništva na nepridruženo tretjo
državo ali subjekt iz nepridružene tretje
države. Kadar je ta prenos lastništva v
nasprotju z varnostnimi in obrambnimi
interesi Unije in njenih držav članic,
osmimi merili za izvoz orožja iz člena 2
Skupnega stališča 2008/944/SZVP ali cilji
iz člena 3, se mora podpora, zagotovljena v
okviru Sklada, vrniti.
Or. en
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A9-0120/11

Predlog spremembe 11
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE
Poročilo
Zdzisław Krasnodębski
Vzpostavitev Evropskega obrambnega sklada
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

A9-0120/2021

Stališče Sveta
Člen 24 – odstavek 2
Stališče Sveta

Predlog spremembe

2.
Komisija z izvedbenimi akti
sprejme programe dela iz odstavka 1 tega
člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v
skladu s postopkom pregleda iz člena
34(2).

2.
Komisija z delegiranimi akti
sprejme programe dela iz odstavka 1 tega
člena. Ti delegirani akti se sprejmejo v
skladu s postopkom iz člena 33.
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A9-0120/12

Predlog spremembe 12
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE
Poročilo
Zdzisław Krasnodębski
Vzpostavitev Evropskega obrambnega sklada
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

A9-0120/2021

Stališče Sveta
Člen 33
Stališče Sveta

Predlog spremembe

Člen 33

Člen 33

Izvajanje prenosa pooblastila

Izvajanje prenosa pooblastila

1.
Pooblastilo za sprejemanje
delegiranih aktov je preneseno na Komisijo
pod pogoji, določenimi v tem členu.

1.
Pooblastilo za sprejemanje
delegiranih aktov je preneseno na Komisijo
pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.
Pooblastilo za sprejetje delegiranih
aktov iz člena 28 se prenese na Komisijo
za nedoločen čas od … [datum začetka
veljavnosti te uredbe].

2.
Pooblastilo za sprejetje delegiranih
aktov iz člena 24(2) in člena 28 se prenese
na Komisijo za nedoločen čas od …
[datum začetka veljavnosti te uredbe].

3.
Prenos pooblastila iz člena 28 lahko
kadar koli prekliče Evropski parlament ali
Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati
prenos pooblastila iz navedenega sklepa.
Sklep začne učinkovati dan po njegovi
objavi v Uradnem listu Evropske unije ali
na poznejši dan, ki je določen v navedenem
sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že
veljavnih delegiranih aktov.

3.
Prenos pooblastila iz člena 24(2) in
člena 28 lahko kadar koli prekliče
Evropski parlament ali Svet. S sklepom o
preklicu preneha veljati prenos pooblastila
iz navedenega sklepa. Sklep začne
učinkovati dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Evropske unije ali na
poznejši dan, ki je določen v navedenem
sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že
veljavnih delegiranih aktov.

4.
Komisija se pred sprejetjem
delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki,
ki jih imenujejo države članice, v skladu z
načeli, določenimi v Medinstitucionalnem
sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši
pripravi zakonodaje.

4.
Komisija se pred sprejetjem
delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki,
ki jih imenujejo države članice, v skladu z
načeli, določenimi v Medinstitucionalnem
sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši
pripravi zakonodaje.

5.
Komisija takoj po sprejetju
delegiranega akta o njem sočasno uradno
obvesti Evropski parlament in Svet.

5.
Komisija takoj po sprejetju
delegiranega akta o njem sočasno uradno
obvesti Evropski parlament in Svet.

6.

6.

Delegirani akt, sprejet na podlagi

Delegirani akt, sprejet na podlagi
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člena 28, začne veljati le, če mu niti
Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje
v roku dveh mesecev od uradnega
obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu
o tem aktu ali če pred iztekom tega roka
tako Evropski parlament kot Svet obvestita
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta
rok se na pobudo Evropskega parlamenta
ali Sveta podaljša za dva meseca.

člena 24(2) ali člena 28, začne veljati le, če
mu niti Evropski parlament niti Svet ne
nasprotuje v roku dveh mesecev od
uradnega obvestila Evropskemu
parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred
iztekom tega roka tako Evropski parlament
kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne
bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša
za dva meseca.
r. en
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A9-0120/13

Predlog spremembe 13
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE
Poročilo
Zdzisław Krasnodębski
Vzpostavitev Evropskega obrambnega sklada
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

A9-0120/2021

Stališče Sveta
Člen 26 – odstavek 2
Stališče Sveta

Predlog spremembe

2.
Neodvisni strokovnjaki iz odstavka
1 tega člena so državljani iz čim več
različnih držav članic in se izberejo na
podlagi razpisov za prijavo interesa,
naslovljenih na ministrstva za obrambo in
agencije, ki so jim podrejene, druge
ustrezne vladne organe, raziskovalne
inštitute, univerze, poslovna združenja ali
podjetja v obrambnem sektorju, s ciljem
sestaviti seznam neodvisnih strokovnjakov.
Z odstopanjem od člena 237 finančne
uredbe se seznam neodvisnih
strokovnjakov ne objavi.

2.
Neodvisni strokovnjaki iz odstavka
1 tega člena so državljani iz čim več
različnih držav članic in se izberejo na
podlagi razpisov za prijavo interesa,
naslovljenih na ministrstva za obrambo in
agencije, ki so jim podrejene, druge
ustrezne vladne organe, raziskovalne
inštitute, univerze, poslovna združenja ali
podjetja v obrambnem sektorju, s ciljem
sestaviti seznam neodvisnih strokovnjakov.
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