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Pozměňovací návrh 1
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry zasedání Rady pro 
zahraniční věci ze dne 19. listopadu 2012 
týkající se přezkumu společného postoje,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na opatření 11 písm. e) 
akčního plánu, který je součástí 
strategického rámce EU pro lidská práva 
a demokracii, jenž ESVČ a členským 
státům ukládá, aby zajistily, že přezkum 
společného postoje Rady zohlední lidská 
práva a mezinárodní humanitární právo,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na seznam zboží dvojího užití 
uvedený v příloze I nařízení Rady (ES) 
č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým 
se zavádí režim Společenství pro kontrolu 
vývozu, přepravy, zprostředkování a 
tranzitu zboží dvojího užití,

s ohledem na seznam zboží dvojího užití 
uvedený v přílohách nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1232/2011 ze 
dne 16. listopadu 2011, kterým se mění 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se 
zavádí režim Společenství pro kontrolu 
vývozu, přepravy, zprostředkování a 
tranzitu zboží dvojího užití,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 4 – poznámka pod čarou 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1. 3. Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 26.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Právní východisko 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Wassenaarské ujednání 
o kontrole vývozu konvenčních zbraní 
a zboží a technologií dvojího užití ze dne 
12. května 1996 a aktualizované seznamy 
tohoto zboží, technologií a střeliva z let 
2011 a 20129,

(Netýká se českého znění.)

Or. pl
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Pozměňovací návrh 6
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Návrh usnesení
Právní východisko 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Wassenaarské ujednání 
o kontrole vývozu konvenčních zbraní 
a zboží a technologií dvojího užití ze dne 
12. května 1996 a aktualizované seznamy 
tohoto zboží, technologií a střeliva z let 
2011 a 20129,

(Netýká se českého znění.)

Or. pl

Pozměňovací návrh 7
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 10 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení č. 1236/2005 o 
obchodování s některým zbožím, které by 
mohlo být použito pro trest smrti, mučení 
nebo jiné kruté, nelidské či ponižující 
zacházení nebo trestání a na jeho revizi 
plánovanou v roce 2013 v rámci akčního 
plánu EU pro lidská práva a demokracii,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že vývoz zbraní může 
mít mimo jiné výrazný dopad na 
bezpečnostní i rozvojovou politiku, a tudíž 
musí alespoň podléhat přísnému a co 
nejúčinnějšímu funkčnímu systému 
kontroly zbraní;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 9
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že vývoz zbraní může 
mít mimo jiné výrazný dopad na 
bezpečnostní i rozvojovou politiku, a tudíž 
musí alespoň podléhat přísnému a co 
nejúčinnějšímu funkčnímu systému 
kontroly zbraní;

A. vzhledem k tomu, že vývoz zbraní má
dopad na bezpečnost lidí, a tudíž musí 
podléhat transparentnímu a účinnému
systému kontroly zbraní; 

Or. fi

Pozměňovací návrh 10
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že vývoz zbraní může 
mít mimo jiné výrazný dopad na 
bezpečnostní i rozvojovou politiku, a tudíž 
musí alespoň podléhat přísnému a co 
nejúčinnějšímu funkčnímu systému 
kontroly zbraní;

A. vzhledem k tomu, že vývoz zbraní může 
mít mimo jiné výrazný dopad na 
bezpečnostní i rozvojovou politiku, a
je tudíž důležité posílit politiku Evropské 
unie v oblasti kontroly vývozu vojenských 
technologií a materiálu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 11
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že vývoz zbraní může 
mít mimo jiné výrazný dopad na 
bezpečnostní i rozvojovou politiku, a tudíž 
musí alespoň podléhat přísnému a co 
nejúčinnějšímu funkčnímu systému 
kontroly zbraní;

A. vzhledem k tomu, že vývoz zbraní může 
mít mimo jiné výrazný dopad na 
bezpečnostní i rozvojovou politiku, a tudíž 
musí alespoň podléhat obecně 
přijímanému a definovanému a co 
nejúčinnějšímu funkčnímu systému 
kontroly zbraní, který bude chránit zájmy 
soukromého i veřejného sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že vývoz zbraní může 
mít mimo jiné výrazný dopad na 
bezpečnostní i rozvojovou politiku, a tudíž 
musí alespoň podléhat přísnému a co 
nejúčinnějšímu funkčnímu systému 
kontroly zbraní;

A. vzhledem k tomu, že vývoz zbraní může 
mít mimo jiné výrazný dopad na 
bezpečnostní i rozvojovou politiku, a tudíž 
musí podléhat co nejúčinnějšímu 
funkčnímu systému kontroly zbraní;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že vývoz zbraní může
mít mimo jiné výrazný dopad na 
bezpečnostní i rozvojovou politiku, a tudíž 
musí alespoň podléhat přísnému a co 
nejúčinnějšímu funkčnímu systému 
kontroly zbraní;

A. vzhledem k tomu, že transfery zbraní 
mohou mít mimo jiné výrazný dopad na 
bezpečnostní politiku i na lidská práva, 
demokracii, řádnou správu věcí veřejných 
a rozvoj, a tudíž musí alespoň podléhat 
přísnému a co nejúčinnějšímu funkčnímu 
systému kontroly zbraní;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že vývoz zbraní může 
mít mimo jiné výrazný dopad na 
bezpečnostní i rozvojovou politiku, a tudíž 
musí alespoň podléhat přísnému a co 
nejúčinnějšímu funkčnímu systému 
kontroly zbraní;

A. vzhledem k tomu, že vývoz zbraní může 
mít výrazný dopad na bezpečnostní 
politiku, ale také negativní dopad na 
politiku rozvojovou, a tudíž musí alespoň 
podléhat přísnému a co nejúčinnějšímu 
funkčnímu systému kontroly zbraní;

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že vývoz zbraní může 
mít mimo jiné výrazný dopad na 
bezpečnostní i rozvojovou politiku, a tudíž 
musí alespoň podléhat přísnému a co 

A. vzhledem k tomu, že vývoz zbraní může 
mít mimo jiné výrazný dopad na 
bezpečnostní politiku i sociálně-
ekonomický rozvoj, a tudíž musí alespoň 
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nejúčinnějšímu funkčnímu systému 
kontroly zbraní;

podléhat přísnému a co nejúčinnějšímu 
funkčnímu systému kontroly zbraní;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. připomíná, že podle Stockholmského 
mezinárodního ústavu pro výzkum míru 
(SIPRI) členské státy EU dohromady 
zaujímají místo největšího světového 
vývozce zbraní16, předstihnou i USA a 
Rusko a že stále větší podíl vývozu zbraní 
– 61 % v roce 201117 – směřuje do zemí 
mimo EU;
16. 20 největších vývozců zbraní („The top 
20 Arms Exporters“, 2007-2011, 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of
_at_top_20_exp_map.html
17. Údaje o vývozu zbraní z EU zůstávají 
stejné („EU arms exports figures remain 
level“), Jane‘s Defence Weekly, 4. ledna 
2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že země EU uznaly, 
že obchod s vojenskou technologií a 
vojenským materiálem není běžným 
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obchodem a že je skutečně ve všech 
případech zapotřebí dbát zvláštní 
opatrnosti, pokud jde o vývoz zboží 
spadajícího do této kategorie; 

Or. fi

Pozměňovací návrh 18
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že společný postoj 
Rady 2003/468/SZBP představuje právně 
závazný rámec, který stanovuje osm 
kritérií, jejichž porušení by mělo mít za 
následek zamítnutí vývozní licence 
(kritéria 1 až 4), nebo by její zamítnutí 
mělo být alespoň zváženo (kritéria 5 až 8);

B. vzhledem k tomu, že společný postoj 
Rady 2003/468/SZBP představuje právně 
závazný rámec, který stanovuje osm 
kritérií, jejichž porušení by mělo mít za 
následek zamítnutí vývozní licence;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že společný postoj 
Rady 2003/468/SZBP představuje právně 
závazný rámec, který stanovuje osm 
kritérií, jejichž porušení by mělo mít za 
následek zamítnutí vývozní licence 
(kritéria 1 až 4), nebo by její zamítnutí 
mělo být alespoň zváženo (kritéria 5 až 8);

(Netýká se českého znění.)

Or. pl
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Pozměňovací návrh 20
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že společný postoj 
Rady 2003/468/SZBP představuje právně 
závazný rámec, který stanovuje osm 
kritérií, jejichž porušení by mělo mít za 
následek zamítnutí vývozní licence 
(kritéria 1 až 4), nebo by její zamítnutí 
mělo být alespoň zváženo (kritéria 5 až 8);

B. vzhledem k tomu, že společný postoj 
Rady 2003/468/SZBP představuje právně 
závazný rámec, který stanovuje osm 
kritérií, jejichž porušení by mělo mít za 
následek zamítnutí vývozní licence 
(kritéria 1 až 4), nebo by její zamítnutí 
mělo být alespoň zváženo (kritéria 5 až 8);
vzhledem k tomu, že si však členské státy 
ponechávají konečnou kontrolu nad 
veškerými aspekty udělování licencí pro 
vývoz zbraní a že společný postoj 
nepodléhá jurisdikci Soudního dvora EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že tato kritéria by 
měla mimo jiné zamezit takovému vývozu 
zbraní, jenž vede ke zostřování konfliktů 
(kritéria 3 až 4), k porušování lidských 
práv (kritérium 2) nebo negativním 
způsobem ovlivňuje další rozvoj přijímací 
země (kritérium 8); vzhledem k tomu, že 
společný postoj neobsahuje žádné omezení 
územního rozsahu, a tudíž se těchto osm 
kritérií vztahuje jak na vývoz zbraní 
v rámci EU, tak i na transfery zbraní do 
zemí přidružených k Evropské unii;

C. vzhledem k tomu, že tato kritéria by 
měla mimo jiné zamezit takovému vývozu 
zbraní, jenž vede ke zostřování konfliktů 
(kritéria 3 až 4), k porušování lidských 
práv a mezinárodního humanitárního 
práva (kritérium 2) či negativním 
způsobem ovlivňuje další rozvoj přijímací 
země (kritérium 8), nebo minimalizovat 
riziko, že se zboží dostane do třetích zemí 
a k nezpůsobilým konečným uživatelům; 
vzhledem k tomu, že společný postoj 
neobsahuje žádné omezení územního 
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rozsahu, a tudíž se těchto osm kritérií 
vztahuje jak na vývoz zbraní v rámci EU, 
tak i na transfery zbraní do zemí 
přidružených k Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že tato kritéria by 
měla mimo jiné zamezit takovému vývozu 
zbraní, jenž vede ke zostřování konfliktů 
(kritéria 3 až 4), k porušování lidských 
práv (kritérium 2) nebo negativním 
způsobem ovlivňuje další rozvoj přijímací 
země (kritérium 8); vzhledem k tomu, že 
společný postoj neobsahuje žádné omezení 
územního rozsahu, a tudíž se těchto osm 
kritérií vztahuje jak na vývoz zbraní 
v rámci EU, tak i na transfery zbraní do 
zemí přidružených k Evropské unii;

C. vzhledem k tomu, že tato kritéria by 
měla mimo jiné zamezit takovému vývozu 
zbraní, jenž vede ke zostřování konfliktů 
(kritéria 3 až 4), k porušování lidských 
práv (kritérium 2) či mezinárodního 
humanitárního práva (kritérium 3) nebo 
negativním způsobem ovlivňuje další 
rozvoj přijímací země (kritérium 8); 
vzhledem k tomu, že společný postoj 
neobsahuje žádné omezení územního 
rozsahu, a tudíž se těchto osm kritérií 
vztahuje jak na vývoz zbraní v rámci EU, 
tak i na transfery zbraní do zemí 
přidružených k Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že tato kritéria by 
měla mimo jiné zamezit takovému vývozu 
zbraní, jenž vede ke zostřování konfliktů 
(kritéria 3 až 4), k porušování lidských 

C. vzhledem k tomu, že tato kritéria by 
měla mimo jiné zamezit takovému vývozu 
zbraní, jenž vede ke zostřování konfliktů 
(kritéria 3 až 4), k porušování lidských 
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práv (kritérium 2) nebo negativním 
způsobem ovlivňuje další rozvoj přijímací 
země (kritérium 8); vzhledem k tomu, že 
společný postoj neobsahuje žádné omezení 
územního rozsahu, a tudíž se těchto osm 
kritérií vztahuje jak na vývoz zbraní 
v rámci EU, tak i na transfery zbraní do 
zemí přidružených k Evropské unii;

práv (kritérium 2) nebo negativním 
způsobem ovlivňuje další rozvoj přijímací 
země (kritérium 8); vzhledem k tomu, že 
společný postoj se vztahuje na vývoz 
zbraní z členských států EU do 
nečlenských zemí, avšak že neobsahuje 
žádné omezení územního rozsahu, a tudíž 
se těchto osm kritérií vztahuje i na vývoz 
zbraní v rámci EU a členské státy se jich 
v souvislosti s tímto vývozem dovolávají;

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že se ke kritériím 
a zásadám zakotveným ve společném 
postoji oficiálně připojily i třetí země 
Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská 
republika Makedonie, Island, Kanada, 
Chorvatsko, Černá Hora a Norsko;

D. vzhledem k tomu, že se ke kritériím 
a zásadám zakotveným ve společném 
postoji oficiálně připojily i třetí země 
Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská 
republika Makedonie, Island, Kanada, 
Chorvatsko, Černá Hora a Norsko; 
vzhledem k tomu, že tak oficiálně 
neučinila žádná ze zemí evropské politiky 
sousedství ani Turecko;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že článek 10 
společného postoje jednoznačně stanovuje, 

F. vzhledem k tomu, že článek 10 
společného postoje stanovuje, že ačkoli 
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že dodržování těchto osmi kritérií má mít 
přednost před případnými hospodářskými, 
sociálními, komerčními či průmyslovými 
zájmy členských států;

členské státy mohou zohlednit zájem na 
navrhovaném vývozu z hospodářského, 
sociálního, komerčního a průmyslového 
hlediska, nesmí tato hlediska ovlivnit 
uplatňování kritérií, z nichž vychází 
společný postoj;

Or. fi

Pozměňovací návrh 26
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že článek 10 
společného postoje jednoznačně stanovuje, 
že dodržování těchto osmi kritérií má mít 
přednost před případnými hospodářskými, 
sociálními, komerčními či průmyslovými 
zájmy členských států;

F. vzhledem k tomu, že článek 10 
společného postoje jednoznačně stanovuje, 
že členské státy mohou případně také brát 
v úvahu dopad navrhovaných vývozů na 
své vlastní hospodářské, sociální, 
obchodní a průmyslové zájmy, tyto faktory 
však neovlivňují uplatňování výše 
uvedených kritérií;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. domnívá se, že kritéria uvedená ve 
společném postoji musí být vzata v úvahu 
také s ohledem na proces 
restrukturalizace evropského obranného 
průmyslu, který je životně důležitý pro 
malé a střední podniky, jež vytvářejí 
pracovní místa;
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Or. es

Pozměňovací návrh 28
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že rozhodovací 
procesy týkající se udělení licence 
k vývozu zbraní nebo její zamítnutí jsou 
v pravomoci členských států; vzhledem 
k tomu, že se výklad těchto osmi kritérií 
v rámci Evropské unie značně liší, což se 
odráží i ve značně odlišném postupu při 
vývozu zbraní;

G. vzhledem k tomu, že rozhodovací 
procesy týkající se udělení licence 
k vývozu zbraní nebo její zamítnutí jsou 
v pravomoci členských států;

Or. pl

Pozměňovací návrh 29
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že ve společném 
postoji není obsažen žádný závazný a 
demokraticky sestavený seznam zemí, ve 
kterých dochází při vývozu zbraní 
k porušování jednoho či více z těchto osmi 
kritérií, společně s odůvodněním;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Norica Nicolai
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že ve společném 
postoji není obsažen žádný závazný a 
demokraticky sestavený seznam zemí, ve 
kterých dochází při vývozu zbraní 
k porušování jednoho či více z těchto osmi 
kritérií, společně s odůvodněním;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že ve společném 
postoji není obsažen žádný závazný a 
demokraticky sestavený seznam zemí, ve 
kterých dochází při vývozu zbraní 
k porušování jednoho či více z těchto osmi 
kritérií, společně s odůvodněním;

H. vzhledem k tomu, že ve společném 
postoji určuje nejširší společnou dohodu 
pro kontrolu vývozu vojenské technologie 
a zařízení za účelem koordinace 
vnitrostátních systémů kontroly vývozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že ve společném 
postoji není obsažen žádný závazný a 
demokraticky sestavený seznam zemí, ve 
kterých dochází při vývozu zbraní 
k porušování jednoho či více z těchto osmi 

H. vzhledem k tomu, že výroční zprávy, jež 
mají být vypracovávány na základě 
společného postoje, neobsahují žádný 
seznam zemí, ve kterých dochází při 
vývozu zbraní k porušování jednoho či 
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kritérií, společně s odůvodněním; více z těchto osmi kritérií;

Or. fi

Pozměňovací návrh 33
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že není k dispozici 
standardizovaný systém kontroly 
a podávání zpráv, jenž by poskytoval 
informace o tom, zda a do jaké míry 
porušují jednotlivé členské státy při 
uskutečňování svých vývozů daných osm 
kritérií, a rovněž není k dispozici 
mechanismus pro udílení sankcí 
v případě, že členský stát uskutečňuje 
vývozy, které zjevně nejsou v souladu 
s těmito osmi kritérii; vzhledem k tomu, že 
není možné dodržování daných osmi 
kritérií nezávisle kontrolovat;

I. vzhledem k tomu, že není možné 
dodržování daných osmi kritérií nezávisle 
kontrolovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že není k dispozici 
standardizovaný systém kontroly 
a podávání zpráv, jenž by poskytoval 
informace o tom, zda a do jaké míry 
porušují jednotlivé členské státy při 
uskutečňování svých vývozů daných osm 
kritérií, a rovněž není k dispozici 

I. vzhledem k tomu, že od doby, kdy jsou 
předkládány výroční zprávy podle čl. 8 
odst. 2 společného postoje Rady 
2008/944/SZBP, kterým se stanoví 
společná pravidla pro kontrolu vývozu 
vojenských technologií a vojenského 
materiálu, byl zaznamenán vývoj směrem 
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mechanismus pro udílení sankcí 
v případě, že členský stát uskutečňuje 
vývozy, které zjevně nejsou v souladu 
s těmito osmi kritérii; vzhledem k tomu, že 
není možné dodržování daných osmi 
kritérií nezávisle kontrolovat;

k výkonnějšímu systému kontroly 
a podávání zpráv; vzhledem k tomu, že 
členské státy musí překonat legislativní a 
organizační překážky, aby dosáhly pokud 
možno lepšího dodržování daných 
nezávisle kontrolovaných osmi kritérií;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že není k dispozici 
standardizovaný systém kontroly 
a podávání zpráv, jenž by poskytoval 
informace o tom, zda a do jaké míry 
porušují jednotlivé členské státy při 
uskutečňování svých vývozů daných osm 
kritérií, a rovněž není k dispozici 
mechanismus pro udílení sankcí v případě, 
že členský stát uskutečňuje vývozy, které 
zjevně nejsou v souladu s těmito osmi 
kritérii; vzhledem k tomu, že není možné 
dodržování daných osmi kritérií nezávisle 
kontrolovat;

I. vzhledem k tomu, že není k dispozici 
standardizovaný systém kontroly 
a podávání zpráv, jenž by poskytoval 
informace o tom, zda a do jaké míry 
porušují jednotlivé členské státy při 
uskutečňování svých vývozů daných osm 
kritérií, a rovněž není k dispozici 
mechanismus pro udílení sankcí v případě, 
že členský stát uskutečňuje vývozy, které 
zjevně nejsou v souladu s těmito osmi 
kritérii; vzhledem k tomu, že není možné 
dodržování daných osmi kritérií nezávisle 
kontrolovat; vzhledem k tomu, že 
dodržování společného postoje bylo 
předmětem akademického výzkumu a 
vyjadřují se k němu publikované 
příspěvky občanské společnosti;

Or. fi

Pozměňovací návrh 36
Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. domnívá se, že systém posuzování a 
sledování dodržování daných osmi kritérií 
společného postoje musí být rozšířen také 
na fázi výroby;

Or. es

Pozměňovací návrh 37
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že členské státy nijak 
zvláště nepokročily v nalezení konsensu, 
co se týče uplatňování a výkladu osmi 
kritérií stanovených ve společném postoji,

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 38
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vzhledem k tomu, že členské státy nijak 
zvláště nepokročily v nalezení konsensu, 
co se týče uplatňování a výkladu osmi 
kritérií stanovených ve společném postoji,

vzhledem k tomu, že členské státy i přes 
existenci uživatelské příručky uplatňují a 
vykládají osm kritérií uvedených ve 
společném postoji různým způsobem a u 
stejných kategorií vojenského materiálu 
povolují či zakazují jeho vývoz do různých 
zemí určení; vzhledem k tomu, že je tudíž 
potřeba usilovat o jednotné a ambiciózní 
uplatňování kritérií všemi členskými státy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 39
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že členské státy nijak 
zvláště nepokročily v nalezení konsensu, 
co se týče uplatňování a výkladu osmi 
kritérií stanovených ve společném postoji,

J. vzhledem k tomu, že členské státy 
značně pokročily v nalezení konsenzu, co 
se týče uplatňování a výkladu osmi kritérií 
stanovených ve společném postoji, 
zejména díky uživatelské příručce ke 
společnému postoji, kterou vypracovala 
pracovní skupina COARM a v níž jsou 
podrobně vymezeny osvědčené postupy 
týkající se uplatňování těchto kritérií,

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že výroční zprávy 
skupiny COARM přispívají k větší 
transparentnosti vývozu zbraní členských 
států a že se zvětšil počet pokynů 
a vysvětlení v uživatelské příručce; 
vzhledem k tomu, že v rámci společného 
postoje došlo k navýšení množství 
informací týkajících se udělení licencí pro 
vývoz zbraní;

L. vzhledem k tomu, že výroční zprávy 
skupiny COARM přispívají k větší 
transparentnosti vývozu zbraní členských 
států a že se zvětšil počet pokynů 
a vysvětlení v uživatelské příručce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že zdaleka ne 
všechny členské státy Evropské unie 
předávají pracovní skupině COARM 
úplné údaje; vzhledem k tomu, že rozdílné 
metody jednotlivých členských států 
používané při sběru údajů a jejich 
předávání vedou k vytvoření neúplných 
a nejednotných souborů údajů, které 
výrazně narušují transparentnost této 
oblasti;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 42
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že zdaleka ne 
všechny členské státy Evropské unie 
předávají pracovní skupině COARM úplné 
údaje; vzhledem k tomu, že rozdílné 
metody jednotlivých členských států 
používané při sběru údajů a jejich 
předávání vedou k vytvoření neúplných 
a nejednotných souborů údajů, které 
výrazně narušují transparentnost této 
oblasti;

M. vzhledem k tomu, že i když bylo díky 
mechanismu pracovní skupiny COARM 
pro výměnu informací dosaženo pokroku 
v oblasti transparentnosti, zdaleka ne 
všechny členské státy Evropské unie této 
pracovní skupině předávají úplné údaje; 
vzhledem k tomu, že rozdílné metody 
jednotlivých členských států používané při 
sběru údajů a jejich předávání vedou 
k vytvoření neúplných a nejednotných 
souborů údajů, které výrazně narušují 
transparentnost této oblasti;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 43
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že zdaleka ne 
všechny členské státy Evropské unie 
předávají pracovní skupině COARM úplné 
údaje; vzhledem k tomu, že rozdílné 
metody jednotlivých členských států 
používané při sběru údajů a jejich 
předávání vedou k vytvoření neúplných 
a nejednotných souborů údajů, které 
výrazně narušují transparentnost této 
oblasti;

M. vzhledem k tomu, že zdaleka ne 
všechny členské státy Evropské unie 
předávají pracovní skupině COARM úplné 
údaje; vzhledem k tomu, že rozdílné 
metody jednotlivých členských států 
používané při sběru údajů a jejich 
předávání vedou k vytvoření neúplných 
a nejednotných souborů údajů, které 
výrazně narušují transparentnost této 
oblasti, zejména pokud jde o identifikaci 
konkrétního členského státu odpovědného 
za oznámení o zamítnutí vývozní licence;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že v minulých letech 
byla přijata opatření týkající se obchodu 
s ručními palnými zbraněmi a lehkými 
zbraněmi, v únoru 2012 bylo přijato 
aktualizované znění seznamu vojenského 
materiálu podle Wassenaarského 
ujednání a seznamu zboží a technologií 
dvojího použití, a do agendy a částečně 
i do samotného společného postoje byly 
začleněny oblasti jako kontrola 
zprostředkování obchodu se zbraněmi, 
licenční výroba mimo Evropskou unii 
a kontrola konečných uživatelů, přesto se 

N. vzhledem k tomu, že v minulých letech 
byla přijata opatření týkající se obchodu 
s ručními palnými zbraněmi a lehkými 
zbraněmi, jako je například protokol OSN 
o střelných zbraních; vzhledem k tomu, že
do agendy a částečně i do samotného 
společného postoje byly začleněny oblasti 
jako kontrola zprostředkování obchodu se 
zbraněmi, licenční výroba mimo 
Evropskou unii a kontrola konečných 
uživatelů;
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však na značné množství výrobků, 
obzvláště co se týče zboží dvojího užití, 
nadále nevztahuje žádný právně závazný 
systém kontroly vývozu zbraní;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že v minulých letech 
byla přijata opatření týkající se obchodu 
s ručními palnými zbraněmi a lehkými 
zbraněmi, v únoru 2012 bylo přijato 
aktualizované znění seznamu vojenského 
materiálu podle Wassenaarského ujednání 
a seznamu zboží a technologií dvojího 
použití, a do agendy a částečně i do 
samotného společného postoje byly 
začleněny oblasti jako kontrola 
zprostředkování obchodu se zbraněmi, 
licenční výroba mimo Evropskou unii 
a kontrola konečných uživatelů, přesto se 
však na značné množství výrobků, 
obzvláště co se týče zboží dvojího užití, 
nadále nevztahuje žádný právně závazný 
systém kontroly vývozu zbraní;

N. vzhledem k tomu, že v minulých letech 
byla přijata opatření týkající se obchodu 
s ručními palnými zbraněmi a lehkými 
zbraněmi, v únoru 2012 bylo přijato 
aktualizované znění seznamu vojenského 
materiálu podle Wassenaarského ujednání 
a seznamu zboží a technologií dvojího 
použití, a do agendy Wassenaarského 
ujednání byly začleněny oblasti jako 
kontrola zprostředkování obchodu se 
zbraněmi, licenční výroba mimo 
Evropskou unii a kontrola konečných 
uživatelů; vzhledem k tomu, že režim EU 
pro kontrolu vývozu zboží a technologií 
dvojího užití upravuje nařízení č. 
428/2009;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že v minulých letech N. vzhledem k tomu, že v minulých letech 
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byla přijata opatření týkající se obchodu 
s ručními palnými zbraněmi a lehkými 
zbraněmi, v únoru 2012 bylo přijato 
aktualizované znění seznamu vojenského 
materiálu podle Wassenaarského ujednání 
a seznamu zboží a technologií dvojího 
použití, a do agendy a částečně i do 
samotného společného postoje byly 
začleněny oblasti jako kontrola 
zprostředkování obchodu se zbraněmi,
licenční výroba mimo Evropskou unii 
a kontrola konečných uživatelů, přesto se 
však na značné množství výrobků, 
obzvláště co se týče zboží dvojího užití, 
nadále nevztahuje žádný právně závazný 
systém kontroly vývozu zbraní;

byla přijata opatření týkající se obchodu 
s ručními palnými zbraněmi a lehkými 
zbraněmi, v únoru 2012 bylo přijato 
aktualizované znění seznamu vojenského 
materiálu podle Wassenaarského ujednání 
a seznamu zboží a technologií dvojího 
použití, a do agendy a částečně i do 
samotného společného postoje byly 
začleněny oblasti jako kontrola 
zprostředkování obchodu se zbraněmi a
licenční výroba mimo Evropskou unii, 
přesto se však na značné množství 
výrobků, obzvláště co se týče zboží 
dvojího užití, nadále nevztahuje žádný 
právně závazný systém kontroly vývozu 
zbraní;

Or. pl

Pozměňovací návrh 47
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že v minulých letech 
byla přijata opatření týkající se obchodu 
s ručními palnými zbraněmi a lehkými 
zbraněmi, v únoru 2012 bylo přijato 
aktualizované znění seznamu vojenského 
materiálu podle Wassenaarského ujednání 
a seznamu zboží a technologií dvojího 
použití, a do agendy a částečně i do 
samotného společného postoje byly 
začleněny oblasti jako kontrola 
zprostředkování obchodu se zbraněmi, 
licenční výroba mimo Evropskou unii 
a kontrola konečných uživatelů, přesto se 
však na značné množství výrobků, 
obzvláště co se týče zboží dvojího užití, 
nadále nevztahuje žádný právně závazný 
systém kontroly vývozu zbraní;

N. vzhledem k tomu, že v minulých letech 
byla přijata opatření týkající se obchodu 
s ručními palnými zbraněmi a lehkými 
zbraněmi, v únoru 2012 bylo přijato 
aktualizované znění seznamu vojenského 
materiálu podle Wassenaarského ujednání 
a seznamu zboží a technologií dvojího 
použití, a do agendy a částečně i do 
samotného společného postoje byly 
začleněny oblasti jako kontrola 
zprostředkování obchodu se zbraněmi, 
licenční výroba mimo Evropskou unii 
a kontrola konečných uživatelů, přesto se 
však na značné množství výrobků, 
obzvláště co se týče zboží dvojího užití, 
nadále nevztahuje žádný právně závazný 
systém kontroly vývozu zbraní; vzhledem 
k tomu, že se právní předpisy EU týkající 
se zboží dvojího užití upravují vývoz, 
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přepravu, zprostředkování a tranzit tohoto 
zboží;

Or. fi

Pozměňovací návrh 48
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Na. vzhledem k tomu, že ačkoli 
aktualizované znění seznamu zboží a 
technologií dvojího užití podle 
Wassenaarského ujednání bylo přijato 
v únoru 2012, velká většina výrobků 
patřících do této kategorie stále nepodléhá 
právně závaznému systému kontroly 
vývozu, zejména pokud jde o technologii 
střežení;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že společný vojenský 
seznam Evropské unie a seznam zboží 
dvojího užití nezahrnuje značné množství 
technologií střežení a softwarů a jiného 
materiálu, jenž mnoho přijímajících zemí 
využívá při represích proti vlastnímu 
obyvatelstvu;

O. vzhledem k tomu, že používání 
vojenské technologie a materiálu, které 
jsou vyráběny v EU, se v třetích zemích 
liší;

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že společný vojenský 
seznam Evropské unie a seznam zboží 
dvojího užití nezahrnuje značné množství 
technologií střežení a softwarů a jiného 
materiálu, jenž mnoho přijímajících zemí 
využívá při represích proti vlastnímu 
obyvatelstvu;

O. vzhledem k tomu, že společný vojenský 
seznam Evropské unie a seznam zboží 
dvojího užití nezahrnuje značné množství 
technologií střežení a softwarů a jiného 
materiálu, jenž mnoho přijímajících zemí 
využívá při represích proti vlastnímu 
obyvatelstvu, avšak Evropský parlament 
přijal v říjnu 2012 usnesení o přísnější 
kontrole digitálních zbraní;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že společný vojenský 
seznam Evropské unie a seznam zboží 
dvojího užití nezahrnuje značné množství 
technologií střežení a softwarů a jiného 
materiálu, jenž mnoho přijímajících zemí 
využívá při represích proti vlastnímu 
obyvatelstvu;

O. vzhledem k tomu, že společný vojenský 
seznam Evropské unie a přílohy nařízení 
EU č. 1232/2011 nezahrnují značné 
množství technologií střežení a softwarů 
a jiného materiálu, jenž mnoho
přijímajících zemí využívá při represích 
proti vlastnímu obyvatelstvu;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Maria Eleni Koppa
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění O a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Oa. vzhledem k tomu, že rozvojové země 
jsou pro výrobce zbraní nadále prvořadým 
cílem zahraničního prodeje; vzhledem 
k tomu, že v období 2004-2011 podíl 
hodnoty smluv o transferu zbraní 
uzavřených s rozvojovými zeměmi na 
hodnotě všech takových smluv 
v celosvětovém měřítku byl dvoutřetinový; 
vzhledem k tomu, že nezodpovědné 
transfery zbraní a dluh váznoucí na 
zbraních ohrožuje možnost řady zemí 
splnit rozvojové cíle tisíciletí;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že údajně nešly 
události arabského jara v zemích severní 
Afriky a Blízkého východu předvídat; 
vzhledem k tomu, že však byla a je známa 
situace v oblasti lidských práv v těchto 
zemích a měla být při udělování licencí 
pro vývoz zbraní zohledněna a musí být 
zohledňována i nadále; vzhledem k tomu, 
že události arabského jara poukázaly na 
slabé stránky a zčásti i na porušování 
společného postoje či jeho kritérií ze 
strany některých států;

vypouští se

Or. pl
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Pozměňovací návrh 54
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že údajně nešly
události arabského jara v zemích severní 
Afriky a Blízkého východu předvídat; 
vzhledem k tomu, že však byla a je známa 
situace v oblasti lidských práv v těchto 
zemích a měla být při udělování licencí 
pro vývoz zbraní zohledněna a musí být 
zohledňována i nadále; vzhledem k tomu, 
že události arabského jara poukázaly na 
slabé stránky a zčásti i na porušování 
společného postoje či jeho kritérií ze 
strany některých států;

P. vzhledem k tomu, že události arabského 
jara v zemích severní Afriky a Blízkého 
východu ukázaly, že společný postoj byl 
proveden účinně; vzhledem k tomu, že tyto 
události byly ve skutečnosti projednány 
téměř na všech schůzích pracovní skupiny 
COARM, které se konaly od počátku roku 
2011, a vzhledem k tomu, že tyto schůze 
umožnily harmonizovat požadovanou 
revizi vnitrostátních politik členských 
států v oblasti vývozu do dotčených zemí; 
vzhledem k tomu, že tento postup 
konzultací mezi členskými státy byl 
doprovázen posílenými opatřeními 
v oblasti hloubkové kontroly, pozastavení 
či odložení povolení, a vzhledem k tomu, 
že v důsledku stávajících mechanismů 
výměny informací v rámci i vně pracovní 
skupiny COARM mohlo několik 
členských států tato doporučení urychleně 
přijmout;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že údajně nešly 
události arabského jara v zemích severní 
Afriky a Blízkého východu předvídat; 
vzhledem k tomu, že však byla a je známa 
situace v oblasti lidských práv v těchto 
zemích a měla být při udělování licencí 

P. vzhledem k tomu, že události, jako bylo 
například arabské jaro, znovu poukázaly 
na problematičnost vztahu demokratizace 
a lidských práv, například pokud jde o 
odpovědnost při obchodování se zbraněmi 
s těmito zeměmi; vzhledem k tomu, že by 
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pro vývoz zbraní zohledněna a musí být 
zohledňována i nadále; vzhledem k tomu, 
že události arabského jara poukázaly na 
slabé stránky a zčásti i na porušování 
společného postoje či jeho kritérií ze 
strany některých států;

bylo obezřetné se z těchto situací formou 
budoucích iniciativ a zpráv poučit, 
zejména pokud jde o šíření dodaných 
zbraní nestátním subjektům, jak se stalo 
v případě Libye;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že údajně nešly 
události arabského jara v zemích severní 
Afriky a Blízkého východu předvídat; 
vzhledem k tomu, že však byla a je známa 
situace v oblasti lidských práv v těchto 
zemích a měla být při udělování licencí pro 
vývoz zbraní zohledněna a musí být 
zohledňována i nadále; vzhledem k tomu, 
že události arabského jara poukázaly na 
slabé stránky a zčásti i na porušování 
společného postoje či jeho kritérií ze strany 
některých států;

P. vzhledem k tomu, že údajně nešly 
události arabského jara v zemích severní 
Afriky a Blízkého východu předvídat; 
vzhledem k tomu, že však byla a je známa 
situace v oblasti lidských práv v těchto 
zemích a nedostatečné úspěchy, jichž bylo 
dosaženo v oblasti demokracie a řádné 
správy věcí veřejných, a měla být při 
udělování licencí pro vývoz zbraní 
zohledněna a musí být zohledňována 
i nadále; vzhledem k tomu, že události 
arabského jara poukázaly na slabé stránky 
a zčásti i na porušování společného postoje 
či jeho kritérií ze strany některých států;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Michael Gahler, Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že země severní Q. vzhledem k tomu, že členské státy 
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Afriky a Blízkého východu v minulých 
letech patřily a stále ještě patří 
k nejdůležitějším odběratelům evropského 
zbrojního materiálu; vzhledem k tomu, že 
členské státy EU vyvezly v roce 2010 do 
zemí severní Afriky a Blízkého východu 
zbrojní materiál v celkové hodnotě 8 324,3 
milionů EUR a v roce 2011 ještě v celkové 
hodnotě 7 975,2 milionů EUR s tím 
odůvodněním, že podporují politickou 
stabilitu13; vzhledem k tomu, že členské 
státy EU udělily v letech 2006 až 2010 jen 
pro Libyi vývozní licence v celkové 
hodnotě 1 056 milionů EUR, zatímco ve 
stejném časovém období bylo zamítnuto 
54 žádostí o vývoz zbraní do Libye na 
základě kritérií 2, 7 a 5 (kritérium 2 se 
vyskytovalo nejčastěji)14;

v minulých letech v různé míře vyvezly 
vojenskou technologii a materiál do 
různých regionů světa;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že země severní 
Afriky a Blízkého východu v minulých 
letech patřily a stále ještě patří 
k nejdůležitějším odběratelům evropského 
zbrojního materiálu; vzhledem k tomu, že 
členské státy EU vyvezly v roce 2010 do 
zemí severní Afriky a Blízkého východu 
zbrojní materiál v celkové hodnotě 8 324,3 
milionů EUR a v roce 2011 ještě v celkové 
hodnotě 7 975,2 milionů EUR s tím 
odůvodněním, že podporují politickou 
stabilitu13; vzhledem k tomu, že členské 
státy EU udělily v letech 2006 až 2010 jen 
pro Libyi vývozní licence v celkové 
hodnotě 1 056 milionů EUR, zatímco ve 
stejném časovém období bylo zamítnuto 54 

Q. vzhledem k tomu, že některé země 
severní Afriky a Blízkého východu 
v minulých letech patřily a stále ještě patří 
k nejdůležitějším odběratelům evropského 
zbrojního materiálu; vzhledem k tomu, že 
členské státy EU vyvezly v roce 2010 do 
zemí severní Afriky a Blízkého východu 
zbrojní materiál v celkové hodnotě 8 324,3 
milionů EUR a v roce 2011 ještě v celkové 
hodnotě 7 975,2 milionů EUR s tím 
odůvodněním, že podporují politickou 
stabilitu13; vzhledem k tomu, že členské 
státy EU udělily v letech 2006 až 2010 jen 
pro Libyi vývozní licence v celkové 
hodnotě 1 056 milionů EUR, zatímco ve 
stejném časovém období bylo zamítnuto 54 
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žádostí o vývoz zbraní do Libye na základě 
kritérií 2, 7 a 5 (kritérium 2 se vyskytovalo 
nejčastěji)14;

žádostí o vývoz zbraní do Libye na základě 
kritérií 2, 7 a 5 (kritérium 2 se vyskytovalo 
nejčastěji)14;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod odůvodnění R

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

R. vzhledem k tomu, že šetření 
Mezinárodního střediska pro přeměnu 
v Bonnu (BICC) ukázalo, že například 
v Německu porušovalo v roce 2011 
z celkových 17 568 udělených licencí pro 
vývoz zbrojního materiálu některé z osmi 
kritérií 5 149 licencí, což představuje téměř 
30 % vývozů do 76 různých zemí15;

R. vzhledem k tomu, že šetření 
Mezinárodního střediska pro přeměnu 
v Bonnu (BICC) ukázalo, že například 
v Německu údajně porušovalo v roce 2011 
z celkových 17 568 udělených licencí pro 
vývoz zbrojního materiálu některé z osmi 
kritérií 5 149 licencí, což představuje téměř 
30 % vývozů do 76 různých zemí15;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění R a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ra. vzhledem k tomu, že organizace 
Transparency International pokládá 
mezinárodní obchod se zbraněmi za jednu 
ze tří světově nejvíce zkorumpovaných 
oblastí obchodu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění S

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

S. vzhledem k tomu, že odvětví průmyslu 
požaduje další rozšíření vývozu zbraní, aby 
se tak vyrovnal předpokládaný pokles 
poptávky v rámci Evropské unie, a že tento 
požadavek nachází u velké části 
politického spektra podporu jakožto přínos 
pro posílení průmyslové základny 
evropské obrany;

S. vzhledem k tomu, že odvětví průmyslu 
požaduje další rozšíření vývozu zbraní, aby 
se tak vyrovnal předpokládaný pokles 
poptávky v rámci Evropské unie, a že tento 
požadavek nachází u velké části 
politického spektra podporu jakožto přínos 
pro posílení evropského obranného 
průmyslu, technologického know-how, 
bezpečnosti dodávek a připravenosti;

Or. fi

Pozměňovací návrh 62
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění S

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

S. vzhledem k tomu, že odvětví průmyslu 
požaduje další rozšíření vývozu zbraní, aby 
se tak vyrovnal předpokládaný pokles 
poptávky v rámci Evropské unie, a že tento 
požadavek nachází u velké části 
politického spektra podporu jakožto přínos 
pro posílení průmyslové základny evropské 
obrany;

S. vzhledem k tomu, že odvětví průmyslu 
požaduje další rozšíření vývozu zbraní, aby 
se tak vyrovnal předpokládaný pokles 
poptávky v rámci Evropské unie, a že tento 
požadavek nachází u velké části 
politického spektra podporu jakožto přínos 
pro posílení průmyslové základny evropské 
obrany a snížení nezaměstnanosti 
v některých členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění T

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

T. vzhledem k tomu, že aktivní zapojení
zúčastněných členských států, nestátních 
organizací, vnitrostátních parlamentů 
a také Evropského parlamentu do 
hodnocení, harmonizace, provádění 
a kontroly dodržování společného postoje 
se uskutečňuje jen pomalu a nedůsledně;

T. vzhledem k tomu, že dochází v různé 
míře k zapojování členských států, 
nestátních organizací, vnitrostátních 
parlamentů a také Evropského parlamentu 
do hodnocení, harmonizace, provádění 
a kontroly dodržování společného postoje; 
vzhledem k tomu, že občanská společnost, 
výzkumní pracovníci a nevládní 
organizace pracují na odhalení 
nedostatků;

Or. fi

Pozměňovací návrh 64
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění T

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

T. vzhledem k tomu, že aktivní zapojení 
zúčastněných členských států, nestátních 
organizací, vnitrostátních parlamentů 
a také Evropského parlamentu do 
hodnocení, harmonizace, provádění 
a kontroly dodržování společného postoje 
se uskutečňuje jen pomalu a nedůsledně;

T. vzhledem k tomu, že aktivní zapojení 
zúčastněných členských států, nestátních 
organizací, vnitrostátních parlamentů 
a také Evropského parlamentu do 
hodnocení, harmonizace, provádění 
a kontroly dodržování společného postoje 
by mohlo být dále posíleno; vzhledem 
k tomu, že mezi pracovní skupinou 
COARM a seskupením nevládních 
organizací a skupinami expertů dochází 
k pravidelné výměně informací a 
konzultacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Norica Nicolai
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí, že podle údajů 
Stokholmského mezinárodního ústavu pro 
výzkum míru (SIPRI) jsou státy Evropské 
unie jako celek největším vývozcem zbraní 
na světě a předstihují i USA a Rusko16

a že v roce 2011 bylo 61,4 % těchto 
vývozů17 uskutečněno do zemí mimo 
Evropskou unii, což představuje stále větší 
podíl vývozů do těchto zemí;

vypouští se

__________________
16 Žebříček 20 největších vývozců zbraní, 
2007-2011, 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of_at_top_20_ex
p_map.html
17 Údaje o vývozu zbraní z EU zůstávají 
stejné („EU arms exports figures remain 
level“), Jane's Defence Weekly, 4. ledna 
2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že Evropská unie má jakožto 
jediná konfederace k dispozici celosvětově 
ojedinělý, právně závazný rámec, který 
posiluje kontrolu vývozu zbraní mimo jiné 
do krizových oblastí a zemí s vážnými 
problémy v oblasti lidských práv, a v tomto 
ohledu vítá zapojení evropských 
a mimoevropských třetích zemí do tohoto 
systému kontroly vývozu zbraní na základě 
společného postoje; je však znepokojen 

2. uznává, že Evropská unie má jakožto 
jediná konfederace k dispozici celosvětově 
ojedinělý, právně závazný rámec, který 
posiluje kontrolu vývozu zbraní mimo jiné 
do krizových oblastí a zemí s vážnými 
problémy v oblasti lidských práv, a v tomto 
ohledu vítá zapojení evropských 
a mimoevropských třetích zemí do tohoto 
systému kontroly vývozu zbraní na základě 
společného postoje; upozorňuje však, že 
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tím, že jednotlivé členské státy EU 
přistupují k uplatňování a výkladu daných 
osmi kritérií odlišným a rigidním 
způsobem; požaduje tudíž od členských 
států jednotný a stejně přísný výklad 
a úplné provádění společného postoje se 
všemi jeho povinnostmi;

jednotlivé členské státy EU přistupují 
k uplatňování a výkladu daných osmi 
kritérií odlišným a rigidním způsobem; 
požaduje tudíž od členských států
jednotnější výklad a úplné provádění 
společného postoje se všemi jeho 
povinnostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že Evropská unie má jakožto 
jediná konfederace k dispozici celosvětově 
ojedinělý, právně závazný rámec, který 
posiluje kontrolu vývozu zbraní mimo jiné 
do krizových oblastí a zemí s vážnými 
problémy v oblasti lidských práv, a v tomto 
ohledu vítá zapojení evropských 
a mimoevropských třetích zemí do tohoto 
systému kontroly vývozu zbraní na základě 
společného postoje; je však znepokojen 
tím, že jednotlivé členské státy EU
přistupují k uplatňování a výkladu daných 
osmi kritérií odlišným a rigidním 
způsobem; požaduje tudíž od členských 
států jednotný a stejně přísný výklad 
a úplné provádění společného postoje se 
všemi jeho povinnostmi;

2. uznává, že Evropská unie má jakožto 
jediná konfederace k dispozici celosvětově 
ojedinělý, právně závazný rámec, který 
posiluje kontrolu vývozu zbraní mimo jiné 
do krizových oblastí a zemí s vážnými 
problémy v oblasti lidských práv, a v tomto 
ohledu vítá zapojení evropských 
a mimoevropských třetích zemí do tohoto 
systému kontroly vývozu zbraní na základě 
společného postoje; je však znepokojen 
tím, že jednotlivé členské státy EU 
přistupují k uplatňování a výkladu daných 
osmi kritérií odlišným a rigidním 
způsobem; požaduje tudíž od členských 
států standardní, jednotný a znovu 
přehodnocený výklad a úplné provádění 
společného postoje se všemi jeho 
povinnostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že Evropská unie má jakožto 
jediná konfederace k dispozici celosvětově 
ojedinělý, právně závazný rámec, který 
posiluje kontrolu vývozu zbraní mimo jiné 
do krizových oblastí a zemí s vážnými 
problémy v oblasti lidských práv, a v tomto 
ohledu vítá zapojení evropských 
a mimoevropských třetích zemí do tohoto 
systému kontroly vývozu zbraní na základě 
společného postoje; je však znepokojen 
tím, že jednotlivé členské státy EU 
přistupují k uplatňování a výkladu daných 
osmi kritérií odlišným a rigidním 
způsobem; požaduje tudíž od členských 
států jednotný a stejně přísný výklad 
a úplné provádění společného postoje se 
všemi jeho povinnostmi;

2. uznává, že Evropská unie má jakožto 
jediná konfederace k dispozici celosvětově 
ojedinělý, právně závazný rámec, který 
posiluje kontrolu vývozu zbraní mimo jiné 
do krizových oblastí a zemí s vážnými 
problémy v oblasti lidských práv, a v tomto 
ohledu vítá zapojení evropských 
a mimoevropských třetích zemí do tohoto 
systému kontroly vývozu zbraní na základě 
společného postoje a do mezinárodního 
úsilí o vytvoření společných 
mezinárodních norem pro transfer 
konvenčních zbraní (smlouva o obchodu 
se zbraněmi – ATT); je však znepokojen 
tím, že jednotlivé členské státy EU 
přistupují k uplatňování a výkladu daných 
osmi kritérií odlišným a rigidním 
způsobem; požaduje tudíž od členských 
států jednotný a stejně přísný výklad 
a úplné provádění společného postoje se 
všemi jeho povinnostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že Evropská unie má jakožto 
jediná konfederace k dispozici celosvětově 
ojedinělý, právně závazný rámec, který 
posiluje kontrolu vývozu zbraní mimo jiné 
do krizových oblastí a zemí s vážnými 
problémy v oblasti lidských práv, a v tomto 
ohledu vítá zapojení evropských 
a mimoevropských třetích zemí do tohoto 
systému kontroly vývozu zbraní na základě 
společného postoje; je však znepokojen 
tím, že jednotlivé členské státy EU 

2. uznává, že Evropská unie má jakožto 
jediná konfederace k dispozici celosvětově 
ojedinělý, právně závazný rámec, který 
posiluje kontrolu vývozu zbraní mimo jiné 
do krizových oblastí a zemí s vážnými 
problémy v oblasti lidských práv, a v tomto 
ohledu vítá zapojení evropských 
a mimoevropských třetích zemí do tohoto 
systému kontroly vývozu zbraní na základě 
společného postoje; je však znepokojen 
tím, že jednotlivé členské státy EU 
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přistupují k uplatňování a výkladu daných 
osmi kritérií odlišným a rigidním 
způsobem; požaduje tudíž od členských 
států jednotný a stejně přísný výklad 
a úplné provádění společného postoje se 
všemi jeho povinnostmi;

přistupují k uplatňování a výkladu daných 
osmi kritérií odlišným a rigidním 
způsobem; požaduje tudíž od členských 
států jednotný a stejně přísný výklad 
a úplné provádění společného postoje se 
všemi jeho povinnostmi a zároveň 
vytvoření mechanismu pro řešení 
bezpečnostních otázek členských států 
v souvislosti s vývozem zbraní;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že Evropská unie má jakožto 
jediná konfederace k dispozici celosvětově 
ojedinělý, právně závazný rámec, který 
posiluje kontrolu vývozu zbraní mimo jiné 
do krizových oblastí a zemí s vážnými 
problémy v oblasti lidských práv, a v tomto 
ohledu vítá zapojení evropských 
a mimoevropských třetích zemí do tohoto 
systému kontroly vývozu zbraní na základě 
společného postoje; je však znepokojen 
tím, že jednotlivé členské státy EU 
přistupují k uplatňování a výkladu daných 
osmi kritérií odlišným a rigidním 
způsobem; požaduje tudíž od členských 
států jednotný a stejně přísný výklad 
a úplné provádění společného postoje se 
všemi jeho povinnostmi;

2. uznává, že Evropská unie má jakožto 
jediná konfederace k dispozici celosvětově 
ojedinělý, právně závazný rámec, který 
posiluje kontrolu vývozu zbraní mimo jiné 
s ohledem na krizové oblasti a země
s vážnými problémy v oblasti lidských 
práv a rovněž země, které prokazatelně 
představují riziko nepovoleného 
přeprodeje dovezeného materiálu jiným 
konečným uživatelům, a v tomto ohledu 
vítá zapojení evropských 
a mimoevropských třetích zemí do tohoto 
systému kontroly vývozu zbraní na základě 
společného postoje; je však znepokojen 
tím, že jednotlivé členské státy EU 
přistupují k uplatňování a výkladu daných 
osmi kritérií odlišným a rigidním 
způsobem; požaduje tudíž od členských 
států jednotný a stejně přísný výklad 
a úplné provádění společného postoje se 
všemi jeho povinnostmi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 71
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že Evropská unie má jakožto 
jediná konfederace k dispozici celosvětově 
ojedinělý, právně závazný rámec, který 
posiluje kontrolu vývozu zbraní mimo jiné 
do krizových oblastí a zemí s vážnými 
problémy v oblasti lidských práv, a v tomto 
ohledu vítá zapojení evropských 
a mimoevropských třetích zemí do tohoto 
systému kontroly vývozu zbraní na základě 
společného postoje; je však znepokojen 
tím, že jednotlivé členské státy EU 
přistupují k uplatňování a výkladu daných 
osmi kritérií odlišným a rigidním 
způsobem; požaduje tudíž od členských 
států jednotný a stejně přísný výklad 
a úplné provádění společného postoje se 
všemi jeho povinnostmi;

2. uznává, že Evropská unie má jakožto 
jediná konfederace k dispozici celosvětově 
ojedinělý, právně závazný rámec, který 
posiluje kontrolu vývozu zbraní mimo jiné 
do krizových oblastí a zemí s vážnými 
problémy v oblasti lidských práv, a v tomto 
ohledu vítá zapojení evropských 
a mimoevropských třetích zemí do tohoto 
systému kontroly vývozu zbraní na základě 
společného postoje; poukazuje na to, že 
jednotlivé členské státy EU přistupují 
k uplatňování a výkladu daných osmi 
kritérií odlišným a rigidním způsobem; 
požaduje tudíž od členských států jednotný 
a stejně přísný výklad a úplné provádění 
společného postoje se všemi jeho 
povinnostmi;

Or. pl

Pozměňovací návrh 72
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že Evropská unie má jakožto 
jediná konfederace k dispozici celosvětově 
ojedinělý, právně závazný rámec, který 
posiluje kontrolu vývozu zbraní mimo jiné 
do krizových oblastí a zemí s vážnými 
problémy v oblasti lidských práv, a v tomto 
ohledu vítá zapojení evropských 
a mimoevropských třetích zemí do tohoto 
systému kontroly vývozu zbraní na základě 
společného postoje; je však znepokojen 

2. připomíná, že Evropská unie má jakožto 
jediná konfederace k dispozici celosvětově 
ojedinělý, právně závazný rámec, který 
posiluje kontrolu vývozu zbraní mimo jiné 
do krizových oblastí a zemí s vážnými 
problémy v oblasti lidských práv, a v tomto 
ohledu vítá zapojení evropských 
a mimoevropských třetích zemí do tohoto 
systému kontroly vývozu zbraní na základě 
společného postoje; je však znepokojen 
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tím, že jednotlivé členské státy EU 
přistupují k uplatňování a výkladu daných 
osmi kritérií odlišným a rigidním 
způsobem; požaduje tudíž od členských 
států jednotný a stejně přísný výklad 
a úplné provádění společného postoje se 
všemi jeho povinnostmi;

tím, že daných osm kritérií není v 
členských státech EU uplatňováno a 
vykládáno důsledně; požaduje tudíž od 
členských států jednotný výklad a úplné 
provádění společného postoje;

Or. fi

Pozměňovací návrh 73
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. Bere na vědomí závazek ESVČ a 
členských států v rámci opatření 11 písm. 
e) akčního plánu, který je součástí 
strategického rámce EU pro lidská práva 
a demokracii, že zajistí, aby byla při 
přezkumu společného postoje rady 
zohledněna lidská práva a mezinárodní 
humanitární právo; žádá ESVČ, aby 
podala zprávu o opatřeních přijatých ke 
splnění tohoto závazku;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je toho názoru, že negativní dopad na 
příležitosti k rozvoji chudších 
přijímajících zemí, který mají jejich výdaje 
na zbrojní materiál, by měl být posuzován 

vypouští se
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podle kritéria 8, přičemž by jakákoli 
neslučitelnost s rozvojem země měla 
automaticky vést k zamítnutí vývozní 
licence;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je toho názoru, že negativní dopad na 
příležitosti k rozvoji chudších 
přijímajících zemí, který mají jejich výdaje 
na zbrojní materiál, by měl být posuzován 
podle kritéria 8, přičemž by jakákoli 
neslučitelnost s rozvojem země měla 
automaticky vést k zamítnutí vývozní 
licence;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 76
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je toho názoru, že negativní dopad na 
příležitosti k rozvoji chudších přijímajících 
zemí, který mají jejich výdaje na zbrojní 
materiál, by měl být posuzován podle 
kritéria 8, přičemž by jakákoli 
neslučitelnost s rozvojem země měla 
automaticky vést k zamítnutí vývozní 
licence;

3. je toho názoru, že negativní dopad na 
příležitosti k rozvoji chudších přijímajících 
zemí, který mají jejich výdaje na zbrojní 
materiál, by měl být posuzován podle 
kritéria 8, přičemž by jakákoli 
neslučitelnost s rozvojem země měla 
automaticky vést k zamítnutí vývozní 
licence; domnívá se v této souvislosti, že 
by do směrnice o informačních a 
komunikačních technologiích v rámci 
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revize mělo být začleněno daných osm 
kritérií a měla by se stát závaznými;

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je toho názoru, že negativní dopad na 
příležitosti k rozvoji chudších přijímajících 
zemí, který mají jejich výdaje na zbrojní 
materiál, by měl být posuzován podle 
kritéria 8, přičemž by jakákoli 
neslučitelnost s rozvojem země měla 
automaticky vést k zamítnutí vývozní 
licence;

3. je toho názoru, že výdaje na zbrojní 
materiál by mohly být neslučitelné 
s rozvojovými cíli chudších přijímajících 
zemí;

Or. fi

Pozměňovací návrh 78
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je toho názoru, že negativní dopad na 
příležitosti k rozvoji chudších přijímajících 
zemí, který mají jejich výdaje na zbrojní 
materiál, by měl být posuzován podle 
kritéria 8, přičemž by jakákoli 
neslučitelnost s rozvojem země měla 
automaticky vést k zamítnutí vývozní 
licence;

3. je toho názoru, že vzhledem 
k negativnímu dopadu na příležitosti 
k rozvoji chudších přijímajících zemí, 
který mají jejich výdaje na zbrojní 
materiál, by mělo být kritérium 8 
upraveno, aby lépe vymezovalo případy, 
kdy má být vývoz zbraní s ohledem na 
stabilitu státu zamítnut;

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že nákupy zbraní, k nimž 
dochází prostřednictvím 
netransparentních procesů, významně 
přispěly k nadměrnému zadlužení 
některých zemí, včetně řady členských 
států; trvá tudíž na tom, aby nákupy a 
prodeje zbraní byly transparentnější a aby 
informování o obchodu se zbraněmi 
v rámci Společenství bylo nadále součástí 
výroční zprávy EU; 

Or. el

Pozměňovací návrh 80
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je toho názoru, že by měl společný 
postoj být doplněn o průběžně 
aktualizovaný a veřejně přístupný seznam 
s rozsáhlým odůvodněním, který by 
poskytoval informace o tom, zda a do jaké 
míry je vývoz do určitých přijímacích zemí 
v souladu s danými osmi kritérii;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 81
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je toho názoru, že by měl společný 
postoj být doplněn o průběžně 
aktualizovaný a veřejně přístupný seznam 
s rozsáhlým odůvodněním, který by 
poskytoval informace o tom, zda a do jaké 
míry je vývoz do určitých přijímacích zemí 
v souladu s danými osmi kritérii;

4. je toho názoru, že by pro společný postoj 
bylo přínosem – při současném 
zohlednění důvěrnosti informací, již 
požadují členskými státy při svém procesu 
rozhodování –, kdyby byl doplněn o 
průběžně aktualizovaný a veřejně přístupný 
seznam s odůvodněním, v němž by se 
uvádělo, zda a do jaké míry je vývoz do 
určitých přijímacích zemí v souladu 
s danými osmi kritérii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Sampo Terho, Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je toho názoru, že by měl společný 
postoj být doplněn o průběžně 
aktualizovaný a veřejně přístupný seznam 
s rozsáhlým odůvodněním, který by 
poskytoval informace o tom, zda a do jaké 
míry je vývoz do určitých přijímacích zemí 
v souladu s danými osmi kritérii;

4. je toho názoru, že by měl společný 
postoj v zájmu transparentnosti být 
doplněn o průběžně aktualizovaný a 
veřejně přístupný seznam s rozsáhlým 
odůvodněním, který by poskytoval 
informace o tom, zda a do jaké míry je 
vývoz do určitých přijímacích zemí 
v souladu s danými osmi kritérii; domnívá 
se, že tento seznam by měl být spravován 
nezávislým orgánem, například 
Evropskou službou pro vnější činnost;

Or. fi

Pozměňovací návrh 83
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že společný postoj Rady 
by měl brát ohled na riziko reexportu 
zbraní kupujícím státem;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. považuje za nezbytné vytvořit 
standardizovaný systém kontroly a 
podávání zpráv, který by poskytoval 
informace o tom, zda a do jaké míry vývoz 
jednotlivých členských států Evropské unie 
porušuje daných osm kritérií;

5. považuje za vhodné vypracovat studii 
účelnosti a proveditelnosti týkající se 
otázky, je-li nezbytné vytvořit 
standardizovaný systém kontroly a 
podávání zpráv, který by poskytoval 
informace o tom, zda a do jaké míry vývoz 
jednotlivých členských států Evropské unie 
porušuje daných osm kritérií;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. považuje za nezbytné vytvořit 
standardizovaný systém kontroly a 
podávání zpráv, který by poskytoval 
informace o tom, zda a do jaké míry vývoz 
jednotlivých členských států Evropské unie 
porušuje daných osm kritérií;

5. považuje za žádoucí vypracovat studii 
vhodnosti a proveditelnosti vytvoření 
standardizovaného systému kontroly a 
podávání zpráv, který by poskytoval 
informace o tom, zda a do jaké míry vývoz 
jednotlivých členských států Evropské unie 
porušuje daných osm kritérií;
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Or. pl

Pozměňovací návrh 86
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. považuje za nezbytné vytvořit 
standardizovaný systém kontroly a 
podávání zpráv, který by poskytoval 
informace o tom, zda a do jaké míry vývoz
jednotlivých členských států Evropské unie 
porušuje daných osm kritérií;

5. považuje za nezbytné vytvořit 
standardizovaný systém kontroly a 
podávání zpráv, který by umožnil veřejné 
posouzení toho, zda a do jaké míry se 
posouzení rizik a rozhodnutí týkající se 
vývozu jednotlivých členských států 
Evropské unie řídila a řídí danými osmi 
kritérii společného postoje, a dospět tak 
k závěru ohledně rozsahu uplatňování 
těchto kritérií vnitrostátními orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. považuje za nezbytné vytvořit
standardizovaný systém kontroly a 
podávání zpráv, který by poskytoval 
informace o tom, zda a do jaké míry vývoz 
jednotlivých členských států Evropské unie 
porušuje daných osm kritérií;

5. považuje za nezbytné vytvořit 
standardizovaný systém kontroly a 
podávání zpráv, který by poskytoval 
informace o tom, zda a do jaké míry vývoz 
jednotlivých členských států Evropské unie 
porušuje daných osm kritérií a kdy vede 
k obavám jednotlivých členských států o 
bezpečnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. považuje za nezbytné vytvořit 
standardizovaný systém kontroly a 
podávání zpráv, který by poskytoval 
informace o tom, zda a do jaké míry vývoz 
jednotlivých členských států Evropské unie 
porušuje daných osm kritérií;

5. považuje za nezbytné vytvořit 
standardizovaný systém kontroly a 
podávání zpráv, který by poskytoval 
informace o tom, zda a do jaké míry vývoz 
jednotlivých členských států Evropské unie 
porušuje daných osm kritérií, aniž by 
docházelo ke zdvojování současného úsilí 
pracovní skupiny COARM v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. považuje za nezbytné vytvořit 
standardizovaný systém kontroly a 
podávání zpráv, který by poskytoval 
informace o tom, zda a do jaké míry vývoz 
jednotlivých členských států Evropské unie 
porušuje daných osm kritérií;

5. považuje za nezbytné vytvořit 
standardizovaný systém kontroly a 
podávání zpráv, který by poskytoval 
informace o tom, zda a do jaké míry vývoz 
jednotlivých členských států Evropské unie 
porušuje daných osm kritérií; považuje za 
důležité, aby byl tento systém založen na 
zásadě transparentnosti;

Or. fi

Pozměňovací návrh 90
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. trvá na tom, aby bylo souvislosti 
s procesem přezkumu společného postoje 
prosazováno jasné a srozumitelné 
vyjadřování v tomto postoji, aby se 
zabránilo odlišnému vykládání 
a uplatňování kritérií; zejména trvá na 
tom, aby se postupovalo podle článku 10 
společného postoje a aby v souladu s ním 
nedocházelo k rušení či vyřazování kritérií 
kvůli politickým, hospodářským nebo 
geostrategickým zájmům;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 91
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. trvá na tom, aby bylo souvislosti 
s procesem přezkumu společného postoje 
prosazováno jasné a srozumitelné 
vyjadřování v tomto postoji, aby se 
zabránilo odlišnému vykládání 
a uplatňování kritérií; zejména trvá na 
tom, aby se postupovalo podle článku 10 
společného postoje a aby v souladu s ním 
nedocházelo k rušení či vyřazování kritérií 
kvůli politickým, hospodářským nebo 
geostrategickým zájmům;

6. trvá na tom, aby bylo v souvislosti 
s procesem přezkumu společného postoje 
prosazováno jasné a srozumitelné 
vyjadřování v tomto postoji v zájmu 
zajištění jednotnějšího vykládání 
a uplatňování kritérií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. trvá na tom, aby bylo souvislosti 
s procesem přezkumu společného postoje 
prosazováno jasné a srozumitelné 
vyjadřování v tomto postoji, aby se 
zabránilo odlišnému vykládání 
a uplatňování kritérií; zejména trvá na tom, 
aby se postupovalo podle článku 10 
společného postoje a aby v souladu s ním 
nedocházelo k rušení či vyřazování kritérií 
kvůli politickým, hospodářským nebo 
geostrategickým zájmům;

6. trvá na tom, aby bylo v souvislosti 
s procesem přezkumu společného postoje 
prosazováno jasné a srozumitelné 
vyjadřování v tomto postoji, aby se 
zabránilo odlišnému vykládání 
a uplatňování kritérií; zejména trvá na tom, 
aby se postupovalo podle článku 10 
společného postoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. trvá na tom, aby bylo souvislosti 
s procesem přezkumu společného postoje
prosazováno jasné a srozumitelné 
vyjadřování v tomto postoji, aby se 
zabránilo odlišnému vykládání 
a uplatňování kritérií; zejména trvá na 
tom, aby se postupovalo podle článku 10 
společného postoje a aby v souladu s ním 
nedocházelo k rušení či vyřazování kritérií
kvůli politickým, hospodářským nebo 
geostrategickým zájmům;

6. trvá na tom, aby byly v souvislosti 
s procesem přezkumu společného postoje
odstraněny všechny nejasnosti a 
víceznačné formulace s cílem omezit 
riziko rozdílných výkladů; zejména trvá na 
tom, aby se postupovalo podle článku 10 
společného postoje a aby v souladu s ním 
členským státům bylo umožněno zvážit 
navrhovaný vývoz z hlediska svých 
hospodářských, sociálních, obchodních a 
průmyslových zájmů, avšak s výslovnou 
výhradou, že nedojde k rušení kritérií
stanovených ve společném postoji;

Or. fi

Pozměňovací návrh 94
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. trvá na tom, aby bylo souvislosti 
s procesem přezkumu společného postoje 
prosazováno jasné a srozumitelné 
vyjadřování v tomto postoji, aby se 
zabránilo odlišnému vykládání 
a uplatňování kritérií; zejména trvá na tom, 
aby se postupovalo podle článku 10 
společného postoje a aby v souladu s ním 
nedocházelo k rušení či vyřazování kritérií 
kvůli politickým, hospodářským nebo 
geostrategickým zájmům;

6. trvá na tom, aby bylo souvislosti 
s procesem přezkumu společného postoje 
prosazováno jasné a srozumitelné 
vyjadřování v tomto postoji, aby se 
zabránilo odlišnému vykládání 
a uplatňování kritérií; zejména trvá na tom, 
aby se postupovalo podle článku 10 
společného postoje a aby v souladu s ním 
nedocházelo k postupnému rozkládání
kritérií kvůli politickým, hospodářským 
nebo geostrategickým zájmům; vyzývá, aby 
byly v rámci kritérií 2 a 7 uživatelské 
příručky poskytnuty podrobnější pokyny a 
aby byly aktualizovány přílohy I až IV, 
včetně odkazu na unijní strategie lidských 
práv pro jednotlivé země;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. trvá na tom, aby bylo souvislosti 
s procesem přezkumu společného postoje 
prosazováno jasné a srozumitelné 
vyjadřování v tomto postoji, aby se 
zabránilo odlišnému vykládání 
a uplatňování kritérií; zejména trvá na tom, 
aby se postupovalo podle článku 10 
společného postoje a aby v souladu s ním 
nedocházelo k rušení či vyřazování kritérií 
kvůli politickým, hospodářským nebo 
geostrategickým zájmům;

6. trvá na tom, aby bylo souvislosti 
s procesem přezkumu společného postoje 
prosazováno jasné a srozumitelné 
vyjadřování v tomto postoji, aby se 
zabránilo odlišnému vykládání 
a uplatňování kritérií; zejména trvá na tom, 
aby se postupovalo podle článku 10 
společného postoje a aby v souladu s ním 
nedocházelo k rušení či vyřazování kritérií 
kvůli politickým, hospodářským nebo 
geostrategickým zájmům, a v této 
souvislosti upozorňuje, že vývozu zbraní 
nesmí být v žádném případě používáno 
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k dosahování zahraničněpolitických či 
geopolitických cílů, jako je například 
domnělá podpora „strategických 
partnerských zemí“;

Or. de

Pozměňovací návrh 96
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá, aby byl do společného postoje 
začleněn soubor nástrojů pro období po 
skončení embarga, který bude zahrnovat 
či iniciovat následující aspekty: a) 
pravidelné posouzení zahrnující kromě 
pracovní skupiny COARM a 
vnitrostátních vlád a orgánů také další 
příslušná oddělení a pracovní skupiny 
EU, jejichž účelem bude rozhodnout, zda 
by EU měla znovu uvalit embargo, nadále 
je za určitých podmínek zachovat nebo 
dále normalizovat kontroly, b) provedení 
politiky presumpce zamítnutí vývozní 
licence pro státy, na něž bylo uvaleno 
embargo, c) uplatňování opatření 
rovnocenného stávajícímu mechanismu 
informování o zamítnutí vývozní licence či 
mechanismu konzultace, pokud jde o 
veškeré možné transfery do státu, na nějž 
bylo dříve uvaleno embargo, d) 
předkládání zpráv ze strany států o 
jednotlivých transferech a jejich zahrnutí 
do konsolidované zprávy, e) zachování 
práva členských států provést po 
provedení transferu kontrolu konečného 
použití a f) kontrola konečného využití 
zboží dvojího užití u států, na něž bylo 
uvaleno embargo, by měla být rozšířena 
tak, aby zahrnovala i tyto státy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 97
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyzývá k tomu, aby bylo do společného 
postoje EU k vývozu zbraní začleněno 
dodatečné kritérium, které by členským 
státům ukládalo povinnost posuzovat před 
schválením licence na vývoz zbraní do 
jakékoli země riziko úplatkářství a 
korupce;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že není 
možné nezávisle kontrolovat dodržování 
daných osmi kritérií, že neexistuje žádný 
mechanismus pro udílení sankcí 
v případech porušení těchto osmi kritérií 
ze strany členských států a že zavedení 
takového mechanismu není ani v plánu; 
je toho názoru, že by měly být určeny 
způsoby provádění nezávislé kontroly 
a mechanismy pro udílení sankcí 
v případech porušování společného 
postoje;

vypouští se

Or. pl
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Pozměňovací návrh 99
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že není 
možné nezávisle kontrolovat dodržování
daných osmi kritérií, že neexistuje žádný 
mechanismus pro udílení sankcí 
v případech porušení těchto osmi kritérií
ze strany členských států a že zavedení 
takového mechanismu není ani v plánu; 
je toho názoru, že by měly být určeny 
způsoby provádění nezávislé kontroly 
a mechanismy pro udílení sankcí 
v případech porušování společného 
postoje;

7. bere na vědomí skutečnost, že kontrola 
dodržování kritérií probíhá podle 
vnitrostátních předpisů; domnívá se, že 
vnitrostátní parlamenty nebo zvláštní 
parlamentní orgány musí zajistit účinnou 
kontrolu uplatňování těchto kritérií;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že není 
možné nezávisle kontrolovat dodržování 
daných osmi kritérií, že neexistuje žádný 
mechanismus pro udílení sankcí 
v případech porušení těchto osmi kritérií 
ze strany členských států a že zavedení 
takového mechanismu není ani v plánu; 
je toho názoru, že by měly být určeny 
způsoby provádění nezávislé kontroly 
a mechanismy pro udílení sankcí 
v případech porušování společného 
postoje;

7. vyzývá členské státy a vysokou 
představitelku Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku, místopředsedkyni 
Komise, aby usilovaly o jednotné a 
ambiciózní uplatňování osmi kritérií všemi 
členskými státy; vyzývá členské státy a 
vysokou představitelku Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
místopředsedkyni Komise, aby rovněž 
podporovaly mnohem větší míru 
transparentnosti tím, že budou zveřejňovat 
úplné soubory údajů o vývozu zbraní ze 
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všech členských států dříve;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Sampo Terho, Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že není 
možné nezávisle kontrolovat dodržování 
daných osmi kritérií, že neexistuje žádný 
mechanismus pro udílení sankcí 
v případech porušení těchto osmi kritérií 
ze strany členských států a že zavedení 
takového mechanismu není ani v plánu; 
je toho názoru, že by měly být určeny 
způsoby provádění nezávislé kontroly 
a mechanismy pro udílení sankcí
v případech porušování společného 
postoje;

7. vyjadřuje politování nad tím, že není 
možné nezávisle kontrolovat dodržování 
daných osmi kritérií a že z porušení těchto 
osmi kritérií ze strany členských států 
nevyplývají žádné důsledky; je toho 
názoru, že by měly být určeny způsoby 
provádění nezávislé kontroly porušování 
společného postoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že není 
možné nezávisle kontrolovat dodržování 
daných osmi kritérií, že neexistuje žádný 
mechanismus pro udílení sankcí 
v případech porušení těchto osmi kritérií ze 
strany členských států a že zavedení 
takového mechanismu není ani v plánu; je 
toho názoru, že by měly být určeny 
způsoby provádění nezávislé kontroly 

7. bere na vědomí, že není možné 
nezávisle kontrolovat dodržování daných 
osmi kritérií, že neexistuje žádný 
mechanismus pro udílení sankcí 
v případech porušení těchto osmi kritérií ze 
strany členských států a že zavedení 
takového mechanismu není ani v plánu; je 
toho názoru, že by měly být určeny 
způsoby provádění nezávislé kontroly 
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a mechanismy pro udílení sankcí 
v případech porušování společného 
postoje;

a mechanismy pro udílení sankcí 
v případech porušování společného 
postoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že není 
možné nezávisle kontrolovat dodržování 
daných osmi kritérií, že neexistuje žádný 
mechanismus pro udílení sankcí 
v případech porušení těchto osmi kritérií ze 
strany členských států a že zavedení 
takového mechanismu není ani v plánu; je 
toho názoru, že by měly být určeny 
způsoby provádění nezávislé kontroly 
a mechanismy pro udílení sankcí 
v případech porušování společného 
postoje;

7. vyjadřuje politování nad tím, že není 
možné nezávisle kontrolovat dodržování 
daných osmi kritérií, že neexistuje žádný 
mechanismus pro udílení sankcí 
v případech porušení těchto osmi kritérií ze 
strany členských států a že zavedení 
takového mechanismu není ani v plánu; je 
toho názoru, že by měly být určeny 
způsoby provádění nezávislé kontroly 
prostřednictvím parlamentních 
(kontrolních) výborů nebo organizací či 
iniciativ občanské společnosti 
a mechanismy pro udílení sankcí 
v případech porušování společného 
postoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Tarja Cronberg, Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. odsuzuje rozhodnutí francouzské 
vlády i přes nedávnou invazi do Gruzie 
vyvézt do Ruska válečné lodě Mistral, 
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porušování následného šestibodového 
mírového plánu a obecnou situaci 
v oblasti lidských práv v Rusku;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zastává názor, že společný postoj a 
jeho dodržování se nesmí být odchylovat 
od společné zahraniční politiky EU, a 
vyzývá k modernizaci kontroly vývozu 
zbraní; domnívá se, že větší soudržnost 
společného postoje je úkolem členských 
států a vysokého představitele pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku;

Or. fi

Pozměňovací návrh 106
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá, že Rada přijala aktualizované znění 
seznamu střeliv podle Wassenaarského 
ujednání, jež zohledňuje všechny změny 
týkající se seznamu střeliv z roku 2011; 
vyzývá Radu, aby přijala i poslední změny 
z roku 2011 týkající se mimo jiné seznamu 
zboží dvojího užití, které sjednala skupina 
odborníků v prosinci 2012;

8. vítá, že Rada přijala aktualizované znění 
seznamu střeliv podle Wassenaarského 
ujednání, jež zohledňuje všechny změny 
týkající se seznamu střeliv z roku 2011; 
vyzývá Radu, aby přijala i poslední změny 
z roku 2011, které sjednala skupina 
odborníků v prosinci 2012, mimo jiné
prostřednictvím aktualizace příloh 
nařízení EU č. 1232/2011;
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Or. en

Pozměňovací návrh 107
Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vítá, že Rada přijala aktualizované znění 
seznamu střeliv podle Wassenaarského 
ujednání, jež zohledňuje všechny změny 
týkající se seznamu střeliv z roku 2011; 
vyzývá Radu, aby přijala i poslední změny 
z roku 2011 týkající se mimo jiné seznamu 
zboží dvojího užití, které sjednala skupina 
odborníků v prosinci 2012;

(Netýká se českého znění.)

Or. pl

Pozměňovací návrh 108
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vítá, že Rada přijala aktualizované znění 
seznamu střeliv podle Wassenaarského 
ujednání, jež zohledňuje všechny změny 
týkající se seznamu střeliv z roku 2011; 
vyzývá Radu, aby přijala i poslední změny 
z roku 2011 týkající se mimo jiné seznamu 
zboží dvojího užití, které sjednala skupina 
odborníků v prosinci 2012;

(Netýká se českého znění.)

Or. pl

Pozměňovací návrh 109
Krzysztof Lisek, Michael Gahler
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s ohledem na kontroly vývozu a 
uplatňování osmi kritérií vyzývá členské 
státy, aby věnovaly větší pozornost 
materiálu, který lze použít jak pro civilní, 
tak pro vojenské účely, jako jsou 
například technologie střežení nebo 
náhradní díly a výrobky vhodné pro 
použití při kybernetickém vedení války 
nebo potlačování lidských práv s použitím 
nesmrtících zbraní;

9. s ohledem na kontroly vývozu a 
uplatňování osmi kritérií vyzývá členské 
státy, aby věnovaly větší pozornost 
veškerým vojenským technologiím a 
vojenskému materiálu, jak je uvedeno ve 
společném postoji 288/944/SZBP;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s ohledem na kontroly vývozu a 
uplatňování osmi kritérií vyzývá členské 
státy, aby věnovaly větší pozornost 
materiálu, který lze použít jak pro civilní, 
tak pro vojenské účely, jako jsou 
například technologie střežení nebo 
náhradní díly a výrobky vhodné pro 
použití při kybernetickém vedení války 
nebo potlačování lidských práv s použitím 
nesmrtících zbraní;

9. s ohledem na kontroly vývozu a 
uplatňování osmi kritérií vyzývá členské 
státy, aby věnovaly větší pozornost 
materiálu, který lze použít jak pro civilní, 
tak pro vojenské účely, ačkoli připomíná, 
že v případě závažných problémů v oblasti 
lidských práv a demokracie lze v rozporu 
se zásadami kodexu využít v podstatě 
jakékoli technologie, čímž se identifikace 
konkrétního nebezpečného profilu 
kupujícího stává přinejmenším stejně 
důležitou jako samotné prostředky 
kontroly smrtících technologií;

Or. en
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Pozměňovací návrh 111
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. požaduje, aby bylo daných osm kritérií 
rozšířeno či uplatňováno také na 
vojenský, bezpečnostní a policejní 
personál, služby týkající se vývozu zbraní, 
odborné znalosti a výcvik a na soukromé 
vojenské a bezpečnostní služby; požaduje, 
aby byla naléhavě zavedena povinnost 
provádět při vývozu bezpečnostních 
technologií a obecně zboží dvojího užití 
přezkum souladu s danými osmi kritérii;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 112
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. požaduje, aby bylo daných osm kritérií 
rozšířeno či uplatňováno také na 
vojenský, bezpečnostní a policejní 
personál, služby týkající se vývozu zbraní, 
odborné znalosti a výcvik a na soukromé 
vojenské a bezpečnostní služby; požaduje, 
aby byla naléhavě zavedena povinnost 
provádět při vývozu bezpečnostních 
technologií a obecně zboží dvojího užití 
přezkum souladu s danými osmi kritérii;

10. požaduje, aby byla dříve, než budou 
navržena nová kritéria, lépe uplatňována 
kritéria společného postoje 
2008/944/SBZP;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. požaduje, aby bylo daných osm kritérií 
rozšířeno či uplatňováno také na vojenský, 
bezpečnostní a policejní personál, služby 
týkající se vývozu zbraní, odborné znalosti 
a výcvik a na soukromé vojenské 
a bezpečnostní služby; požaduje, aby byla 
naléhavě zavedena povinnost provádět při 
vývozu bezpečnostních technologií 
a obecně zboží dvojího užití přezkum 
souladu s danými osmi kritérii;

10. navrhuje, aby bylo daných osm kritérií 
uplatňováno také na služby týkající se 
vývozu zbraní; požaduje, aby byla 
naléhavě zavedena povinnost provádět při 
vývozu bezpečnostních technologií 
a obecně zboží dvojího užití přezkum 
souladu s danými osmi kritérii;

Or. fi

Pozměňovací návrh 114
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. požaduje, aby bylo daných osm kritérií 
rozšířeno či uplatňováno také na vojenský,
bezpečnostní a policejní personál, služby 
týkající se vývozu zbraní, odborné znalosti 
a výcvik a na soukromé vojenské 
a bezpečnostní služby; požaduje, aby byla 
naléhavě zavedena povinnost provádět při 
vývozu bezpečnostních technologií 
a obecně zboží dvojího užití přezkum 
souladu s danými osmi kritérii;

10. doporučuje prozkoumat možnost, aby 
bylo daných osm kritérií v rámci 
ustanovení o společném postoji rozšířeno 
či uplatňováno také na vojenský a
bezpečnostní personál, služby týkající se 
vývozu zbraní a na soukromé vojenské 
služby; požaduje, aby byla naléhavě 
zavedena povinnost provádět při vývozu 
zboží a technologií dvojího užití přezkum 
souladu s danými osmi kritérii, pokud 
existují důvody domnívat se, že by vývoz 
takového zboží a technologií porušil jedno 
z těchto osmi kritérií;

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. požaduje, aby bylo daných osm kritérií 
rozšířeno či uplatňováno také na vojenský, 
bezpečnostní a policejní personál, služby 
týkající se vývozu zbraní, odborné znalosti 
a výcvik a na soukromé vojenské 
a bezpečnostní služby; požaduje, aby byla 
naléhavě zavedena povinnost provádět při 
vývozu bezpečnostních technologií 
a obecně zboží dvojího užití přezkum 
souladu s danými osmi kritérii;

10. požaduje, aby bylo daných osm kritérií 
rozšířeno či uplatňováno také na vojenský, 
bezpečnostní a policejní personál, služby 
týkající se vývozu zbraní, odborné znalosti 
a výcvik a na soukromé vojenské a 
bezpečnostní služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. požaduje, aby bylo daných osm kritérií 
rozšířeno či uplatňováno také na vojenský, 
bezpečnostní a policejní personál, služby 
týkající se vývozu zbraní, odborné znalosti 
a výcvik a na soukromé vojenské 
a bezpečnostní služby; požaduje, aby byla 
naléhavě zavedena povinnost provádět při 
vývozu bezpečnostních technologií 
a obecně zboží dvojího užití přezkum 
souladu s danými osmi kritérii;

10. požaduje, aby bylo daných osm kritérií 
rozšířeno či uplatňováno také na vojenský, 
bezpečnostní a policejní personál, služby 
týkající se vývozu zbraní, odborné znalosti 
a výcvik a na soukromé vojenské 
a bezpečnostní služby; při vývozu 
bezpečnostních technologií a obecně zboží 
dvojího užití požaduje přezkum souladu 
s danými osmi kritérii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
Tarja Cronberg
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. připomíná, že podle společného 
postoje mají členské státy vynakládat 
maximální úsilí, aby podnítily 
k uplatňování kritérií tohoto společného 
postoje další státy vyvážející vojenské 
technologie nebo vojenský materiál; lituje, 
že žádná ze zemí evropského sousedství 
ani Turecko se oficiálně nepřipojily ke 
kritériím a zásadám zakotveným ve 
společném postoji; vyzývá ESVČ a členské 
státy, aby tyto země vybídly, aby tak 
učinily;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. s politováním konstatuje, že v roce 
2010 předalo jen 63 % členských států 
Evropské unie úplné údaje 
o uskutečněných vývozech zbraní; 
konstatuje, že země, které opakovaně 
předkládají neúplné údaje o svých 
uskutečněných vývozech, patří zároveň 
k největším vývozcům zbraní jak v rámci 
EU, tak i z celosvětového hlediska;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 119
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že členské státy používají 
různé metody pro získávání údajů a různé 
postupy zveřejňovaní získaných údajů 
o uskutečněných vývozech zbraní, což 
vede k tomu, že výroční zprávy skupiny 
COARM neobsahují důležité informace, 
a nejsou tudíž aktuální a nemají 
výpovědní hodnotu; požaduje proto, aby 
byly zavedeny standardizované metody pro 
získávání a předávání údajů, které budou 
jednotně uplatňovat všechny státy, což 
povede ke včasnému předávání či 
zveřejňování úplných informací;

13. konstatuje, že členské státy používají 
různé metody pro získávání údajů a různé 
postupy zveřejňovaní získaných údajů 
o uskutečněných vývozech zbraní, což 
vede k tomu, že výroční zprávy skupiny 
COARM obsahují standardizované
informace o udělených vývozních 
licencích a neobsahují některé důležité 
informace o skutečném vývozu zbraní; 
vítá iniciativy členských států ke zlepšení 
této situace, což povede ke včasnému 
předávání či zveřejňování úplných 
informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že členské státy používají 
různé metody pro získávání údajů a různé 
postupy zveřejňovaní získaných údajů 
o uskutečněných vývozech zbraní, což 
vede k tomu, že výroční zprávy skupiny 
COARM neobsahují důležité informace, 
a nejsou tudíž aktuální a nemají výpovědní 
hodnotu; požaduje proto, aby byly 
zavedeny standardizované metody pro 
získávání a předávání údajů, které budou 
jednotně uplatňovat všechny státy, což 
povede ke včasnému předávání či 
zveřejňování úplných informací;

13. konstatuje, že členské státy používají 
různé metody pro získávání údajů a různé 
postupy zveřejňovaní získaných údajů 
o uskutečněných vývozech zbraní, což 
vede k tomu, že výroční zprávy skupiny 
COARM neobsahují důležité informace, 
a nejsou tudíž aktuální a nemají výpovědní 
hodnotu; požaduje proto, aby byly 
zavedeny standardizované metody pro 
předávání údajů o skutečném vývozu, které 
budou jednotně uplatňovat všechny státy, 
což povede ke včasnému předávání či 
zveřejňování úplných informací;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 121
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že členské státy používají 
různé metody pro získávání údajů a různé 
postupy zveřejňovaní získaných údajů 
o uskutečněných vývozech zbraní, což 
vede k tomu, že výroční zprávy skupiny 
COARM neobsahují důležité informace, 
a nejsou tudíž aktuální a nemají výpovědní 
hodnotu; požaduje proto, aby byly 
zavedeny standardizované metody pro 
získávání a předávání údajů, které budou 
jednotně uplatňovat všechny státy, což 
povede ke včasnému předávání či 
zveřejňování úplných informací;

13. konstatuje, že členské státy používají 
různé metody pro získávání údajů a různé 
postupy zveřejňovaní získaných údajů 
o uskutečněných vývozech zbraní, což 
vede k tomu, že výroční zprávy skupiny 
COARM neobsahují důležité informace, 
a nejsou tudíž aktuální a nemají výpovědní 
hodnotu; požaduje proto, aby byly 
zavedeny standardizované metody pro 
získávání a předávání údajů, které budou 
jednotně uplatňovat všechny státy, což 
povede ke včasnému předávání či 
zveřejňování úplných informací; vyzývá, 
aby byly ve výroční zprávě označeny 
členské státy odpovědné za jednotlivá 
oznámení o zamítnutí vývozní licence;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že členské státy používají 
různé metody pro získávání údajů a různé 
postupy zveřejňovaní získaných údajů 
o uskutečněných vývozech zbraní, což 
vede k tomu, že výroční zprávy skupiny 
COARM neobsahují důležité informace, 
a nejsou tudíž aktuální a nemají výpovědní 
hodnotu; požaduje proto, aby byly 

13. konstatuje, že členské státy používají 
různé metody pro získávání údajů a různé 
postupy zveřejňovaní získaných údajů 
o uskutečněných vývozech zbraní, což 
vede k tomu, že výroční zprávy skupiny 
COARM neobsahují důležité informace, 
a nejsou tudíž aktuální a nemají výpovědní 
hodnotu; požaduje proto, aby byly 
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zavedeny standardizované metody pro 
získávání a předávání údajů, které budou 
jednotně uplatňovat všechny státy, což 
povede ke včasnému předávání či 
zveřejňování úplných informací;

zavedeny standardizované metody pro 
podávání zpráv, získávání a předávání 
údajů, které budou jednotně uplatňovat 
všechny státy, což povede ke včasnému 
předávání či zveřejňování úplných a 
přesných informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. v této souvislosti vybízí k tomu, aby 
byly získávány doplňující informace od 
členských států a zveřejňovány jak na 
vnitrostátní úrovni, tak i v každoroční 
výroční zprávě skupiny COARM, se 
zvláštním zřetelem na seznam zemí, které 
svými vývozy zbraní porušují jedno nebo 
více z daných osmi kritérií, a seznam těch 
členských států Evropské unie, které ve 
sledovaném období vyvážely zbraně do 
těchto zemí;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 124
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. v této souvislosti vybízí k tomu, aby 
byly získávány doplňující informace od 
členských států a zveřejňovány jak na 
vnitrostátní úrovni, tak i v každoroční 
výroční zprávě skupiny COARM, se 

14. vyzývá členské státy, aby poskytovaly 
doplňující, aktuálnější informace, které by 
mohly být v případě potřeby použity jako 
základ pro vypracování společného 
seznamu zemí, v jejichž případě platí, že 
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zvláštním zřetelem na seznam zemí, které 
svými vývozy zbraní porušují jedno nebo 
více z daných osmi kritérií, a seznam těch 
členských států Evropské unie, které ve 
sledovaném období vyvážely zbraně do 
těchto zemí;

vývoz zbraní do těchto zemí by znamenal 
porušení jednoho nebo více z daných osmi 
kritérií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 125
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. v této souvislosti vybízí k tomu, aby 
byly získávány doplňující informace od 
členských států a zveřejňovány jak na 
vnitrostátní úrovni, tak i v každoroční 
výroční zprávě skupiny COARM, se 
zvláštním zřetelem na seznam zemí, které 
svými vývozy zbraní porušují jedno nebo 
více z daných osmi kritérií, a seznam těch 
členských států Evropské unie, které ve 
sledovaném období vyvážely zbraně do 
těchto zemí;

14. v této souvislosti vybízí k tomu, aby 
mohly být získávány doplňující informace 
od členských států pro lepší pochopení a 
kontrolu ze strany vnitrostátních orgánů 
dohledu a mohlo dojít ke společné dohodě 
ohledně mezinárodních orgánů dohledu a 
aby tyto informace mohly být využity pro 
účely výroční zprávy skupiny COARM;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. v této souvislosti vybízí k tomu, aby 
byly získávány doplňující informace od 
členských států a zveřejňovány jak na 
vnitrostátní úrovni, tak i v každoroční 
výroční zprávě skupiny COARM, se 

14. v této souvislosti vybízí k tomu, aby 
byly získávány doplňující informace od 
členských států a zveřejňovány jak na 
vnitrostátní úrovni, tak i v každoroční 
výroční zprávě skupiny COARM, se 
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zvláštním zřetelem na seznam zemí, které 
svými vývozy zbraní porušují jedno nebo 
více z daných osmi kritérií, a seznam těch 
členských států Evropské unie, které ve 
sledovaném období vyvážely zbraně do 
těchto zemí;

zvláštním zřetelem na seznam zemí, 
v jejichž případě platí, že vývoz zbraní do 
těchto zemí by znamenal porušení jednoho
nebo více z daných osmi kritérií, a seznam 
těch členských států Evropské unie, které 
ve sledovaném období vyvážely zbraně do 
těchto zemí, a navrhuje v tomto ohledu 
vytvoření mechanismu kontroly po 
vývozu, jako je například „Blue Lantern 
Program“ v USA, v jehož rámci by byly 
prováděny kontroly na základě pečlivého 
postupu odhalování transakcí, u nichž se 
přeprodej nebo zneužití jeví jako nejvíce 
rizikové;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. v této souvislosti vybízí k tomu, aby 
byly získávány doplňující informace od 
členských států a zveřejňovány jak na 
vnitrostátní úrovni, tak i v každoroční 
výroční zprávě skupiny COARM, se 
zvláštním zřetelem na seznam zemí, které 
svými vývozy zbraní porušují jedno nebo 
více z daných osmi kritérií, a seznam těch 
členských států Evropské unie, které ve 
sledovaném období vyvážely zbraně do 
těchto zemí;

14. v této souvislosti vybízí k tomu, aby 
byly získávány doplňující informace od 
členských států a zveřejňovány jak na 
vnitrostátní úrovni, tak i v každoroční 
výroční zprávě skupiny COARM, se 
zvláštním zřetelem na seznam zemí, 
v jejichž případě platí, že transfery zbraní 
do těchto zemí by znamenaly porušení 
jednoho nebo více z daných osmi kritérií, a 
seznam těch členských států Evropské 
unie, které ve sledovaném období vyvážely 
zbraně do těchto zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. konstatuje, že směrnice o zjednodušení 
podmínek transferů uvnitř Společenství 
výrazně ulehčila vývoz zbrojního 
materiálu v rámci EU; v této souvislosti 
požaduje, aby výroční zpráva skupiny 
COARM poskytla také podrobné 
informace o tom, které uskutečněné 
vývozy zbraní v rámci EU porušovaly 
jedno či více z daných osmi kritérií;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 129
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. konstatuje, že směrnice o zjednodušení 
podmínek transferů uvnitř Společenství 
výrazně ulehčila vývoz zbrojního materiálu 
v rámci EU; v této souvislosti požaduje, 
aby výroční zpráva skupiny COARM 
poskytla také podrobné informace o tom, 
které uskutečněné vývozy zbraní v rámci 
EU porušovaly jedno či více z daných
osmi kritérií;

15. konstatuje, že směrnice o zjednodušení 
podmínek transferů uvnitř Společenství 
výrazně ulehčila vývoz zbrojního materiálu 
v rámci EU;

Or. fi

Pozměňovací návrh 130
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 15



PE506.252v01-00 68/89 AM\929901CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. konstatuje, že směrnice o zjednodušení 
podmínek transferů uvnitř Společenství 
výrazně ulehčila vývoz zbrojního materiálu 
v rámci EU; v této souvislosti požaduje, 
aby výroční zpráva skupiny COARM 
poskytla také podrobné informace o tom, 
které uskutečněné vývozy zbraní v rámci 
EU porušovaly jedno či více z daných 
osmi kritérií;

15. konstatuje, že směrnice 2009/43/ES 
o zjednodušení podmínek transferů uvnitř 
Společenství výrazně ulehčila vývoz 
zbrojního materiálu v rámci EU, neboť 
zavedla sdílenou odpovědnost členských 
států a vývozců, aniž by však jakkoli 
zmírňovala přísnost kontroly; znovu 
opakuje, že skupina COARM pravidelně 
aktualizuje uživatelskou příručku s cílem 
pomoci členským státům v uplatňování 
společného postoje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 131
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje, aby byly ve výroční zprávě 
skupiny COARM uvedeny i informace o 
konečném použití zbraní vyvezených 
v rámci EU a o možných problematických 
dalších transferech do třetích zemí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje, aby byly ve výroční zprávě 
skupiny COARM uvedeny i informace o 
konečném použití zbraní vyvezených 

vypouští se
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v rámci EU a o možných problematických 
dalších transferech do třetích zemí;

Or. pl

Pozměňovací návrh 133
Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje, aby byly ve výroční zprávě 
skupiny COARM uvedeny i informace o 
konečném použití zbraní vyvezených 
v rámci EU a o možných problematických 
dalších transferech do třetích zemí;

16. zdůrazňuje, že by ve výroční zprávě 
skupiny COARM mohly být na základě 
předchozího souhlasu členských států 
uvedeny informace o konečném použití 
zbraní vyvezených v rámci EU a o 
možných problematických dalších 
transferech do třetích zemí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 134
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje, aby byly ve výroční zprávě 
skupiny COARM uvedeny i informace o 
konečném použití zbraní vyvezených 
v rámci EU a o možných problematických 
dalších transferech do třetích zemí;

16. požaduje, aby byly ve výroční zprávě 
skupiny COARM uvedeny i informace o 
konečném použití zbraní vyvezených 
v rámci EU, o možných problematických 
dalších transferech do třetích zemí a o 
licenční výrobě mimo EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Elena Băsescu
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje, aby byly ve výroční zprávě 
skupiny COARM uvedeny i informace o 
konečném použití zbraní vyvezených 
v rámci EU a o možných problematických
dalších transferech do třetích zemí;

16. požaduje, aby byly ve výroční zprávě 
skupiny COARM uvedeny i informace o 
konečném použití zbraní vyvezených 
v rámci EU a o dalších transferech do 
třetích zemí, které by mohly být v rozporu 
s jedním nebo více z daných osmi kritérií;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vybízí, aby byla výroční zpráva 
skupiny COARM doplněna o shrnutí, jež 
by mělo mimo jiné uvádět tendence 
v porovnání s předcházejícími léty a 
souhrnné číselné údaje;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. doporučuje začlenit do výroční 
zprávy pracovní skupiny COARM 
následnou kontrolu otázek týkajících se 
vývozu zbraní, jež byly nadneseny 
v předchozích zprávách, jakož i opatření 
přijatá členskými státy pro řešení těchto 
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otázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. s politováním konstatuje, že výroční 
zpráva skupiny COARM za rok 2010 vyšla 
až 30. prosince 2011 a za rok 2011 až 14. 
prosince 2012, tedy se značným 
zpožděním; požaduje proto včasné 
zveřejňování výročních zpráv skupiny 
COARM, což znamená nanejvýš půl roku 
po uplynutí sledovaného období;

18. s politováním konstatuje, že výroční 
zpráva skupiny COARM za rok 2010 vyšla 
až 30. prosince 2011 a za rok 2011 až 14. 
prosince 2012, tedy se značným 
zpožděním; požaduje proto včasné 
zveřejňování výročních zpráv skupiny 
COARM, což znamená nanejvýš půl roku 
po uplynutí sledovaného období; navrhuje, 
aby byla posílena kapacita skupiny 
COARM, pokud jde o analýzu kontroly 
obchodu se zbraněmi;

Or. fi

Pozměňovací návrh 139
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje důležitou roli občanské 
společnosti, vnitrostátních parlamentů 
a Evropského parlamentu, kterou hrají jak 
při provádění, tak i prosazování sjednaných 
norem společného postoje na vnitrostátní 
a evropské úrovni a při vytváření 
transparentního systému kontroly s danými 
zodpovědnostmi; požaduje proto vytvoření 
transparentního a důkladného kontrolního 

19. zdůrazňuje důležitou roli občanské 
společnosti, vnitrostátních parlamentů 
a Evropského parlamentu, kterou hrají jak 
při provádění, tak i prosazování sjednaných 
norem společného postoje na vnitrostátní 
a evropské úrovni a při vytváření 
transparentního systému kontroly s danými 
zodpovědnostmi; požaduje proto vytvoření 
transparentního a důkladného kontrolního 
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mechanismu, který by posílil roli 
parlamentů a občanské společnosti;

mechanismu, který by posílil roli 
parlamentů a občanské společnosti, a to 
včetně vytvoření nezávislé skupiny 
odborníků, která by pracovní skupině 
COARM poskytovala poradenství při 
provádění a uplatňování daných osmi 
kritérií pro vývoz i při vytváření seznamu 
třetích zemí, které vyžadují zvláštní 
obezřetnost a opatrnost při vydávání 
licencí, jak stanoví čl. 2 odst. 2 písm. b) 
společného postoje; vyzývá k důkladné 
diskusi o výroční zprávě skupiny COARM 
na společné schůzi podvýborů Evropského 
parlamentu DROI a SEDE;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje důležitou roli občanské 
společnosti, vnitrostátních parlamentů 
a Evropského parlamentu, kterou hrají jak 
při provádění, tak i prosazování sjednaných 
norem společného postoje na vnitrostátní 
a evropské úrovni a při vytváření 
transparentního systému kontroly s danými 
zodpovědnostmi; požaduje proto vytvoření 
transparentního a důkladného kontrolního 
mechanismu, který by posílil roli 
parlamentů a občanské společnosti;

19. zdůrazňuje důležitou roli občanské 
společnosti, vnitrostátních parlamentů 
a Evropského parlamentu, kterou hrají jak 
při provádění, tak i prosazování sjednaných 
norem společného postoje na vnitrostátní 
a evropské úrovni a při vytváření 
transparentního systému kontroly s danými 
zodpovědnostmi; požaduje proto vytvoření 
transparentního a důkladného kontrolního 
mechanismu, který by posílil roli 
parlamentů a občanské společnosti, 
například po vzoru parlamentního výboru 
pro kontrolu vývozu zbraní, který byl 
ustaven ve Švédsku;

Or. de

Pozměňovací návrh 141
Norica Nicolai
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Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje význam a legitimitu 
parlamentního dohledu nad údaji a 
prováděním kontroly vývozu zbraní, a
požaduje proto učinit taková opatření a 
poskytnout takovou podporu a informace, 
jaké jsou nezbytné k zajištění 
neomezeného vykonávání těchto 
kontrolních funkcí na vnitrostátní a 
evropské úrovni;

20. zdůrazňuje význam a legitimitu 
parlamentního dohledu nad údaji a 
prováděním kontroly vývozu zbraní, a 
požaduje proto učinit taková opatření a 
poskytnout takovou podporu a informace, 
jaké jsou nezbytné k zajištění 
neomezeného vykonávání těchto 
kontrolních funkcí na vnitrostátní a 
evropské úrovni, v souladu se zásadami 
každého členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že by měli být na jednání 
pracovní skupiny Rady COARM 
pravidelně konzultováni vládní úředníci 
zodpovědní za vydávání vývozních licencí 
na vnitrostátní úrovni a dále i nevládní 
neziskové organizace, které se zbývají 
kontrolou vývozu zbraní, protože 
podstatně přispívají k provádění 
společného postoje a zvyšování kvality 
vyměňovaných informací;

21. s uspokojením bere na vědomí, že jsou
na jednání pracovní skupiny Rady 
COARM pravidelně konzultováni vládní 
úředníci zodpovědní za vydávání 
vývozních licencí na vnitrostátní úrovni, 
protože podstatně přispívají k provádění 
společného postoje a zvyšování kvality 
vyměňovaných informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že by měli být na jednání 
pracovní skupiny Rady COARM 
pravidelně konzultováni vládní úředníci 
zodpovědní za vydávání vývozních licencí 
na vnitrostátní úrovni a dále i nevládní 
neziskové organizace, které se zbývají 
kontrolou vývozu zbraní, protože 
podstatně přispívají k provádění 
společného postoje a zvyšování kvality 
vyměňovaných informací;

21. domnívá se, že by měli být na jednání 
pracovní skupiny Rady COARM 
pravidelně konzultováni vládní úředníci 
zodpovědní za vydávání vývozních licencí 
na vnitrostátní úrovni, protože podstatně 
přispívají k provádění společného postoje a 
zvyšování kvality vyměňovaných 
informací; dále má za to, že by konzultace 
měly být rozšířeny na organizace 
občanské společnosti, které se zabývají 
otázkou kontroly vývozu zbraní, a na 
zástupce zbrojního průmyslu;

Or. fi

Pozměňovací návrh 144
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že by měli být na jednání 
pracovní skupiny Rady COARM 
pravidelně konzultováni vládní úředníci 
zodpovědní za vydávání vývozních licencí 
na vnitrostátní úrovni a dále i nevládní 
neziskové organizace, které se zbývají 
kontrolou vývozu zbraní, protože podstatně 
přispívají k provádění společného postoje a 
zvyšování kvality vyměňovaných 
informací;

21. domnívá se, že by měli být na jednání 
pracovní skupiny Rady COARM 
pravidelněji konzultováni vládní úředníci 
zodpovědní za vydávání vývozních licencí 
na vnitrostátní úrovni a dále i nevládní 
neziskové organizace, které se zbývají 
kontrolou vývozu zbraní, a to ve 
spolupráci s pracovní skupinou pro lidská 
práva (COHOM), již ustavila Evropská 
rada, protože podstatně přispívají k 
provádění společného postoje a zvyšování 
kvality vyměňovaných informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Elena Băsescu
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že by měli být na jednání 
pracovní skupiny Rady COARM 
pravidelně konzultováni vládní úředníci 
zodpovědní za vydávání vývozních licencí 
na vnitrostátní úrovni a dále i nevládní 
neziskové organizace, které se zbývají 
kontrolou vývozu zbraní, protože podstatně 
přispívají k provádění společného postoje a 
zvyšování kvality vyměňovaných 
informací;

21. domnívá se, že by měli být na jednání 
pracovní skupiny Rady COARM 
pravidelně konzultováni vládní úředníci 
zodpovědní za vydávání vývozních licencí 
na vnitrostátní úrovni a dále i nevládní 
neziskové organizace, které se zbývají 
kontrolou vývozu zbraní, protože podstatně 
přispívají k provádění a prosazování 
společného postoje a zvyšování kvality 
vyměňovaných informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Podpoložka 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Mezinárodní smlouva o kontrole zbraní v 
oblasti mezinárodního obchodu 
s konvenčními zbraněmi

Smlouva o obchodu se zbraněmi (ATT)

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. znovu vyjadřuje svou plnou podporu 22. znovu vyjadřuje svou plnou podporu 
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tomu, aby byla pod záštitou OSN uzavřena
solidní a právně závazná mezinárodní
smlouva o kontrole zbraní v oblasti 
mezinárodního obchodu s konvenčními 
zbraněmi, a zdůrazňuje, že se tento cíl musí 
stát prioritou evropské zahraniční politiky;

tomu, aby byla v oblasti mezinárodního 
obchodu s konvenčními zbraněmi a v 
oblasti transferů těchto zbraní uzavřena 
pod záštitou OSN solidní a právně závazná 
smlouva o obchodu se zbraněmi (ATT), 
a zdůrazňuje, že se tento cíl musí stát 
prioritou evropské zahraniční politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá proto k tomu, aby jednání 
o právně závazné mezinárodní smlouvě 
o obchodu se zbraněmi, která proběhnou
v březnu 2013, představovala díky větší 
transparentnosti a odpovědnosti historický 
krok vpřed tím, že vytvoří nejvyšší 
mezinárodní standardy a kritéria pro 
hodnocení rozhodnutí o transferu, dovozu 
a vývozu konvenčních zbraní;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. naléhavě žádá členské státy a další 
strany účastnící se jednání, aby daly 
přednost uzavření dohody s důsledným 
obsahem před uzavřením slabé dohody 
opírající se o všeobecný konsenzus;
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Or. en

Pozměňovací návrh 150
Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že účinná smlouva 
o kontrole by měla pokrýt široké spektrum 
činností spjatých s obchodem 
s konvenčními zbraněmi, k nimž náleží: 
dovoz, vývoz a transfer, včetně tranzitu 
a překládky, přechodný dovoz, vývoz 
a zpětný vývoz, výroba s udělenou 
zahraniční licencí, řízení zásob a veškeré 
související služby, včetně zprostředkování, 
dopravy a financování;

23. zastává názor, že účinná smlouva 
o kontrole by měla pokrýt široké spektrum 
činností spjatých s obchodem 
s konvenčními zbraněmi, k nimž náleží: 
dovoz, vývoz a transfer, včetně tranzitu 
a překládky, přechodný dovoz, vývoz 
a zpětný vývoz, vnitrostátní výroba a 
výroba s udělenou zahraniční licencí, 
strategické plánování, řízení zásob 
a veškeré související služby, včetně 
zprostředkování, dopravy a financování;

Or. es

Pozměňovací návrh 151
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že účinná smlouva 
o kontrole by měla pokrýt široké spektrum 
činností spjatých s obchodem 
s konvenčními zbraněmi, k nimž náleží: 
dovoz, vývoz a transfer, včetně tranzitu 
a překládky, přechodný dovoz, vývoz 
a zpětný vývoz, výroba s udělenou 
zahraniční licencí, řízení zásob a veškeré 
související služby, včetně zprostředkování, 
dopravy a financování;

23. zastává názor, že účinná smlouva o
obchodu se zbraněmi by měla pokrýt 
široké spektrum činností spjatých 
s obchodem s konvenčními zbraněmi, 
k nimž náleží: dovoz, vývoz a transfer, 
včetně tranzitu a překládky, přechodný 
dovoz, vývoz a zpětný vývoz, výroba 
s udělenou zahraniční licencí, řízení zásob 
a veškeré související služby, včetně 
zprostředkování, dopravy a financování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 152
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá, aby do působnosti budoucí 
smlouvy o obchodu se zbraněmi spadala 
co nejucelenější škála zboží a činností, 
včetně ručních palných a lehkých zbraní, 
technologie dvojího užití, částí a 
konstrukčních dílů a všech forem 
transferu, a poukazuje v tomto ohledu na 
plné uplatňování akčního programu OSN 
k prevenci, potírání a vymýcení 
nezákonného obchodu s ručními palnými 
a lehkými zbraněmi; vyzývá rovněž 
k rozumné spolupráci mezi systémem 
tohoto akčního programu a plánovaným 
systémem smlouvy o obchodu se zbraněmi
s cílem zabránit nezákonným a 
nezodpovědným transferům a přeprodeji 
zbraní;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je toho názoru, že účinná mezinárodní
smlouva o kontrole vývozu zbraní by měla 
také pokrývat transfer zbraní mezi státy, 
transfer mezi státem a soukromým 
konečným uživatelem, leasing, půjčky, 
dary nebo transfery v podobě poskytování 
pomoci nebo jiného plnění;

24. je toho názoru, že účinná smlouva o
obchodu se zbraněmi by měla také 
pokrývat transfer zbraní mezi státy, 
transfer mezi státem a soukromým 
konečným uživatelem, leasing, půjčky, 
dary nebo transfery v podobě poskytování 
pomoci nebo jiného plnění;
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Or. en

Pozměňovací návrh 154
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. je přesvědčen, že účinná smlouva o 
obchodu se zbraněmi by měla také
pokrývat co nejširší spektrum 
konvenčních zbraní, včetně ručních 
palných a lehkých zbraní a munice, 
nehmotných převodů, technologií pro 
dvojí využití, konstrukčních dílů 
a technologií souvisejících s jejich 
používáním, výrobou či údržbou ať už pro 
vojenské použití, či jiné účely v oblasti 
bezpečnosti a vymáhání práva; domnívá 
se, že je nutno věnovat řádnou pozornost 
značení a sledovatelnosti konvenčních 
zbraní a munice s cílem posílit 
odpovědnost a zabránit přeprodeji 
transferu zbraní nedovoleným příjemcům;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. domnívá se, že by smluvní strany 
neměly provádět transfery zbraní do zemí, 
kde jsou podle příslušných orgánů OSN, 
Evropské unie či Rady Evropy 
porušována lidská práva a kde existuje 
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značné riziko, že tyto zbraně budou 
použity k páchání či usnadňování 
závažného porušování mezinárodního 
práva o ochraně lidských práv a 
mezinárodního humanitárního práva, 
včetně genocidy, etnických čistek, zločinů 
proti lidskosti a válečných zločinů;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vybízí členské státy OSN, aby zavedly
jako mezinárodní normy dodatečná 
závazná kritéria, jež budou sloužit jako 
pokyny pro subjekty s rozhodovací 
pravomocí, a aby zohledňovaly především 
situaci v cílové zemi, mimo jiné s ohledem 
na lidská práva, dopad na 
socioekonomický rozvoj země a zachování 
míru a bezpečnosti v regionu;

25. vybízí členské státy EU, aby usilovaly 
o to, přijmout na úrovni OSN a EU jako 
mezinárodní normy dodatečná závazná 
kritéria, jež budou sloužit jako pokyny pro 
subjekty s rozhodovací pravomocí, a aby 
zohledňovaly především situaci v cílové 
zemi, mimo jiné s ohledem na lidská práva, 
dopad na socioekonomický rozvoj země a 
zachování míru a bezpečnosti v regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vybízí členské státy OSN, aby zavedly 
jako mezinárodní normy dodatečná
závazná kritéria, jež budou sloužit jako 
pokyny pro subjekty s rozhodovací 
pravomocí, a aby zohledňovaly především 
situaci v cílové zemi, mimo jiné s ohledem 

25. vybízí členské státy OSN, aby zavedly 
jako mezinárodní normy závazná kritéria, 
jež budou sloužit jako pokyny pro subjekty 
s rozhodovací pravomocí, a aby 
zohledňovaly především situaci v cílové 
zemi, mimo jiné s ohledem na lidská práva, 
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na lidská práva, dopad na 
socioekonomický rozvoj země a zachování 
míru a bezpečnosti v regionu;

dopad na socioekonomický rozvoj země a 
zachování míru a bezpečnosti v regionu;

Or. fi

Pozměňovací návrh 158
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vybízí členské státy OSN, aby zavedly 
jako mezinárodní normy dodatečná 
závazná kritéria, jež budou sloužit jako 
pokyny pro subjekty s rozhodovací 
pravomocí, a aby zohledňovaly především 
situaci v cílové zemi, mimo jiné s ohledem 
na lidská práva, dopad na 
socioekonomický rozvoj země a zachování 
míru a bezpečnosti v regionu;

25. vybízí členské státy OSN, aby zavedly 
jako mezinárodní normy dodatečná 
závazná kritéria, jež budou sloužit jako 
pokyny pro subjekty s rozhodovací 
pravomocí, a aby zohledňovaly především 
situaci v cílové zemi, mimo jiné s ohledem 
na lidská práva, dopad na 
socioekonomický rozvoj země a zachování 
míru a bezpečnosti v regionu, jakož i riziko 
přeprodeje zbraní ze zákonného na 
nezákonný trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá k tomu, aby smlouva 
o obchodu se zbraněmi zahrnovala silná 
a jasná ustanovení o pravidelném 
každoročním podávání zpráv smluvními 
státy o veškerých rozhodnutích 
o transferech zbraní, včetně informací 
o typech, množství a příjemcích zařízení, 
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jehož transfer byl povolen, a o provádění 
smlouvy a jejích ustanovení v plném 
rozsahu; žádá, aby smlouva o obchodu se 
zbraněmi rovněž vyžadovala, aby smluvní 
strany vytvořily systém vedení podrobných 
záznamů o všech mezinárodních 
obchodech a transakcích, které prošly 
jejich vnitrostátními kontrolními systémy 
alespoň za posledních 20 let;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje význam mechanismů 
transparentnosti a odpovědnosti pro 
účinné uplatňování jakékoli mezinárodní 
dohody o kontrole zbraní; vyzývá proto, 
aby byly do takové dohody kromě silných 
a jasných ustanovení o každoročním 
podávání zpráv ze strany států, které jsou 
smluvními stranami takové dohody, o 
veškerých rozhodnutích o transferu 
zbraní, začleněny mechanismy pro 
výměnu informací a osvědčených postupů 
mezi státy, které jsou jejími smluvními 
stranami, týkajících se rozhodnutí o 
vývozu, dovozu a transferu, včetně 
informací o typech, množství a příjemcích 
materiálu, jehož transfer byl povolen, a o
uplatňování ustanovení dohody v plném 
jejím rozsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. vyzývá k vytvoření účelového útvaru 
pro provádění a podporu smlouvy 
o obchodu se zbraněmi, k jehož 
povinnostem by patřilo shromažďování 
a analýza zpráv smluvních států, a vyzývá 
generálního tajemníka OSN, aby 
zveřejňoval výroční zprávu s dalšími 
návrhy na posílení operačních ustanovení 
smlouvy; požaduje, aby útvar pro 
provádění a podporu smlouvy o obchodu 
se zbraněmi měl právo také analyzovat
údaje o transferech zbraní a odhalovat 
nesrovnalosti a případná porušení 
smlouvy a podávat o tom zprávy 
shromáždění smluvních stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Podpoložka 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Odzbrojení vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 26
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. je toho názoru, že by Evropská unie 
měla dostát své zvýšené odpovědnosti za 
mír a bezpečnost v Evropě a na celém 
světě předložením dalších iniciativ 
zaměřených na omezování početního 
stavu zbraní a odzbrojení; měla by 
vystupovat jako zodpovědný globální hráč 
v přední linii a aktivně působit v oblastech 
nešíření zbraní, celosvětového odzbrojení 
a kontroly transferů zbraní;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. je toho názoru, že by Evropská unie 
měla dostát své zvýšené odpovědnosti za 
mír a bezpečnost v Evropě a na celém 
světě předložením dalších iniciativ 
zaměřených na omezování početního 
stavu zbraní a odzbrojení; měla by 
vystupovat jako zodpovědný globální hráč 
v přední linii a aktivně působit v oblastech 
nešíření zbraní, celosvětového odzbrojení 
a kontroly transferů zbraní;

26. zdůrazňuje, že odzbrojení není 
předmětem společného postoje, avšak je 
toho názoru, že Evropská unie musí dostát 
své rostoucí odpovědnosti za mír a 
bezpečnost a vystupovat jako zodpovědný 
globální hráč v oblastech prevence 
nedovoleného šíření zbraní a prosazování
celosvětového odzbrojení a kontroly 
transferů zbraní;

Or. fi

Pozměňovací návrh 165
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 27



AM\929901CS.doc 85/89 PE506.252v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. je toho názoru, že by Evropská unie 
měla vypracovat komplexní strategii 
přeměny; v této souvislosti doporučuje 
vytvořit v rámci strategie plán, který by 
výrobu zbrojního materiálu co nejrychleji 
přesměroval na výrobu civilního 
materiálu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. je toho názoru, že by Evropská unie 
měla vypracovat komplexní strategii 
přeměny; v této souvislosti doporučuje 
vytvořit v rámci strategie plán, který by 
výrobu zbrojního materiálu co nejrychleji 
přesměroval na výrobu civilního 
materiálu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. je toho názoru, že by Evropská unie 
měla vypracovat komplexní strategii 
přeměny; v této souvislosti doporučuje 
vytvořit v rámci strategie plán, který by 
výrobu zbrojního materiálu co nejrychleji 

vypouští se
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přesměroval na výrobu civilního 
materiálu;

Or. fi

Pozměňovací návrh 168
Sampo Terho

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. je toho názoru, že by Evropská unie 
měla vypracovat komplexní strategii 
přeměny; v této souvislosti doporučuje 
vytvořit v rámci strategie plán, který by 
výrobu zbrojního materiálu co nejrychleji 
přesměroval na výrobu civilního 
materiálu;

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 169
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. je toho názoru, že by Evropská unie 
měla vypracovat komplexní strategii 
přeměny; v této souvislosti doporučuje 
vytvořit v rámci strategie plán, který by 
výrobu zbrojního materiálu co nejrychleji 
přesměroval na výrobu civilního 
materiálu;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 170
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vítá ratifikaci Ottawské úmluvy o 
protipěchotních minách Finskem a 
Polskem, a tedy úplnou ratifikaci tohoto 
důležitého mezinárodního nástroje 
členskými státy; vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh na zákaz investování do 
společností, které tyto miny vyrábějí či 
s nimi obchodují nebo jakkoli vstupují do 
obchodních vztahů, které se jich týkají;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. připomíná nejzávažnější humanitární 
následky a nepřijatelné utrpení civilistů, 
jež má za následek kazetová munice; 
vyzývá Estonsko, Finsko, Kypr, Lotyšsko, 
Rumunsko, Řecko a Slovensko, aby 
prioritně přistoupily k ratifikaci Úmluvy o 
kazetové munici;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 27 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27c. naléhá na Komisi a členské státy, aby 
podporovaly celosvětový zákaz používání 
bílého fosforu a munice s ochuzeným 
uranem, zejména prostřednictvím 
uzavření nového protokolu k Úmluvě o 
některých konvenčních zbraních, který by 
používání těchto zbraní zakázal;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 27 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27d. vítá práci Mezinárodního výboru 
Červeného kříže týkající se používání 
paralyzujících chemických látek při 
prosazování práva a vyzývá Komisi, aby 
vypracovala studii o otázkách 
souvisejících s používáním těchto látek, a 
to i pokud jde o mezinárodní právo;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 27 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27e. vyzývá vysokou představitelku, 
místopředsedkyni Komise, Komisi a 
členské státy, aby provedly závazky EU 
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týkající se boje proti nedovolenému 
hromadění ručních palných a lehkých 
zbraní a munice pro tyto zbraně a proti 
nedovolenému obchodování s nimi; 
připomíná, že tyto závazky mají pomoci 
zemím, které nejsou členy EU, v řízení 
zásob, označování a podobných snahách o 
kontrolu těchto zbraní a doplňují 
ustanovení EU, jež regulují transfer 
vojenského materiálu, s cílem zabránit, 
aby členské státy EU dodávaly tyto zbraně 
do zemí, ve kterých může dojít k jejich 
zneužití;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Tarja Cronberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení místopředsedkyni Komise, 
vysoké představitelce, Radě, Komisi, 
vládám a parlamentům členských států a 
generálnímu tajemníkovi OSN.

28. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení místopředsedkyni Komise, 
vysoké představitelce, zvláštnímu 
představiteli EU pro lidská práva, Radě, 
Komisi, vládám a parlamentům členských 
států a generálnímu tajemníkovi OSN.

Or. en


