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9.3.2017 A8-0251/123 

Alteração  123 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlo da aquisição e da detenção de armas 

(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) Os organismos com vocação 

cultural e histórica no domínio das armas 

e reconhecidos enquanto tal pelo Estado-

Membro em cujo território se encontram 

estabelecidos e que detenham em sua 

posse de armas de fogo classificadas na 

categoria A, adquiridas antes da data de 

entrada em vigor da presente diretiva, 

devem poder manter essas armas de fogo 

na sua posse, mediante autorização por 

parte do Estado-Membro em causa e 

desde que essas armas de fogo tenham 

sido desativadas. 

(4) Os Estados-Membros devem poder 

conceder licenças a museus e a 

colecionadores reconhecidos para a 

aquisição e a detenção de armas de fogo e 

de munições, sempre que necessário, para 

fins históricos, culturais, científicos, 

técnicos, educativos, estéticos ou 

patrimoniais, desde que provem, antes de 

lhes ser concedida a licença, que tomaram 

as medidas necessárias de resposta a 

eventuais riscos para a segurança ou a 

ordem públicas, nomeadamente através de 

um armazenamento seguro. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/124 

Alteração  124 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlo da aquisição e da detenção de armas 

(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

(5) Os colecionadores foram 

identificados como fonte possível de 

tráfico de armas de fogo, devendo por isso 

estar abrangidos pela presente diretiva. 

Suprimido 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/125 

Alteração  125 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlo da aquisição e da detenção de armas 

(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

(8) A fim de assegurar a localização 

das armas de fogo desativadas, é 

importante registá-las nos registos 

nacionais. 

(8) A fim de melhorar a localização 

das armas de fogo e dos componentes 

essenciais e de facilitar a sua livre 

circulação, deve ser aposta uma marca 

irremovível nas armas de fogo montadas e 

em todos os componentes essenciais 

vendidos separadamente, aquando do seu 

fabrico ou imediatamente após a sua 

importação para a União. Os requisitos de 

localização não devem aplicar-se às 

armas de fogo que tenham sido 

desativadas em conformidade com a 

presente diretiva nem a armas de fogo ou 

partes destas que tenham sido fabricadas 

antes da entrada em vigor da presente 

diretiva. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/126 

Alteração  126 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlo da aquisição e da detenção de armas 

(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 
Texto da Comissão Alteração 

(9) Algumas armas de fogo 

semiautomáticas podem ser facilmente 

convertidas em armas de fogo 

automáticas, o que constitui uma ameaça 

para a segurança. Mesmo se não forem 

convertidas em armas de fogo de 

categoria «A», certas armas de fogo 

semiautomáticas podem ser muito 

perigosas quando a sua capacidade em 

número de balas é elevada. Essas armas 

semiautomáticas devem, por conseguinte, 

ser proibidas para utilização civil. 

Suprimido 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/127 

Alteração  127 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlo da aquisição e da detenção de armas 

(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 10 

 
Texto da Comissão Alteração 

(10) A fim de evitar que as marcas 

sejam facilmente apagadas e clarificar em 

que partes deve ser aposta a marcação, 

devem ser adotadas normas comuns da 

União em matéria de marcação. 

(10) A fim de evitar que as marcas 

sejam facilmente apagadas e clarificar em 

que partes deve ser aposta a marcação, 

devem ser adotadas normas comuns da 

União em matéria de marcação. Estas 

regras devem aplicar-se unicamente às 

armas de fogo e aos componentes 

essenciais vendidos separadamente que 

sejam fabricados após a entrada em vigor 

da presente diretiva e colocados no 

mercado a partir da data em que os 

Estados-Membros devem fazer vigorar as 

disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas necessárias para dar 

cumprimento às principais disposições da 

presente diretiva. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/128 

Alteração  128 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlo da aquisição e da detenção de armas 

(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 14 

 
Texto da Comissão Alteração 

(14) Para melhorar o funcionamento do 

intercâmbio de informações entre os 

Estados-Membros, a Comissão deve 

analisar os elementos necessários para 

garantir um sistema que facilite a troca 

das informações contidas nos sistemas de 

dados informatizados dos 

Estados-Membros. A avaliação da 

Comissão pode ser acompanhada, se for 

caso disso, de uma proposta legislativa 

que tenha em conta os instrumentos 

existentes em matéria de intercâmbio de 

informações. 

(14) Para melhorar o funcionamento do 

intercâmbio de informações entre os 

Estados-Membros, a Comissão deve 

facilitar e promover a troca das 

informações contidas nos sistemas de 

dados informatizados dos 

Estados-Membros, quando justificado, e 

divulgar as melhores práticas. Os 

Estados-Membros têm o direito de manter 

os seus próprios registos das armas de 

fogo; a União não criará uma base de 

dados da UE para todas as armas de fogo 

registadas nos Estados-Membros. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/129 

Alteração  129 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controlo da aquisição e da detenção de armas 

(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 91/477/CEE 

Artigo 1 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. A presente diretiva não se aplica à 

aquisição ou posse de armas e munições, 

em conformidade com a legislação 

nacional, pelas forças armadas, pela polícia 

ou pelas autoridades públicas. Não se 

aplica igualmente às transferências 

comerciais de armas e munições de guerra. 

2. A presente diretiva não se aplica à 

aquisição ou posse de armas e munições, 

em conformidade com a legislação 

nacional, pelas forças armadas, pela 

polícia, pelas autoridades públicas ou por 

museus e colecionadores reconhecidos. 

Não se aplica igualmente às transferências 

comerciais de armas e munições de guerra. 

Or. en 

 

 


