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Τροπολογία 1
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 
19ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την 
επανεξέταση της κοινής θέσης,

Or. en

Τροπολογία 2
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη δράση 11 ε) του 
σχεδίου δράσης της στρατηγικής-πλαίσιο 
της ΕΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου 
και τη δημοκρατία, με την οποία 
δεσμεύονται η ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι η επανεξέταση της 
κοινής θέσης του Συμβουλίου θα 
λαμβάνει υπόψη τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο,

Or. en

Τροπολογία 3
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον κατάλογο ειδών 
διπλής χρήσης του παραρτήματος I του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του 
Συμβουλίου της 5ης Μαΐου 2009 περί 
κοινοτικού συστήματος ελέγχου των 
εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας 
και της διαμετακόμισης ειδών διπλής 
χρήσης3,

- έχοντας υπόψη τον κατάλογο ειδών 
διπλής χρήσης των παραρτημάτων του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1232/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί 
κοινοτικού συστήματος ελέγχου των 
εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας 
και της διαμετακόμισης ειδών διπλής 
χρήσης,

Or. en

Τροπολογία 4
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 – υποσημείωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1. 3. ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 26.

Or. en

Τροπολογία 5
Krzysztof Lisek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον διακανονισμό 
Wassenaar της 12ης Μαΐου 1996 για τον 
έλεγχο εξαγωγής συμβατικών όπλων, 
ειδών και τεχνολογιών διπλής χρήσεως, 

- έχοντας υπόψη τον διακανονισμό 
Wassenaar της 12ης Μαΐου 1996 για τον 
έλεγχο εξαγωγής συμβατικών όπλων, 
ειδών και τεχνολογιών διπλής χρήσεως, 
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καθώς και τους ενημερωμένους 
καταλόγους για τα έτη 2011 και 2012 που 
αφορούν τα παραπάνω είδη, τεχνολογίες 
και πυρομαχικά3,

καθώς και τους ενημερωμένους 
καταλόγους για τα έτη 2011 και 2012 που 
αφορούν τα παραπάνω είδη, τεχνολογίες 
και όπλα3,

Or. pl

Τροπολογία 6
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον διακανονισμό 
Wassenaar της 12ης Μαΐου 1996 για τον 
έλεγχο εξαγωγής συμβατικών όπλων, 
ειδών και τεχνολογιών διπλής χρήσεως, 
καθώς και τους ενημερωμένους 
καταλόγους για τα έτη 2011 και 2012 που 
αφορούν τα παραπάνω είδη, τεχνολογίες 
και πυρομαχικά3,

- έχοντας υπόψη τον διακανονισμό 
Wassenaar της 12ης Μαΐου 1996 για τον 
έλεγχο εξαγωγής συμβατικών όπλων, 
ειδών και τεχνολογιών διπλής χρήσεως, 
καθώς και τους ενημερωμένους 
καταλόγους για τα έτη 2011 και 2012 που 
αφορούν τα παραπάνω είδη, τεχνολογίες 
και όπλα3,

Or. pl

Τροπολογία 7
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό 
1236/2005 για το εμπόριο αντικειμένων 
δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη 
θανατική ποινή ή για βασανιστήρια και 
την προβλεπόμενη επανεξέτασή του το 
2013 στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της 
ΕΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου και 
τη δημοκρατία,
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Or. en

Τροπολογία 8
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. με την πεποίθηση ότι οι εξαγωγές 
όπλων μπορεί να έχουν, μεταξύ άλλων, 
σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα της 
πολιτικής ασφάλειας, αλλά και της 
αναπτυξιακής πολιτικής και, ως εκ 
τούτου, πρέπει να εντάσσονται σε ένα 
αυστηρό και όσο το δυνατόν πιο 
λειτουργικό σύστημα ελέγχου των 
εξοπλισμών·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 9
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. με την πεποίθηση ότι οι εξαγωγές 
όπλων μπορεί να έχουν, μεταξύ άλλων,
σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα της 
πολιτικής ασφάλειας, αλλά και της 
αναπτυξιακής πολιτικής και, ως εκ 
τούτου, πρέπει να εντάσσονται σε ένα 
αυστηρό και όσο το δυνατόν πιο 
λειτουργικό σύστημα ελέγχου των 
εξοπλισμών·

Α. με την πεποίθηση ότι οι εξαγωγές 
όπλων έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη
ασφάλεια και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
εντάσσονται σε ένα διαφανές και 
αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των 
εξοπλισμών·  

Or. fi
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Τροπολογία 10
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. με την πεποίθηση ότι οι εξαγωγές 
όπλων μπορεί να έχουν, μεταξύ άλλων, 
σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα της 
πολιτικής ασφάλειας, αλλά και της 
αναπτυξιακής πολιτικής και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να εντάσσονται σε ένα αυστηρό 
και όσο το δυνατόν πιο λειτουργικό 
σύστημα ελέγχου των εξοπλισμών·

Α. με την πεποίθηση ότι οι εξαγωγές 
όπλων μπορεί να έχουν, μεταξύ άλλων, 
σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα της 
πολιτικής ασφάλειας, αλλά και της 
αναπτυξιακής πολιτικής, και ότι, ως εκ 
τούτου, είναι σημαντικό να ενισχυθεί η 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τον έλεγχο εξαγωγών στρατιωτικής 
τεχνολογίας και εξοπλισμού·

Or. en

Τροπολογία 11
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. με την πεποίθηση ότι οι εξαγωγές 
όπλων μπορεί να έχουν, μεταξύ άλλων, 
σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα της 
πολιτικής ασφάλειας, αλλά και της 
αναπτυξιακής πολιτικής και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να εντάσσονται σε ένα αυστηρό και 
όσο το δυνατόν πιο λειτουργικό σύστημα 
ελέγχου των εξοπλισμών·

Α. με την πεποίθηση ότι οι εξαγωγές 
όπλων μπορεί να έχουν, μεταξύ άλλων, 
σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα της 
πολιτικής ασφάλειας, αλλά και της 
αναπτυξιακής πολιτικής και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να εντάσσονται σε ένα κοινά 
αποδεκτό, καθορισμένο και όσο το 
δυνατόν πιο λειτουργικό σύστημα ελέγχου 
των εξοπλισμών, για την προστασία των 
συμφερόντων τόσο του ιδιωτικού όσο και 
του δημόσιου τομέα·

Or. en

Τροπολογία 12
Arnaud Danjean
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. με την πεποίθηση ότι οι εξαγωγές 
όπλων μπορεί να έχουν, μεταξύ άλλων, 
σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα της 
πολιτικής ασφάλειας, αλλά και της 
αναπτυξιακής πολιτικής και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να εντάσσονται σε ένα αυστηρό και
όσο το δυνατόν πιο λειτουργικό σύστημα 
ελέγχου των εξοπλισμών·

Α. με την πεποίθηση ότι οι εξαγωγές 
όπλων μπορεί να έχουν, μεταξύ άλλων, 
σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα της 
πολιτικής ασφάλειας, αλλά και της 
αναπτυξιακής πολιτικής και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να εντάσσονται σε ένα όσο το 
δυνατόν πιο λειτουργικό σύστημα ελέγχου 
των εξοπλισμών·

Or. fr

Τροπολογία 13
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. με την πεποίθηση ότι οι εξαγωγές
όπλων μπορεί να έχουν, μεταξύ άλλων, 
σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα της 
πολιτικής ασφάλειας, αλλά και της 
αναπτυξιακής πολιτικής και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να εντάσσονται σε ένα αυστηρό και 
όσο το δυνατόν πιο λειτουργικό σύστημα 
ελέγχου των εξοπλισμών·

Α. με την πεποίθηση ότι οι μεταφορές
όπλων μπορεί να έχουν, μεταξύ άλλων, 
σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα της 
πολιτικής ασφάλειας, αλλά και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
δημοκρατίας, της χρηστής 
διακυβέρνησης και της αναπτυξιακής 
πολιτικής και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
εντάσσονται σε ένα αυστηρό και όσο το 
δυνατόν πιο λειτουργικό σύστημα ελέγχου 
των εξοπλισμών·

Or. en

Τροπολογία 14
Sabine Lösing
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. με την πεποίθηση ότι οι εξαγωγές 
όπλων μπορεί να έχουν, μεταξύ άλλων, 
σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα της 
πολιτικής ασφάλειας, αλλά και της 
αναπτυξιακής πολιτικής και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να εντάσσονται σε ένα αυστηρό και 
όσο το δυνατόν πιο λειτουργικό σύστημα 
ελέγχου των εξοπλισμών·

Α. με την πεποίθηση ότι οι εξαγωγές
όπλων μπορεί να έχουν, μεταξύ άλλων, 
σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στον 
τομέα της πολιτικής ασφάλειας, αλλά και 
της αναπτυξιακής πολιτικής και, ως εκ 
τούτου, πρέπει να εντάσσονται σε ένα 
αυστηρό και όσο το δυνατόν πιο 
λειτουργικό σύστημα ελέγχου των 
εξοπλισμών·

Or. de

Τροπολογία 15
Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. με την πεποίθηση ότι οι εξαγωγές 
όπλων μπορεί να έχουν, μεταξύ άλλων, 
σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα της 
πολιτικής ασφάλειας, αλλά και της 
αναπτυξιακής πολιτικής και, ως εκ 
τούτου, πρέπει να εντάσσονται σε ένα 
αυστηρό και όσο το δυνατόν πιο
λειτουργικό σύστημα ελέγχου των 
εξοπλισμών·

Α. με την πεποίθηση ότι οι εξαγωγές 
όπλων μπορεί να έχουν, μεταξύ άλλων, 
σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα της 
πολιτικής ασφάλειας, αλλά και της 
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και, ως 
εκ τούτου, πρέπει να εντάσσονται σε ένα 
αυστηρό και όσο το δυνατόν πιο 
λειτουργικό σύστημα ελέγχου των 
εξοπλισμών·

Or. en

Τροπολογία 16
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)



PE506.252v01-00 10/98 AM\929901EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με 
στοιχεία του Διεθνούς Ερευνητικού 
Ινστιτούτου της Στοκχόλμης για την 
Ειρήνη (SIPRI), τα κράτη μέλη της ΕΕ 
συνιστούν από κοινού τον μεγαλύτερο 
εξαγωγέα όπλων παγκοσμίως, 
ξεπερνώντας ακόμα και τις ΗΠΑ και τη 
Ρωσία7 και ότι, με ποσοστό 61% το 
20118, ολοένα μεγαλύτερο μέρος αυτών 
των εξαγωγών διατίθεται σε χώρες εκτός 
της ΕΕ·
7. The top 20 Arms Exporters, 2007-2011 
(Οι 20 κορυφαίοι εξαγωγείς όπλων, 2007-
2011), 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of
_at_top_20_exp_map.html
8. EU arms exports figures remain level 
(Οι εξαγωγές όπλων της ΕΕ παραμένουν 
αμετάβλητες), Jane's Defence Weekly, 4 
Ιανουαρίου 2013.

Or. en

Τροπολογία 17
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της 
ΕΕ έχουν αναγνωρίσει ότι το εμπόριο 
στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού 
δεν αποτελεί συνήθη εμπορική συναλλαγή 
και ότι, για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει 
πάντοτε να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή 
στις εξαγωγές ειδών που εμπίπτουν στην 
εν λόγω κατηγορία· 

Or. fi
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Τροπολογία 18
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή θέση 
2008/944/ΚΕΠΠΑ ορίζει νομικά 
δεσμευτικό πλαίσιο εντός του οποίου 
θεσπίζονται οκτώ κριτήρια, και ότι σε 
περίπτωση παραβίασης των κριτηρίων 
αυτών πρέπει να απορρίπτεται η άδεια 
εξαγωγής (κριτήρια 1–4) ή έστω να 
εξετάζεται το ενδεχόμενο απόρριψής της 
(κριτήρια 5–8)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή θέση 
2008/944/ΚΕΠΠΑ ορίζει νομικά 
δεσμευτικό πλαίσιο εντός του οποίου 
θεσπίζονται οκτώ κριτήρια, και ότι σε 
περίπτωση παραβίασης των κριτηρίων 
αυτών πρέπει να απορρίπτεται η άδεια 
εξαγωγής·

Or. en

Τροπολογία 19
Krzysztof Lisek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή θέση 
2008/944/ΚΕΠΠΑ ορίζει νομικά 
δεσμευτικό πλαίσιο εντός του οποίου 
θεσπίζονται οκτώ κριτήρια, και ότι σε 
περίπτωση παραβίασης των κριτηρίων 
αυτών πρέπει να απορρίπτεται η άδεια 
εξαγωγής (κριτήρια 1–4) ή έστω να 
εξετάζεται το ενδεχόμενο απόρριψής της 
(κριτήρια 5–8)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή θέση 
2008/944/ορίζει νομικά δεσμευτικό 
πλαίσιο εντός του οποίου θεσπίζονται 
οκτώ κριτήρια, και ότι η παραβίαση των 
κριτηρίων αυτών πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα την απόρριψη (κριτήρια 1–4) 
ή έστω εξέταση του ενδεχομένου της 
απόρριψης της άδειας εξαγωγής
(κριτήρια 5–8)·

Or. pl
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Τροπολογία 20
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή θέση 
2008/944/ΚΕΠΠΑ ορίζει νομικά 
δεσμευτικό πλαίσιο εντός του οποίου 
θεσπίζονται οκτώ κριτήρια, και ότι σε 
περίπτωση παραβίασης των κριτηρίων 
αυτών πρέπει να απορρίπτεται η άδεια 
εξαγωγής (κριτήρια 1–4) ή έστω να 
εξετάζεται το ενδεχόμενο απόρριψής της 
(κριτήρια 5–8)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή θέση 
2008/944/ΚΕΠΠΑ ορίζει νομικά 
δεσμευτικό πλαίσιο εντός του οποίου 
θεσπίζονται οκτώ κριτήρια, και ότι σε 
περίπτωση παραβίασης των κριτηρίων 
αυτών πρέπει να απορρίπτεται η άδεια 
εξαγωγής (κριτήρια 1–4) ή έστω να 
εξετάζεται το ενδεχόμενο απόρριψής της 
(κριτήρια 5–8)· λαμβάνοντας, ωστόσο, 
υπόψη ότι τα κράτη μέλη διατηρούν τον 
τελικό έλεγχο όλων των πτυχών της 
χορήγησης αδειών εξαγωγής όπλων και 
ότι η υλοποίηση της κοινής θέσης δεν 
υπόκειται στη δικαιοδοσία του 
Δικαστηρίου της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 21
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τα εν λόγω 
κριτήρια πρέπει να αποτρέπονται, μεταξύ 
άλλων, οι εξαγωγές όπλων που θα 
οδηγήσουν σε όξυνση των συγκρούσεων 
(κριτήρια 3 και 4) ή σε παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (κριτήριο 2) ή 
θα έχουν επιπτώσεις στις αναπτυξιακές 
προοπτικές μιας αποδέκτριας χώρας 
(κριτήριο 8)· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
υπάρχουν περιορισμοί ως προς το πεδίο 
εφαρμογής της κοινής θέσης και ότι, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τα εν λόγω 
κριτήρια πρέπει να αποτρέπονται, μεταξύ 
άλλων, οι εξαγωγές όπλων που θα 
οδηγήσουν σε όξυνση των συγκρούσεων 
(κριτήρια 3 και 4) ή σε παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου
(κριτήριο 2) ή θα έχουν επιπτώσεις στις 
αναπτυξιακές προοπτικές μιας αποδέκτριας 
χώρας (κριτήριο 8) ή να ελαχιστοποιείται 
ο κίνδυνος εκτροπής των μεταφερόμενων 
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επομένως, τα οκτώ κριτήρια ισχύουν και 
για τις εξαγωγές στο εσωτερικό της 
Ευρώπης όπως ακριβώς για τις μεταφορές 
όπλων σε κράτη που διατηρούν στενούς 
δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

ειδών σε τρίτες χώρες και μη δικαιούχους 
τελικούς χρήστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς το 
πεδίο εφαρμογής της κοινής θέσης και ότι, 
επομένως, τα οκτώ κριτήρια ισχύουν και 
για τις εξαγωγές στο εσωτερικό της 
Ευρώπης όπως ακριβώς για τις μεταφορές 
όπλων σε κράτη που διατηρούν στενούς 
δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 22
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τα εν λόγω 
κριτήρια πρέπει να αποτρέπονται, μεταξύ 
άλλων, οι εξαγωγές όπλων που θα 
οδηγήσουν σε όξυνση των συγκρούσεων 
(κριτήρια 3 και 4) ή σε παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (κριτήριο 2) ή 
θα έχουν επιπτώσεις στις αναπτυξιακές 
προοπτικές μιας αποδέκτριας χώρας 
(κριτήριο 8)· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
υπάρχουν περιορισμοί ως προς το πεδίο 
εφαρμογής της κοινής θέσης και ότι, 
επομένως, τα οκτώ κριτήρια ισχύουν και 
για τις εξαγωγές στο εσωτερικό της 
Ευρώπης όπως ακριβώς για τις μεταφορές 
όπλων σε κράτη που διατηρούν στενούς 
δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τα εν λόγω 
κριτήρια πρέπει να αποτρέπονται, μεταξύ 
άλλων, οι εξαγωγές όπλων που θα 
οδηγήσουν σε όξυνση των συγκρούσεων 
(κριτήρια 3 και 4) ή σε παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (κριτήριο 2) ή 
του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου 
(κριτήριο 3) ή θα έχουν επιπτώσεις στις 
αναπτυξιακές προοπτικές μιας αποδέκτριας 
χώρας (κριτήριο 8)· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς το 
πεδίο εφαρμογής της κοινής θέσης και ότι, 
επομένως, τα οκτώ κριτήρια ισχύουν και 
για τις εξαγωγές στο εσωτερικό της 
Ευρώπης όπως ακριβώς για τις μεταφορές 
όπλων σε κράτη που διατηρούν στενούς 
δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 23
Sabine Lösing
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τα εν λόγω 
κριτήρια πρέπει να αποτρέπονται, μεταξύ 
άλλων, οι εξαγωγές όπλων που θα 
οδηγήσουν σε όξυνση των συγκρούσεων 
(κριτήρια 3 και 4) ή σε παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (κριτήριο 2) ή 
θα έχουν επιπτώσεις στις αναπτυξιακές 
προοπτικές μιας αποδέκτριας χώρας 
(κριτήριο 8)· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
υπάρχουν περιορισμοί ως προς το πεδίο 
εφαρμογής της κοινής θέσης και ότι, 
επομένως, τα οκτώ κριτήρια ισχύουν και 
για τις εξαγωγές στο εσωτερικό της 
Ευρώπης όπως ακριβώς για τις 
μεταφορές όπλων σε κράτη που 
διατηρούν στενούς δεσμούς με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τα εν λόγω 
κριτήρια πρέπει να αποτρέπονται, μεταξύ 
άλλων, οι εξαγωγές όπλων που θα 
οδηγήσουν σε όξυνση των συγκρούσεων 
(κριτήρια 3 και 4) ή σε παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (κριτήριο 2) ή 
θα έχουν επιπτώσεις στις αναπτυξιακές 
προοπτικές μιας αποδέκτριας χώρας 
(κριτήριο 8)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινή θέση ισχύει για τις εξαγωγές όπλων 
μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων 
χωρών, αλλά και ότι δεν υπάρχουν 
περιορισμοί ως προς το πεδίο εφαρμογής 
της κοινής θέσης και ότι, επομένως, τα 
οκτώ κριτήρια ισχύουν και για τις 
εξαγωγές στο εσωτερικό της Ευρώπης και 
έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από κράτη 
μέλη για εξαγωγές στο εσωτερικό της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 24
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρίτες χώρες 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας, Ισλανδία, Καναδάς, Κροατία, 
Μαυροβούνιο και Νορβηγία έχουν υπαχθεί 
επισήμως στα κριτήρια και τις αρχές της 
κοινής θέσης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρίτες χώρες 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας, Ισλανδία, Καναδάς, Κροατία, 
Μαυροβούνιο και Νορβηγία έχουν υπαχθεί 
επισήμως στα κριτήρια και τις αρχές της 
κοινής θέσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
καμία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Γειτονίας, ούτε και η Τουρκία, δεν έχουν 
προβεί επισήμως σε παρόμοια ενέργεια·
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Or. en

Τροπολογία 25
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 
της κοινής θέσης ορίζει σαφώς ότι η
τήρηση των οκτώ κριτηρίων έχει 
προτεραιότητα έναντι τυχόν οικονομικών, 
κοινωνικών, εμπορικών ή βιομηχανικών 
συμφερόντων των κρατών μελών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 
της κοινής θέσης ορίζει ότι ενώ τα κράτη 
μέλη μπορούν να αξιολογούν το 
ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι 
προτεινόμενες εξαγωγές από οικονομική, 
κοινωνική, εμπορική και βιομηχανική 
άποψη, ωστόσο οι εν λόγω εκτιμήσεις δεν 
πρέπει να επηρεάζουν την εφαρμογή των 
κριτηρίων που ορίζονται στην κοινή θέση·

Or. fi

Τροπολογία 26
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 
της κοινής θέσης ορίζει σαφώς ότι η 
τήρηση των οκτώ κριτηρίων έχει 
προτεραιότητα έναντι τυχόν οικονομικών, 
κοινωνικών, εμπορικών ή βιομηχανικών 
συμφερόντων των κρατών μελών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 
της κοινής θέσης ορίζει σαφώς ότι αν και
τα κράτη μέλη δύνανται, ενδεχομένως, να 
λαμβάνουν επίσης υπόψη τους την 
επίπτωση των σχεδιαζόμενων εξαγωγών 
στα οικονομικά, κοινωνικά, εμπορικά και 
βιομηχανικά συμφέροντά τους, οι 
παράγοντες αυτοί δεν πρέπει να 
επηρεάζουν την εφαρμογή των ανωτέρω 
κριτηρίων·

Or. en
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Τροπολογία 27
Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της 
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, η 
οποία είναι θεμελιώδους σημασίας για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
δημιουργούν θέσεις εργασίας, πρέπει 
επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα 
κριτήρια της κοινής θέσης·

Or. es

Τροπολογία 28
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σχετικά με την έγκριση 
ή την απόρριψη άδειας εξαγωγής όπλων 
υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα 
των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ισχύουν πολύ διαφορετικές 
ερμηνείες των οκτώ κριτηρίων, κάτι που 
έχει ως αποτέλεσμα να διαφέρουν σε 
σημαντικό βαθμό οι επιμέρους πρακτικές 
των εξαγωγών όπλων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σχετικά με την έγκριση 
ή την απόρριψη άδειας εξαγωγής όπλων 
υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα 
των κρατών μελών·

Or. pl

Τροπολογία 29
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή θέση 
δεν περιλαμβάνει δημοκρατικά 
κατηρτισμένο και δεσμευτικό κατάλογο 
καθώς και αιτιολόγηση που να παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τις χώρες στις 
οποίες οι εξαγωγές όπλων παραβιάζουν 
ένα ή περισσότερα από τα οκτώ κριτήρια·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 30
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή θέση 
δεν περιλαμβάνει δημοκρατικά 
κατηρτισμένο και δεσμευτικό κατάλογο 
καθώς και αιτιολόγηση που να παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τις χώρες στις 
οποίες οι εξαγωγές όπλων παραβιάζουν 
ένα ή περισσότερα από τα οκτώ κριτήρια·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 31
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή θέση 
δεν περιλαμβάνει δημοκρατικά 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή θέση 
καθορίζει την ευρύτερη κοινή αντίληψη 
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κατηρτισμένο και δεσμευτικό κατάλογο 
καθώς και αιτιολόγηση που να παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τις χώρες στις 
οποίες οι εξαγωγές όπλων παραβιάζουν 
ένα ή περισσότερα από τα οκτώ κριτήρια·

του ελέγχου των εξαγωγών στρατιωτικής 
τεχνολογίας και εξοπλισμού για τους 
σκοπούς του συντονισμού των εθνικών 
συστημάτων ελέγχου των εξαγωγών·

Or. en

Τροπολογία 32
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή θέση
δεν περιλαμβάνει δημοκρατικά 
κατηρτισμένο και δεσμευτικό κατάλογο 
καθώς και αιτιολόγηση που να παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τις χώρες στις
οποίες οι εξαγωγές όπλων παραβιάζουν 
ένα ή περισσότερα από τα οκτώ κριτήρια·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ετήσιες 
εκθέσεις που καταρτίζονται στο πλαίσιο 
της κοινής θέσης δεν περιλαμβάνουν
κατάλογο που να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τις χώρες στις οποίες οι 
εξαγωγές όπλων παραβιάζουν ένα ή 
περισσότερα από τα οκτώ κριτήρια·

Or. fi

Τροπολογία 33
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει 
πρότυπο σύστημα ελέγχου και υποβολής 
εκθέσεων, το οποίο να παρέχει 
πληροφορίες για το αν και σε ποιον βαθμό 
οι εξαγωγές μεμονωμένων κρατών μελών 
παραβιάζουν τα οκτώ κριτήρια, και ότι 
δεν υπάρχουν ούτε μηχανισμοί επιβολής 
κυρώσεων για την περίπτωση κατά την 
οποία ένα κράτος μέλος πραγματοποιεί 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει 
δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου της 
τήρησης των οκτώ κριτηρίων·
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εξαγωγές που είναι εμφανώς ασύμβατες 
με τα οκτώ κριτήρια· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ανεξάρτητου 
ελέγχου της τήρησης των οκτώ κριτηρίων·

Or. en

Τροπολογία 34
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει 
πρότυπο σύστημα ελέγχου και υποβολής 
εκθέσεων, το οποίο να παρέχει 
πληροφορίες για το αν και σε ποιον βαθμό 
οι εξαγωγές μεμονωμένων κρατών μελών 
παραβιάζουν τα οκτώ κριτήρια, και ότι 
δεν υπάρχουν ούτε μηχανισμοί επιβολής 
κυρώσεων για την περίπτωση κατά την 
οποία ένα κράτος μέλος πραγματοποιεί 
εξαγωγές που είναι εμφανώς ασύμβατες 
με τα οκτώ κριτήρια· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι δεν υπάρχει δυνατότητα 
ανεξάρτητου ελέγχου της τήρησης των 
οκτώ κριτηρίων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
παρατηρηθεί μια τάση για αυστηρότερο
σύστημα ελέγχου και υποβολής εκθέσεων 
μετά την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων 
προς το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
8 παράγραφος 2 της κοινής θέσης 
2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου για 
τον καθορισμό κοινών κανόνων που 
διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών 
στρατιωτικής τεχνολογίας και 
εξοπλισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κράτη μέλη πρέπει να υπερκεράσουν τα 
νομοθετικά και οργανωτικά εμπόδια 
προκειμένου να επιτύχουν τον καλύτερο 
δυνατό ανεξάρτητο έλεγχο της τήρησης 
των οκτώ κριτηρίων·

Or. en

Τροπολογία 35
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει 
πρότυπο σύστημα ελέγχου και υποβολής 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει 
πρότυπο σύστημα ελέγχου και υποβολής 
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εκθέσεων, το οποίο να παρέχει 
πληροφορίες για το αν και σε ποιον βαθμό 
οι εξαγωγές μεμονωμένων κρατών μελών 
παραβιάζουν τα οκτώ κριτήρια, και ότι δεν 
υπάρχουν ούτε μηχανισμοί επιβολής 
κυρώσεων για την περίπτωση κατά την 
οποία ένα κράτος μέλος πραγματοποιεί 
εξαγωγές που είναι εμφανώς ασύμβατες με 
τα οκτώ κριτήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
δεν υπάρχει δυνατότητα ανεξάρτητου 
ελέγχου της τήρησης των οκτώ κριτηρίων·

εκθέσεων, το οποίο να παρέχει 
πληροφορίες για το αν και σε ποιον βαθμό 
οι εξαγωγές μεμονωμένων κρατών μελών 
παραβιάζουν τα οκτώ κριτήρια, και ότι δεν 
υπάρχουν ούτε μηχανισμοί επιβολής 
κυρώσεων για την περίπτωση κατά την 
οποία ένα κράτος μέλος πραγματοποιεί 
εξαγωγές που είναι εμφανώς ασύμβατες με 
τα οκτώ κριτήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
δεν υπάρχει δυνατότητα ανεξάρτητου 
ελέγχου της τήρησης των οκτώ κριτηρίων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα της 
συμμόρφωσης με την κοινή θέση έχει 
αποτελέσει αντικείμενο ακαδημαϊκής 
έρευνας και δημοσιεύσεων της κοινωνίας 
των πολιτών·

Or. fi

Τροπολογία 36
Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα 
αξιολόγησης και παρακολούθησης της 
συμμόρφωσης με τα οκτώ κριτήρια της 
κοινής θέσης θα πρέπει να εφαρμοστεί 
και στο στάδιο της παραγωγής·

Or. es

Τροπολογία 37
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει διαγράφεται
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σημειωθεί ιδιαίτερη πρόοδος αναφορικά 
με συνεννόηση μεταξύ των κρατών μελών 
που θα αφορά την εφαρμογή και την 
ερμηνεία των οκτώ κριτηρίων της κοινής 
θέσης·

Or. pl

Τροπολογία 38
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει 
σημειωθεί ιδιαίτερη πρόοδος αναφορικά 
με συνεννόηση μεταξύ των κρατών μελών 
που θα αφορά την εφαρμογή και την 
ερμηνεία των οκτώ κριτηρίων της κοινής 
θέσης·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
ύπαρξη των οδηγιών χρήσης, τα κράτη 
μέλη εφαρμόζουν και ερμηνεύουν τα 
οκτώ κριτήρια της κοινής θέσης με 
διαφορετικό τρόπο κατά τη χορήγηση ή 
την άρνηση χορήγησης άδειας για τις 
ίδιες κατηγορίες στρατιωτικών ειδών 
προς τους ίδιους προορισμούς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, 
πρέπει να επιδιώκεται η ομοιόμορφη και 
φιλόδοξη εφαρμογή των κριτηρίων από 
όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 39
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει 
σημειωθεί ιδιαίτερη πρόοδος αναφορικά 
με τη συνεννόηση μεταξύ των κρατών 
μελών που θα αφορά την εφαρμογή και 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί 
αρκετή πρόοδος αναφορικά με τη 
συνεννόηση μεταξύ των κρατών μελών 
που θα αφορά την εφαρμογή και την 
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την ερμηνεία των οκτώ κριτηρίων της 
κοινής θέσης·

ερμηνεία των οκτώ κριτηρίων της κοινής 
θέσης, ιδίως χάρη στις οδηγίες χρήσης 
της κοινής θέσης, οι οποίες 
καταρτίστηκαν από την ομάδα COARM 
και στις οποίες προσδιορίζονται 
λεπτομερώς οι βέλτιστες πρακτικές όσον 
αφορά την εφαρμογή των κριτηρίων·

Or. fr

Τροπολογία 40
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. με την πεποίθηση ότι οι ετήσιες 
εκθέσεις της COARM συνέβαλαν στη 
μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις 
εξαγωγές όπλων των κρατών μελών και 
πολλαπλασίασαν τον αριθμό των 
κατευθυντήριων γραμμών και των 
επεξηγηματικών σημειώσεων στα 
εγχειρίδια χρήσης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η κοινή θέση βελτίωσε τον αριθμό 
των πληροφοριών που αφορούν την 
έκδοση αδειών εξαγωγής όπλων·

ΙΒ. με την πεποίθηση ότι οι ετήσιες 
εκθέσεις της COARM συνέβαλαν στη 
μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις 
εξαγωγές όπλων των κρατών μελών και 
πολλαπλασίασαν τον αριθμό των 
κατευθυντήριων γραμμών και των 
επεξηγηματικών σημειώσεων στα 
εγχειρίδια χρήσης·

Or. en

Τροπολογία 41
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 
διαβιβάζουν πλήρη στοιχεία στην ομάδα 

διαγράφεται
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εργασίας COARM του Συμβουλίου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικές 
διαδικασίες συλλογής και διαβίβασης 
στοιχείων που ακολουθεί κάθε κράτος 
μέλος οδηγούν σε ελλιπή και ανομοιογενή 
σύνολα δεδομένων, τα οποία έχουν 
σοβαρές επιπτώσεις στη διαφάνεια στον 
συγκεκριμένο τομέα·

Or. pl

Τροπολογία 42
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 
διαβιβάζουν πλήρη στοιχεία στην ομάδα 
εργασίας COARM του Συμβουλίου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικές 
διαδικασίες συλλογής και διαβίβασης 
στοιχείων που ακολουθεί κάθε κράτος 
μέλος οδηγούν σε ελλιπή και ανομοιογενή 
σύνολα δεδομένων, τα οποία έχουν 
σοβαρές επιπτώσεις στη διαφάνεια στον 
συγκεκριμένο τομέα·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα 
της διαφάνειας χάρη στον μηχανισμό για 
την ανταλλαγή πληροφοριών της 
COARM, αρκετά κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαβιβάζουν 
πλήρη στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαφορετικές διαδικασίες συλλογής και 
διαβίβασης στοιχείων που ακολουθεί κάθε 
κράτος μέλος οδηγούν σε ελλιπή και 
ανομοιογενή σύνολα δεδομένων, τα οποία 
έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη διαφάνεια 
στον συγκεκριμένο τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 43
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 
διαβιβάζουν πλήρη στοιχεία στην ομάδα 
εργασίας COARM του Συμβουλίου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικές 
διαδικασίες συλλογής και διαβίβασης 
στοιχείων που ακολουθεί κάθε κράτος 
μέλος οδηγούν σε ελλιπή και ανομοιογενή 
σύνολα δεδομένων, τα οποία έχουν 
σοβαρές επιπτώσεις στη διαφάνεια στον 
συγκεκριμένο τομέα·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 
διαβιβάζουν πλήρη στοιχεία στην ομάδα 
εργασίας COARM του Συμβουλίου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικές 
διαδικασίες συλλογής και διαβίβασης 
στοιχείων που ακολουθεί κάθε κράτος 
μέλος οδηγούν σε ελλιπή και ανομοιογενή 
σύνολα δεδομένων, τα οποία έχουν 
σοβαρές επιπτώσεις στη διαφάνεια στον 
συγκεκριμένο τομέα, ιδίως όσον αφορά 
τον εντοπισμό του μεμονωμένου κράτους 
μέλους που είναι αρμόδιο για τη 
γνωστοποίηση της άρνησης·

Or. en

Τροπολογία 44
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 
χρόνια εγκρίθηκαν μέτρα για το εμπόριο 
φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, 
ενώ τον Φεβρουάριο του 2012 εγκρίθηκε 
ενημερωμένη έκδοση του καταλόγου 
όπλων του διακανονισμού Wassenaar και 
του καταλόγου ειδών και τεχνολογιών 
διπλής χρήσης, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τομείς, όπως ο έλεγχος της 
διαμεσολάβησης με αντικείμενο όπλα, η 
εξουσιοδοτημένη παραγωγή εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο έλεγχος των 
τελικών παραληπτών, συμπεριελήφθησαν 
στο πρόγραμμα εργασίας και, εν μέρει, 
στην ίδια την κοινή θέση, αλλά ότι πολλά 
προϊόντα, ιδίως στον τομέα των ειδών 
διπλής χρήσης, εξακολουθούν να μην 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 
χρόνια εγκρίθηκαν μέτρα για το εμπόριο 
φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, 
όπως το πρωτόκολλο των Ηνωμένων 
Εθνών για τα πυροβόλα όπλα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τομείς, όπως ο 
έλεγχος της διαμεσολάβησης με 
αντικείμενο όπλα, η εξουσιοδοτημένη 
παραγωγή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και ο έλεγχος των τελικών παραληπτών, 
συμπεριελήφθησαν στο πρόγραμμα 
εργασίας και, εν μέρει, στην ίδια την κοινή 
θέση·
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υπάγονται σε νομικά δεσμευτικό σύστημα 
ελέγχου των εξαγωγών όπλων·

Or. en

Τροπολογία 45
Krzysztof Lisek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 
χρόνια εγκρίθηκαν μέτρα για το εμπόριο 
φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, 
ενώ τον Φεβρουάριο του 2012 εγκρίθηκε 
ενημερωμένη έκδοση του καταλόγου 
όπλων του διακανονισμού Wassenaar και 
του καταλόγου ειδών και τεχνολογιών 
διπλής χρήσης, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τομείς, όπως ο έλεγχος της 
διαμεσολάβησης με αντικείμενο όπλα, η 
εξουσιοδοτημένη παραγωγή εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο έλεγχος των 
τελικών παραληπτών, συμπεριελήφθησαν 
στο πρόγραμμα εργασίας και, εν μέρει, 
στην ίδια την κοινή θέση, αλλά ότι πολλά 
προϊόντα, ιδίως στον τομέα των ειδών 
διπλής χρήσης, εξακολουθούν να μην 
υπάγονται σε νομικά δεσμευτικό σύστημα 
ελέγχου των εξαγωγών όπλων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 
χρόνια εγκρίθηκαν μέτρα για το εμπόριο 
φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, 
ενώ τον Φεβρουάριο του 2012 εγκρίθηκε 
ενημερωμένη έκδοση του καταλόγου 
όπλων του διακανονισμού Wassenaar και 
του καταλόγου ειδών και τεχνολογιών 
διπλής χρήσης, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τομείς, όπως ο έλεγχος της 
διαμεσολάβησης με αντικείμενο όπλα, η 
εξουσιοδοτημένη παραγωγή εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο έλεγχος των 
τελικών παραληπτών, συμπεριελήφθησαν 
στο πρόγραμμα εργασίας του 
διακανονισμού Wassenaar· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το ενωσιακό σύστημα ελέγχου 
των εξαγωγών ειδών και τεχνολογιών 
διπλής χρήσης διέπεται από τον 
κανονισμό 428/2009·

Or. en

Τροπολογία 46
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 
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χρόνια εγκρίθηκαν μέτρα για το εμπόριο 
φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, 
ενώ τον Φεβρουάριο του 2012 εγκρίθηκε 
ενημερωμένη έκδοση του καταλόγου 
όπλων του διακανονισμού Wassenaar και 
του καταλόγου ειδών και τεχνολογιών 
διπλής χρήσης, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τομείς, όπως ο έλεγχος της 
διαμεσολάβησης με αντικείμενο όπλα, η 
εξουσιοδοτημένη παραγωγή εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο έλεγχος των 
τελικών παραληπτών, συμπεριελήφθησαν 
στο πρόγραμμα εργασίας και, εν μέρει, 
στην ίδια την κοινή θέση, αλλά ότι πολλά 
προϊόντα, ιδίως στον τομέα των ειδών 
διπλής χρήσης, εξακολουθούν να μην 
υπάγονται σε νομικά δεσμευτικό σύστημα 
ελέγχου των εξαγωγών όπλων·

χρόνια εγκρίθηκαν μέτρα για το εμπόριο 
φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, 
ενώ τον Φεβρουάριο του 2012 εγκρίθηκε 
ενημερωμένη έκδοση του καταλόγου 
όπλων του διακανονισμού Wassenaar και 
του καταλόγου ειδών και τεχνολογιών 
διπλής χρήσης, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τομείς, όπως ο έλεγχος της 
διαμεσολάβησης με αντικείμενο όπλα και
η εξουσιοδοτημένη παραγωγή εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριελήφθησαν 
στο πρόγραμμα εργασίας και, εν μέρει, 
στην ίδια την κοινή θέση, αλλά ότι πολλά 
προϊόντα, ιδίως στον τομέα των ειδών 
διπλής χρήσης, εξακολουθούν να μην 
υπάγονται σε νομικά δεσμευτικό σύστημα 
ελέγχου των εξαγωγών όπλων·

Or. pl

Τροπολογία 47
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 
χρόνια εγκρίθηκαν μέτρα για το εμπόριο 
φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, 
ενώ τον Φεβρουάριο του 2012 εγκρίθηκε 
ενημερωμένη έκδοση του καταλόγου 
όπλων του διακανονισμού Wassenaar και 
του καταλόγου ειδών και τεχνολογιών 
διπλής χρήσης, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τομείς, όπως ο έλεγχος της 
διαμεσολάβησης με αντικείμενο όπλα, η 
εξουσιοδοτημένη παραγωγή εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο έλεγχος των 
τελικών παραληπτών, συμπεριελήφθησαν 
στο πρόγραμμα εργασίας και, εν μέρει, 
στην ίδια την κοινή θέση, αλλά ότι πολλά 
προϊόντα, ιδίως στον τομέα των ειδών 
διπλής χρήσης, εξακολουθούν να μην 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 
χρόνια εγκρίθηκαν μέτρα για το εμπόριο 
φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, 
ενώ τον Φεβρουάριο του 2012 εγκρίθηκε 
ενημερωμένη έκδοση του καταλόγου 
όπλων του διακανονισμού Wassenaar και 
του καταλόγου ειδών και τεχνολογιών 
διπλής χρήσης, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τομείς, όπως ο έλεγχος της 
διαμεσολάβησης με αντικείμενο όπλα, η 
εξουσιοδοτημένη παραγωγή εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο έλεγχος των 
τελικών παραληπτών, συμπεριελήφθησαν 
στο πρόγραμμα εργασίας και, εν μέρει, 
στην ίδια την κοινή θέση, αλλά ότι πολλά 
προϊόντα, ιδίως στον τομέα των ειδών 
διπλής χρήσης, εξακολουθούν να μην 
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υπάγονται σε νομικά δεσμευτικό σύστημα 
ελέγχου των εξαγωγών όπλων·

υπάγονται σε νομικά δεσμευτικό σύστημα 
ελέγχου των εξαγωγών όπλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της 
ΕΕ για τα είδη διπλής χρήσης ρυθμίζει 
τις εξαγωγές, τη μεταφορά, τη μεσιτεία 
και τη διαμετακόμιση των εν λόγω ειδών·

Or. fi

Τροπολογία 48
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 
Φεβρουάριο του 2012 εγκρίθηκε 
επικαιροποιημένος κατάλογος ειδών και 
τεχνολογιών διπλής χρήσης στο πλαίσιο 
του διακανονισμού Wassenaar, αλλά ότι η 
μεγάλη πλειονότητα των ειδών διπλής 
χρήσης, ιδίως στον τομέα της 
τεχνολογίας παρακολούθησης, 
εξακολουθεί να μην καλύπτεται από 
νομικά δεσμευτικό σύστημα ελέγχου των 
εξαγωγών·

Or. en

Τροπολογία 49
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο Κοινός 
Στρατιωτικός Κατάλογος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και ο 
κατάλογος ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού 
που κατασκευάζεται στην ΕΕ διαφέρει σε 
τρίτες χώρες·
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δεν περιλαμβάνουν πολλές τεχνολογίες 
και λογισμικά ελέγχου, καθώς και πολλά 
άλλα είδη, τα οποία χρησιμοποιούνται σε 
πολλές εισάγουσες χώρες στο πλαίσιο 
μέτρων καταστολής του πληθυσμού τους·

Or. en

Τροπολογία 50
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο Κοινός 
Στρατιωτικός Κατάλογος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσο και ο κατάλογος ειδών διπλής 
χρήσης της ΕΕ δεν περιλαμβάνουν πολλές 
τεχνολογίες και λογισμικά ελέγχου, καθώς 
και πολλά άλλα είδη, τα οποία 
χρησιμοποιούνται σε πολλές εισάγουσες 
χώρες στο πλαίσιο μέτρων καταστολής του 
πληθυσμού τους·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο Κοινός 
Στρατιωτικός Κατάλογος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσο και ο κατάλογος ειδών διπλής 
χρήσης της ΕΕ δεν περιλαμβάνουν πολλές 
τεχνολογίες και λογισμικά ελέγχου, καθώς 
και πολλά άλλα είδη, τα οποία 
χρησιμοποιούνται σε πολλές εισάγουσες 
χώρες στο πλαίσιο μέτρων καταστολής του 
πληθυσμού τους, αλλά ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενέκρινε τον Οκτώβριο του 
2012 ψήφισμα για τον αυστηρότερο 
έλεγχο των ψηφιακών όπλων·

Or. en

Τροπολογία 51
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο Κοινός
Στρατιωτικός Κατάλογος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσο και ο κατάλογος ειδών 
διπλής χρήσης της ΕΕ δεν περιλαμβάνουν 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο Κοινός 
Στρατιωτικός Κατάλογος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσο και τα παραρτήματα του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1232/2011 δεν 
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πολλές τεχνολογίες και λογισμικά ελέγχου, 
καθώς και πολλά άλλα είδη, τα οποία 
χρησιμοποιούνται σε πολλές εισάγουσες 
χώρες στο πλαίσιο μέτρων καταστολής του 
πληθυσμού τους·

περιλαμβάνουν πολλές τεχνολογίες και 
λογισμικά ελέγχου, καθώς και πολλά άλλα 
είδη, τα οποία χρησιμοποιούνται σε πολλές 
εισάγουσες χώρες στο πλαίσιο μέτρων 
καταστολής του πληθυσμού τους·

Or. en

Τροπολογία 52
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΕα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αναπτυσσόμενα έθνη εξακολουθούν να 
αποτελούν βασικό στόχο των 
προμηθευτών όπλων στο πλαίσιο της 
δράστηριότητάς τους πώλησης όπλων 
από το εξωτερικό· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι κατά την περίοδο 2004-2011 η αξία 
των συμφωνιών μεταφοράς όπλων με 
αναπτυσσόμενα έθνη ανήλθε στα δύο 
τρίτα του συνόλου των συμφωνιών αυτού 
του είδους σε παγκόσμιο επίπεδο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεύθυνες 
μεταφορές όπλων και το σχετικό με τις 
αγοραπωλησίες όπλων χρέος 
υπονομεύουν τις δυνατότητες πολλών 
αναπτυσσόμενων χωρών για επίτευξη 
των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 
(ΑΣΧ)·

Or. en

Τροπολογία 53
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
προβληθεί το επιχείρημα πως τα γεγονότα 
της Αραβικής Άνοιξης στη Βόρειο 
Αφρική και τη Μέση Ανατολή (MENA) 
δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, εντούτοις, ήταν 
και παραμένει γνωστή η κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες 
αυτές, η οποία θα έπρεπε να έχει ληφθεί 
και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη 
χορήγηση αδειών εξαγωγής όπλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα της 
Αραβικής Άνοιξης κατέδειξαν τις 
αδυναμίες και τη μερική έλλειψη 
συμμόρφωσης ορισμένων χωρών με την 
κοινή θέση ή τα κριτήριά της·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 54
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
προβληθεί το επιχείρημα πως τα γεγονότα 
της Αραβικής Άνοιξης στη Βόρειο Αφρική 
και τη Μέση Ανατολή (MENA) δεν ήταν 
δυνατό να προβλεφθούν· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, εντούτοις, ήταν και παραμένει 
γνωστή η κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στις χώρες αυτές, η οποία 
θα έπρεπε να έχει ληφθεί και πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κατά τη χορήγηση 
αδειών εξαγωγής όπλων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα γεγονότα της Αραβικής 
Άνοιξης κατέδειξαν τις αδυναμίες και τη 
μερική έλλειψη συμμόρφωσης ορισμένων 
χωρών με την κοινή θέση ή τα κριτήριά 
της·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τα 
γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης στη 
Βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή 
(MENA) διαπιστώθηκε η 
αποτελεσματική εφαρμογή της κοινής 
θέσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ήδη από 
τις αρχές του 2011, τα εν λόγω γεγονότα 
εξετάζονταν σχεδόν συστηματικά σε κάθε 
συνεδρίαση της COARM και ότι οι εν 
λόγω συνεδριάσεις κατέστησαν δυνατή 
την εναρμόνιση της απαραίτητης 
αναθεώρησης των εθνικών πολιτικών 
εξαγωγών των κρατών μελών προς τα εν 
λόγω κράτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
συνέχεια της εν λόγω διαδικασίας 
διαβουλεύσεων μεταξύ των κρατών 
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μελών ελήφθησαν μέτρα ενισχυμένης 
επαγρύπνησης, αναστολής και αναβολής 
έκδοσης αδειών και ότι οι υφιστάμενοι 
μηχανισμοί για την ανταλλαγή 
πληροφοριών, τόσο εντός όσο και εκτός 
της COARM, κατέστησαν δυνατή την 
ταχεία λήψη των εν λόγω αποφάσεων από 
τα διάφορα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 55
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
προβληθεί το επιχείρημα πως τα γεγονότα 
της Αραβικής Άνοιξης στη Βόρειο 
Αφρική και τη Μέση Ανατολή (MENA) 
δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν·
λαμβάνοντας υπόψη ότι, εντούτοις, ήταν 
και παραμένει γνωστή η κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες 
αυτές, η οποία θα έπρεπε να έχει ληφθεί 
και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη 
χορήγηση αδειών εξαγωγής όπλων·
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα της 
Αραβικής Άνοιξης κατέδειξαν τις 
αδυναμίες και τη μερική έλλειψη 
συμμόρφωσης ορισμένων χωρών με την 
κοινή θέση ή τα κριτήριά της·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι γεγονότα, 
όπως η Αραβική Άνοιξη, αποκάλυψαν για 
μια ακόμα φορά ότι η προβληματική 
σχέση μεταξύ του εκδημοκρατισμού και 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θέτει ένα 
ζήτημα ευθύνης όσον αφορά τη 
διεξαγωγή εμπορίου όπλων με τις χώρες 
αυτές· και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ικανότητα πρόβλεψης θα παράσχει τη 
δυνατότητα να αξιοποιηθούν σε 
μελλοντικές πρωτοβουλίες και εκθέσεις 
τα διδάγματα αυτά, ιδίως όσον αφορά τη 
διάδοση των όπλων που πωλούνται προς 
μη κρατικούς παράγοντες, όπως στην 
περίπτωση της Λιβύης·

Or. en

Τροπολογία 56
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ



PE506.252v01-00 32/98 AM\929901EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
προβληθεί το επιχείρημα πως τα γεγονότα 
της Αραβικής Άνοιξης στη Βόρειο Αφρική 
και τη Μέση Ανατολή (MENA) δεν ήταν 
δυνατό να προβλεφθούν· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, εντούτοις, ήταν και παραμένει 
γνωστή η κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στις χώρες αυτές, η οποία θα 
έπρεπε να έχει ληφθεί και πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κατά τη χορήγηση 
αδειών εξαγωγής όπλων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα γεγονότα της Αραβικής 
Άνοιξης κατέδειξαν τις αδυναμίες και τη 
μερική έλλειψη συμμόρφωσης ορισμένων 
χωρών με την κοινή θέση ή τα κριτήριά 
της·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
προβληθεί το επιχείρημα πως τα γεγονότα 
της Αραβικής Άνοιξης στη Βόρειο Αφρική 
και τη Μέση Ανατολή (MENA) δεν ήταν 
δυνατό να προβλεφθούν· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, εντούτοις, ήταν και παραμένει 
γνωστή η κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στις χώρες αυτές και το κακό 
ιστορικό τους σε σχέση με τη δημοκρατία 
και τη χρηστή διακυβέρνηση, στοιχεία τα 
οποία θα έπρεπε να έχουν ληφθεί και 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη 
χορήγηση αδειών εξαγωγής όπλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα της 
Αραβικής Άνοιξης κατέδειξαν τις 
αδυναμίες και τη μερική έλλειψη 
συμμόρφωσης ορισμένων χωρών με την 
κοινή θέση ή τα κριτήριά της·

Or. en

Τροπολογία 57
Michael Gahler, Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη της 
Βόρειας Αφρικής και της Μέσης 
Ανατολής περιλαμβάνονταν τα 
περασμένα χρόνια και εξακολουθούν να 
περιλαμβάνονται στους πλέον 
σημαντικούς αποδέκτες ευρωπαϊκών 
όπλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξήγαγαν 
όπλα συνολικής αξίας 8.324,3 
εκατομμυρίων ευρώ το 2010 και 7.975,2 
εκατομμυρίων ευρώ το 2011 στις χώρες 
MENA, με την αιτιολογία της προαγωγής 
της πολιτικής σταθερότητας1· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 
χρόνια τα κράτη μέλη εξάγουν 
στρατιωτική τεχνολογία και εξοπλισμό σε 
διαφορετικό βαθμό προς διάφορες 
περιοχές του κόσμου·
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της ΕΕ εξέδωσαν μεταξύ του 2006 και 
του 2010 μόνο για τη Λιβύη άδειες 
εξαγωγών συνολικής αξίας 1.056 
εκατομμυρίων ευρώ, ενώ κατά το ίδιο 
διάστημα απορρίφθηκαν 54 αιτήσεις 
εξαγωγών όπλων προς τη Λιβύη βάσει 
των κριτηρίων 2, 7 και 5 (συχνότερα 
βάσει του κριτηρίου 2)1·

Or. en

Τροπολογία 58
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη της 
Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής 
περιλαμβάνονταν τα περασμένα χρόνια και 
εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στους 
πλέον σημαντικούς αποδέκτες ευρωπαϊκών 
όπλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξήγαγαν 
όπλα συνολικής αξίας 8.324,3 
εκατομμυρίων ευρώ το 2010 και 7.975,2 
εκατομμυρίων ευρώ το 2011 στις χώρες 
MENA, με την αιτιολογία της προαγωγής 
της πολιτικής σταθερότητας1· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ εξέδωσαν 
μεταξύ του 2006 και του 2010 μόνο για τη 
Λιβύη άδειες εξαγωγών συνολικής αξίας 
1.056 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ κατά το 
ίδιο διάστημα απορρίφθηκαν 54 αιτήσεις 
εξαγωγών όπλων προς τη Λιβύη βάσει των 
κριτηρίων 2, 7 και 5 (συχνότερα βάσει του 
κριτηρίου 2)1·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα
κράτη της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης 
Ανατολής περιλαμβάνονταν τα περασμένα 
χρόνια και εξακολουθούν να 
περιλαμβάνονται στους πλέον σημαντικούς 
αποδέκτες ευρωπαϊκών όπλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εξήγαγαν όπλα 
συνολικής αξίας 8.324,3 εκατομμυρίων 
ευρώ το 2010 και 7.975,2 εκατομμυρίων 
ευρώ το 2011 στις χώρες MENA, με την 
αιτιολογία της προαγωγής της πολιτικής 
σταθερότητας1· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κράτη μέλη της ΕΕ εξέδωσαν μεταξύ του 
2006 και του 2010 μόνο για τη Λιβύη 
άδειες εξαγωγών συνολικής αξίας 1.056 
εκατομμυρίων ευρώ, ενώ κατά το ίδιο 
διάστημα απορρίφθηκαν 54 αιτήσεις 
εξαγωγών όπλων προς τη Λιβύη βάσει των 
κριτηρίων 2, 7 και 5 (συχνότερα βάσει του 
κριτηρίου 2)1·

Or. en
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Τροπολογία 59
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έρευνες του 
Διεθνούς Κέντρου της Βόννης για τη 
Μετατροπή (Internationale 
Konversionszentrum Bonn (BICC)) 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, π.χ. στη 
Γερμανία το 2011 από τις 17.568 άδειες 
που χορηγήθηκαν για εξαγωγές όπλων, 
5.149 και, συνεπώς, σχεδόν ποσοστό 30 % 
των εξαγωγών σε 76 διαφορετικά κράτη 
παραβίαζαν ένα ή περισσότερα από τα 
οκτώ κριτήρια2·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έρευνες του 
Διεθνούς Κέντρου της Βόννης για τη 
Μετατροπή (Internationale 
Konversionszentrum Bonn (BICC)) 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, π.χ. στη 
Γερμανία το 2011 από τις 17.568 άδειες 
που χορηγήθηκαν για εξαγωγές όπλων, 
5.149 και, συνεπώς, σχεδόν ποσοστό 30 % 
των εξαγωγών σε 76 διαφορετικά κράτη 
εικάζεται ότι παραβίαζαν ένα ή 
περισσότερα από τα οκτώ κριτήρια2·

Or. en

Τροπολογία 60
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής 
Διαφάνεια (Transparency International) 
κατατάσσει το διεθνές εμπόριο όπλων 
μεταξύ των τριών πλέον διεφθαρμένων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
παγκοσμίως·

Or. en

Τροπολογία 61
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΘ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία 
προωθεί την επέκταση των εξαγωγών 
όπλων προκειμένου να αντισταθμιστεί η 
προβλεπόμενη μείωση της ζήτησης στο 
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ότι η εν λόγω προώθηση υποστηρίζεται 
από μεγάλα τμήματα του πολιτικού 
κόσμου ως μέσο συμβολής στην ενίσχυση 
της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης στον 
τομέα των εξοπλισμών·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία 
προωθεί την επέκταση των εξαγωγών 
όπλων προκειμένου να αντισταθμιστεί η 
προβλεπόμενη μείωση της ζήτησης στο 
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ότι η εν λόγω προώθηση υποστηρίζεται 
από μεγάλα τμήματα του πολιτικού 
κόσμου ως μέσο συμβολής στην ενίσχυση 
της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, 
της τεχνογνωσίας στον τομέα της 
τεχνολογίας, της ασφάλειας του 
εφοδιασμού και της ετοιμότητας·

Or. fi

Τροπολογία 62
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία 
προωθεί την επέκταση των εξαγωγών 
όπλων προκειμένου να αντισταθμιστεί η 
προβλεπόμενη μείωση της ζήτησης στο 
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ότι η εν λόγω προώθηση υποστηρίζεται 
από μεγάλα τμήματα του πολιτικού 
κόσμου ως μέσο συμβολής στην ενίσχυση 
της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης στον 
τομέα των εξοπλισμών·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία 
προωθεί την επέκταση των εξαγωγών 
όπλων προκειμένου να αντισταθμιστεί η 
προβλεπόμενη μείωση της ζήτησης στο 
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ότι η εν λόγω προώθηση υποστηρίζεται 
από μεγάλα τμήματα του πολιτικού 
κόσμου ως μέσο συμβολής στην ενίσχυση 
της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης στον 
τομέα των εξοπλισμών και τη μείωση της 
ανεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 63
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός
συμμετοχή των εμπλεκόμενων κρατών 
μελών, ΜΚΟ, εθνικών κοινοβουλίων 
καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στην αξιολόγηση, την εναρμόνιση, την 
εφαρμογή και τον έλεγχο της 
συμμόρφωσης με την κοινή θέση 
πραγματοποιείται με αργούς ρυθμούς και 
χωρίς ιδιαίτερο ζήλο·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή, σε 
διαφορετικό βαθμό, κρατών μελών, 
εθνικών κοινοβουλίων καθώς και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
αξιολόγηση, την εναρμόνιση, την 
εφαρμογή και τον έλεγχο της 
συμμόρφωσης με την κοινή θέση·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των 
πολιτών, οι ερευνητές και οι ΜΚΟ 
εργάζονται προκειμένου να αναδείξουν 
τυχόν ανεπάρκειες·

Or. fi

Τροπολογία 64
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός 
συμμετοχή των εμπλεκόμενων κρατών 
μελών, ΜΚΟ, εθνικών κοινοβουλίων 
καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στην αξιολόγηση, την εναρμόνιση, την 
εφαρμογή και τον έλεγχο της 
συμμόρφωσης με την κοινή θέση 
πραγματοποιείται με αργούς ρυθμούς και 
χωρίς ιδιαίτερο ζήλο·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός 
συμμετοχή των εμπλεκόμενων κρατών 
μελών, ΜΚΟ, εθνικών κοινοβουλίων 
καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στην αξιολόγηση, την εναρμόνιση, την 
εφαρμογή και τον έλεγχο της 
συμμόρφωσης με την κοινή θέση θα 
μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η COARM 
προβαίνει σε τακτικές ανταλλαγές και 
διαβουλεύσεις με ομάδα ΜΚΟ καθώς και 
με ομάδες προβληματισμού (Think 
Tanks)·

Or. en
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Τροπολογία 65
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι τα κράτη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με 
στοιχεία του Διεθνούς Ερευνητικού 
Ινστιτούτου της Στοκχόλμης για την 
Ειρήνη (SIPRI), συνιστούν από κοινού 
τον μεγαλύτερο εξαγωγέα όπλων, 
ξεπερνώντας ακόμα και τις ΗΠΑ και τη 
Ρωσία3 και ότι με ποσοστό 61,4 % το 
20114 ολοένα μεγαλύτερο μέρος αυτών 
των εξαγωγών διατίθεται σε χώρες εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

διαγράφεται

__________________
3 The top 20 Arms Exporters, 2007-2011 
(Οι 20 κορυφαίοι εξαγωγείς όπλων, 2007-
2011), 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of
_at_top_20_exp_map.html
4 EU arms exports figures remain level 
(Οι εξαγωγές όπλων της ΕΕ παραμένουν 
αμετάβλητες), Jane's Defence Weekly, 4 
Ιανουαρίου 2013.

Or. en

Τροπολογία 66
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ως ενιαία ένωση κρατών, διαθέτει ένα 
μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο νομικά 
δεσμευτικό πλαίσιο, το οποίο βελτιώνει 

2. αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ως ενιαία ένωση κρατών, διαθέτει ένα 
μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο νομικά 
δεσμευτικό πλαίσιο, το οποίο βελτιώνει 
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τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, μεταξύ 
άλλων σε περιοχές που διέρχονται κρίση 
και σε χώρες με αντίστοιχες επιδόσεις στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 
επικροτεί, εν προκειμένω, την υπαγωγή 
ευρωπαϊκών και μη χωρών στο σύστημα 
ελέγχου των εξαγωγών όπλων στο πλαίσιο 
της κοινής θέσης· επισημαίνει, ωστόσο, με 
ανησυχία, ότι η εφαρμογή και η ερμηνεία 
των οκτώ κριτηρίων σε κάθε κράτος μέλος
της ΕΕ γίνεται με διαφορετικό βαθμό 
αυστηρότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, μια 
ενιαία ερμηνεία, που θα είναι το ίδιο 
αυστηρή για όλους, και την πλήρη 
εφαρμογή της κοινής θέσης και των 
υποχρεώσεων που προβλέπει·

τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, μεταξύ 
άλλων σε περιοχές που διέρχονται κρίση 
και σε χώρες με αντίστοιχες επιδόσεις στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 
επικροτεί, εν προκειμένω, την υπαγωγή 
ευρωπαϊκών και μη χωρών στο σύστημα 
ελέγχου των εξαγωγών όπλων στο πλαίσιο 
της κοινής θέσης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι 
η εφαρμογή και η ερμηνεία των οκτώ 
κριτηρίων σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ 
γίνεται με διαφορετικό βαθμό 
αυστηρότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, μια 
περισσότερο ομοιόμορφη ερμηνεία και 
την πλήρη εφαρμογή της κοινής θέσης και 
των υποχρεώσεων που προβλέπει·

Or. en

Τροπολογία 67
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ως ενιαία ένωση κρατών, διαθέτει ένα 
μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο νομικά 
δεσμευτικό πλαίσιο, το οποίο βελτιώνει 
τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, μεταξύ 
άλλων σε περιοχές που διέρχονται κρίση 
και σε χώρες με αντίστοιχες επιδόσεις στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 
επικροτεί, εν προκειμένω, την υπαγωγή 
ευρωπαϊκών και μη χωρών στο σύστημα 
ελέγχου των εξαγωγών όπλων στο πλαίσιο 
της κοινής θέσης· επισημαίνει, ωστόσο, με 
ανησυχία, ότι η εφαρμογή και η ερμηνεία 
των οκτώ κριτηρίων σε κάθε κράτος μέλος 
της ΕΕ γίνεται με διαφορετικό βαθμό 
αυστηρότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, μια 
ενιαία ερμηνεία, που θα είναι το ίδιο 
αυστηρή για όλους, και την πλήρη 
εφαρμογή της κοινής θέσης και των 

2. αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ως ενιαία ένωση κρατών, διαθέτει ένα 
μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο νομικά 
δεσμευτικό πλαίσιο, το οποίο βελτιώνει 
τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, μεταξύ 
άλλων σε περιοχές που διέρχονται κρίση 
και σε χώρες με αντίστοιχες επιδόσεις στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 
επικροτεί, εν προκειμένω, την υπαγωγή 
ευρωπαϊκών και μη χωρών στο σύστημα 
ελέγχου των εξαγωγών όπλων στο πλαίσιο 
της κοινής θέσης· επισημαίνει, ωστόσο, με 
ανησυχία, ότι η εφαρμογή και η ερμηνεία 
των οκτώ κριτηρίων σε κάθε κράτος μέλος 
της ΕΕ γίνεται με διαφορετικό βαθμό 
αυστηρότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, μια 
ενιαία, ομοιόμορφη και αναθεωρημένη
ερμηνεία και την πλήρη εφαρμογή της 
κοινής θέσης και των υποχρεώσεων που 
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υποχρεώσεων που προβλέπει· προβλέπει·

Or. en

Τροπολογία 68
Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ως ενιαία ένωση κρατών, διαθέτει ένα 
μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο νομικά 
δεσμευτικό πλαίσιο, το οποίο βελτιώνει 
τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, μεταξύ 
άλλων σε περιοχές που διέρχονται κρίση 
και σε χώρες με αντίστοιχες επιδόσεις στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 
επικροτεί, εν προκειμένω, την υπαγωγή 
ευρωπαϊκών και μη χωρών στο σύστημα 
ελέγχου των εξαγωγών όπλων στο πλαίσιο 
της κοινής θέσης· επισημαίνει, ωστόσο, με 
ανησυχία, ότι η εφαρμογή και η ερμηνεία 
των οκτώ κριτηρίων σε κάθε κράτος μέλος 
της ΕΕ γίνεται με διαφορετικό βαθμό 
αυστηρότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, μια 
ενιαία ερμηνεία, που θα είναι το ίδιο 
αυστηρή για όλους, και την πλήρη 
εφαρμογή της κοινής θέσης και των 
υποχρεώσεων που προβλέπει·

2. αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ως ενιαία ένωση κρατών, διαθέτει ένα 
μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο νομικά 
δεσμευτικό πλαίσιο, το οποίο βελτιώνει 
τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, μεταξύ 
άλλων σε περιοχές που διέρχονται κρίση 
και σε χώρες με αντίστοιχες επιδόσεις στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 
επικροτεί, εν προκειμένω, την υπαγωγή 
ευρωπαϊκών και μη χωρών στο σύστημα 
ελέγχου των εξαγωγών όπλων στο πλαίσιο 
της κοινής θέσης καθώς και τις διεθνείς 
προσπάθειες θέσπισης κοινών διεθνών 
προτύπων για τη μεταφορά συμβατικών 
όπλων (συνθήκη για το εμπόριο όπλων -
ΣΕΟ)· επισημαίνει, ωστόσο, με ανησυχία, 
ότι η εφαρμογή και η ερμηνεία των οκτώ 
κριτηρίων σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ 
γίνεται με διαφορετικό βαθμό 
αυστηρότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, μια 
ενιαία ερμηνεία, που θα είναι το ίδιο 
αυστηρή για όλους, και την πλήρη 
εφαρμογή της κοινής θέσης και των 
υποχρεώσεων που προβλέπει·

Or. en

Τροπολογία 69
Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ως ενιαία ένωση κρατών, διαθέτει ένα 
μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο νομικά 
δεσμευτικό πλαίσιο, το οποίο βελτιώνει 
τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, μεταξύ 
άλλων σε περιοχές που διέρχονται κρίση 
και σε χώρες με αντίστοιχες επιδόσεις στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 
επικροτεί, εν προκειμένω, την υπαγωγή 
ευρωπαϊκών και μη χωρών στο σύστημα 
ελέγχου των εξαγωγών όπλων στο πλαίσιο 
της κοινής θέσης· επισημαίνει, ωστόσο, με 
ανησυχία, ότι η εφαρμογή και η ερμηνεία 
των οκτώ κριτηρίων σε κάθε κράτος μέλος 
της ΕΕ γίνεται με διαφορετικό βαθμό 
αυστηρότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, μια 
ενιαία ερμηνεία, που θα είναι το ίδιο 
αυστηρή για όλους, και την πλήρη 
εφαρμογή της κοινής θέσης και των 
υποχρεώσεων που προβλέπει·

2. αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ως ενιαία ένωση κρατών, διαθέτει ένα 
μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο νομικά 
δεσμευτικό πλαίσιο, το οποίο βελτιώνει 
τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, μεταξύ 
άλλων σε περιοχές που διέρχονται κρίση 
και σε χώρες με αντίστοιχες επιδόσεις στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 
επικροτεί, εν προκειμένω, την υπαγωγή 
ευρωπαϊκών και μη χωρών στο σύστημα 
ελέγχου των εξαγωγών όπλων στο πλαίσιο 
της κοινής θέσης· επισημαίνει, ωστόσο, με 
ανησυχία, ότι η εφαρμογή και η ερμηνεία 
των οκτώ κριτηρίων σε κάθε κράτος μέλος 
της ΕΕ γίνεται με διαφορετικό βαθμό 
αυστηρότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, μια 
ενιαία ερμηνεία, που θα είναι το ίδιο 
αυστηρή για όλους, και την πλήρη 
εφαρμογή της κοινής θέσης και των 
υποχρεώσεων που προβλέπει, παρέχοντας 
παράλληλα έναν μηχανισμό, στο πλαίσιο 
του οποίου θα μπορούσαν να 
αντιμετωπισθούν οι προβληματισμοί ενός 
κράτους μέλους σχετικά με την ασφάλεια 
όσον αφορά τις εξαγωγές όπλων·

Or. en

Τροπολογία 70
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ως ενιαία ένωση κρατών, διαθέτει ένα 
μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο νομικά 
δεσμευτικό πλαίσιο, το οποίο βελτιώνει 
τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, μεταξύ 
άλλων σε περιοχές που διέρχονται κρίση 

2. αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ως ενιαία ένωση κρατών, διαθέτει ένα 
μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο νομικά 
δεσμευτικό πλαίσιο, το οποίο βελτιώνει 
τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, μεταξύ 
άλλων σε σχέση με περιοχές που 
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και σε χώρες με αντίστοιχες επιδόσεις στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 
επικροτεί, εν προκειμένω, την υπαγωγή 
ευρωπαϊκών και μη χωρών στο σύστημα 
ελέγχου των εξαγωγών όπλων στο πλαίσιο 
της κοινής θέσης· επισημαίνει, ωστόσο, με 
ανησυχία, ότι η εφαρμογή και η ερμηνεία 
των οκτώ κριτηρίων σε κάθε κράτος μέλος 
της ΕΕ γίνεται με διαφορετικό βαθμό 
αυστηρότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, μια 
ενιαία ερμηνεία, που θα είναι το ίδιο 
αυστηρή για όλους, και την πλήρη 
εφαρμογή της κοινής θέσης και των 
υποχρεώσεων που προβλέπει·

διέρχονται κρίση και με χώρες με 
αντίστοιχες επιδόσεις στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και σε 
σχέση με χώρες στις οποίες υπάρχει 
αποδεδειγμένα κίνδυνος εκτροπής των 
μεταφερόμενων ειδών προς άλλους 
τελικούς χρήστες με μη εγκεκριμένο 
τρόπο, και επικροτεί, εν προκειμένω, την 
υπαγωγή ευρωπαϊκών και μη χωρών στο 
σύστημα ελέγχου των εξαγωγών όπλων 
στο πλαίσιο της κοινής θέσης· επισημαίνει, 
ωστόσο, με ανησυχία, ότι η εφαρμογή και 
η ερμηνεία των οκτώ κριτηρίων σε κάθε 
κράτος μέλος της ΕΕ γίνεται με 
διαφορετικό βαθμό αυστηρότητας· ζητεί, 
ως εκ τούτου, μια ενιαία ερμηνεία, που θα 
είναι το ίδιο αυστηρή για όλους, και την 
πλήρη εφαρμογή της κοινής θέσης και των 
υποχρεώσεων που προβλέπει·

Or. en

Τροπολογία 71
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ως ενιαία ένωση κρατών, διαθέτει ένα 
μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο νομικά 
δεσμευτικό πλαίσιο, το οποίο βελτιώνει 
τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, μεταξύ 
άλλων σε περιοχές που διέρχονται κρίση 
και σε χώρες με αντίστοιχες επιδόσεις στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 
επικροτεί, εν προκειμένω, την υπαγωγή 
ευρωπαϊκών και μη χωρών στο σύστημα 
ελέγχου των εξαγωγών όπλων στο πλαίσιο 
της κοινής θέσης· επισημαίνει, ωστόσο, με 
ανησυχία, ότι η εφαρμογή και η ερμηνεία 
των οκτώ κριτηρίων σε κάθε κράτος μέλος 
της ΕΕ γίνεται με διαφορετικό βαθμό 
αυστηρότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, μια 

2. αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ως ενιαία ένωση κρατών, διαθέτει ένα 
μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο νομικά 
δεσμευτικό πλαίσιο, το οποίο βελτιώνει 
τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, μεταξύ 
άλλων σε περιοχές που διέρχονται κρίση 
και σε χώρες με αντίστοιχες επιδόσεις στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 
επικροτεί, εν προκειμένω, την υπαγωγή 
ευρωπαϊκών και μη χωρών στο σύστημα 
ελέγχου των εξαγωγών όπλων στο πλαίσιο 
της κοινής θέσης· επισημαίνει ότι η 
εφαρμογή και η ερμηνεία των οκτώ 
κριτηρίων σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ 
γίνεται με διαφορετικό βαθμό 
αυστηρότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, μια 
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ενιαία ερμηνεία, που θα είναι το ίδιο 
αυστηρή για όλους, και την πλήρη 
εφαρμογή της κοινής θέσης και των 
υποχρεώσεων που προβλέπει·

ενιαία ερμηνεία, που θα είναι το ίδιο 
αυστηρή για όλους, και την πλήρη 
εφαρμογή της κοινής θέσης και των 
υποχρεώσεων που προβλέπει·

Or. pl

Τροπολογία 72
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ως ενιαία ένωση κρατών, διαθέτει ένα 
μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο νομικά 
δεσμευτικό πλαίσιο, το οποίο βελτιώνει 
τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, μεταξύ 
άλλων σε περιοχές που διέρχονται κρίση 
και σε χώρες με αντίστοιχες επιδόσεις στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 
επικροτεί, εν προκειμένω, την υπαγωγή 
ευρωπαϊκών και μη χωρών στο σύστημα 
ελέγχου των εξαγωγών όπλων στο πλαίσιο 
της κοινής θέσης· επισημαίνει, ωστόσο, με 
ανησυχία, ότι η εφαρμογή και η ερμηνεία 
των οκτώ κριτηρίων σε κάθε κράτος μέλος 
της ΕΕ γίνεται με διαφορετικό βαθμό 
αυστηρότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, μια 
ενιαία ερμηνεία, που θα είναι το ίδιο 
αυστηρή για όλους, και την πλήρη 
εφαρμογή της κοινής θέσης και των 
υποχρεώσεων που προβλέπει·

2. σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως 
ενιαία ένωση κρατών, διαθέτει ένα 
μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο νομικά 
δεσμευτικό πλαίσιο, το οποίο βελτιώνει 
τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, μεταξύ 
άλλων σε περιοχές που διέρχονται κρίση 
και σε χώρες με αντίστοιχες επιδόσεις στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 
επικροτεί, εν προκειμένω, την υπαγωγή 
ευρωπαϊκών και μη χωρών στο σύστημα 
ελέγχου των εξαγωγών όπλων στο πλαίσιο 
της κοινής θέσης· επισημαίνει, ωστόσο, με 
ανησυχία, ότι δεν υπάρχει συνοχή όσον 
αφορά την εφαρμογή και την ερμηνεία 
των οκτώ κριτηρίων σε κάθε κράτος μέλος 
της ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, μια ενιαία 
ερμηνεία για όλους, και την πλήρη 
εφαρμογή της κοινής θέσης από τα κράτη 
μέλη·

Or. fi

Τροπολογία 73
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)



AM\929901EL.doc 43/98 PE506.252v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. λαμβάνει υπόψη τη δέσμευση της 
ΕΥΕΔ και των κρατών μελών στο πλαίσιο 
της δράσης 11 ε) του σχεδίου δράσης της 
στρατηγικής-πλαίσιο της ΕΕ για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τη 
δημοκρατία να διασφαλίσουν ότι η 
επανεξέταση της κοινής θέσης του 
Συμβουλίου λαμβάνει υπόψη τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και το διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο· ζητεί από την 
ΕΥΕΔ να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις 
δράσεις που έχουν αναληφθεί για την 
εκπλήρωση αυτής της δέσμευσης·

Or. en

Τροπολογία 74
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι, εξαιτίας των επιπτώσεων 
των στρατιωτικών δαπανών στις 
δυνατότητες ανάπτυξης των φτωχότερων 
αποδεκτριών χωρών, πρέπει να ενισχυθεί 
η σημασία του κριτηρίου 8, ούτως ώστε η 
ασυμβατότητα με τις αναπτυξιακές 
ανάγκες να οδηγεί αυτομάτως σε 
απόρριψη των αδειών εξαγωγής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 75
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι, εξαιτίας των επιπτώσεων 
των στρατιωτικών δαπανών στις 
δυνατότητες ανάπτυξης των φτωχότερων 
αποδεκτριών χωρών, πρέπει να ενισχυθεί 
η σημασία του κριτηρίου 8, ούτως ώστε η 
ασυμβατότητα με τις αναπτυξιακές 
ανάγκες να οδηγεί αυτομάτως σε 
απόρριψη των αδειών εξαγωγής·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 76
Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι, εξαιτίας των επιπτώσεων 
των στρατιωτικών δαπανών στις 
δυνατότητες ανάπτυξης των φτωχότερων 
αποδεκτριών χωρών, πρέπει να ενισχυθεί η 
σημασία του κριτηρίου 8, ούτως ώστε η 
ασυμβατότητα με τις αναπτυξιακές 
ανάγκες να οδηγεί αυτομάτως σε απόρριψη 
των αδειών εξαγωγής·

3. θεωρεί ότι, εξαιτίας των επιπτώσεων 
των στρατιωτικών δαπανών στις 
δυνατότητες ανάπτυξης των φτωχότερων 
αποδεκτριών χωρών, πρέπει να ενισχυθεί η 
σημασία του κριτηρίου 8, ούτως ώστε η
ασυμβατότητα με τις αναπτυξιακές 
ανάγκες να οδηγεί αυτομάτως σε απόρριψη 
των αδειών εξαγωγής· θεωρεί, εν 
προκειμένω, ότι τα οκτώ κριτήρια θα 
πρέπει να καταστούν δεσμευτικά κατά 
την αναθεώρηση της οδηγίας για τις 
μεταφορές προϊόντων·

Or. de

Τροπολογία 77
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι, εξαιτίας των επιπτώσεων 
των στρατιωτικών δαπανών στις
δυνατότητες ανάπτυξης των φτωχότερων 
αποδεκτριών χωρών, πρέπει να ενισχυθεί 
η σημασία του κριτηρίου 8, ούτως ώστε η 
ασυμβατότητα με τις αναπτυξιακές 
ανάγκες να οδηγεί αυτομάτως σε 
απόρριψη των αδειών εξαγωγής·

3. θεωρεί ότι οι στρατιωτικές δαπάνες 
μπορεί να είναι ασυμβίβαστες με τους 
αναπτυξιακούς στόχους των φτωχότερων 
αποδεκτριών χωρών·

Or. fi

Τροπολογία 78
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι, εξαιτίας των επιπτώσεων 
των στρατιωτικών δαπανών στις 
δυνατότητες ανάπτυξης των φτωχότερων 
αποδεκτριών χωρών, πρέπει να ενισχυθεί η 
σημασία του κριτηρίου 8, ούτως ώστε η 
ασυμβατότητα με τις αναπτυξιακές 
ανάγκες να οδηγεί αυτομάτως σε 
απόρριψη των αδειών εξαγωγής·

3. θεωρεί ότι, εξαιτίας των επιπτώσεων 
των στρατιωτικών δαπανών στις 
δυνατότητες ανάπτυξης των φτωχότερων 
αποδεκτριών χωρών, πρέπει να βελτιωθεί 
το κριτήριο 8, ούτως ώστε να ορισθεί 
καλύτερα σε ποιες περιπτώσεις δεν 
πρέπει να χορηγούνται άδειες εξαγωγής 
σύμφωνα με τη σταθερή κατάσταση ενός 
κρατικού παράγοντα·

Or. en

Τροπολογία 79
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. Υπενθυμίζει ότι η αγορά όπλων, μέσα 
από αδιαφανείς διαδικασίες, έχει 
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συμβάλλει σημαντικά στην υπερχρέωση 
χωρών, συμπεριλαμβανομένων και 
κάποιων κρατών μελών· επιμένει, λοιπόν, 
ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η διαφάνεια σε 
σχέση με την αγορά και πώληση όπλων 
και να συνεχίσουν να 
συμπεριλαμβάνονται οι σχετικές 
πληροφορίες για το ενδοκοινοτικό 
εμπόριο όπλων στην ετήσια έκθεση της 
ΕΕ·

Or. el

Τροπολογία 80
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η κοινή θέση πρέπει να 
συμπληρωθεί από κατάλογο που θα 
ενημερώνεται διαρκώς, θα είναι 
διαθέσιμος στο κοινό και θα διαθέτει 
εκτενή αιτιολόγηση, ο οποίος θα παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό στον 
οποίο οι εξαγωγές σε συγκεκριμένες 
εξάγουσες χώρες συνάδουν ή όχι με τα 
οκτώ κριτήρια·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 81
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η κοινή θέση πρέπει να 
συμπληρωθεί από κατάλογο που θα 
ενημερώνεται διαρκώς, θα είναι 
διαθέσιμος στο κοινό και θα διαθέτει 
εκτενή αιτιολόγηση, ο οποίος θα παρέχει 

4. θεωρεί ότι κρίνεται σκόπιμο η κοινή 
θέση, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον 
απαιτούμενο βαθμό απορρήτου κατά τη 
λήψη αποφάσεων από τα κράτη μέλη, να 
συμπληρωθεί από κατάλογο που θα 
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πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό στον 
οποίο οι εξαγωγές σε συγκεκριμένες 
εξάγουσες χώρες συνάδουν ή όχι με τα 
οκτώ κριτήρια·

ενημερώνεται τακτικά, θα είναι 
διαθέσιμος στο κοινό και θα διαθέτει 
αιτιολόγηση σχετικά με τον βαθμό στον 
οποίο οι εξαγωγές σε συγκεκριμένες 
εξάγουσες χώρες συνάδουν ή όχι με τα 
οκτώ κριτήρια·

Or. fr

Τροπολογία 82
Sampo Terho, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η κοινή θέση πρέπει να 
συμπληρωθεί από κατάλογο που θα 
ενημερώνεται διαρκώς, θα είναι 
διαθέσιμος στο κοινό και θα διαθέτει 
εκτενή αιτιολόγηση, ο οποίος θα παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό στον 
οποίο οι εξαγωγές σε συγκεκριμένες 
εξάγουσες χώρες συνάδουν ή όχι με τα 
οκτώ κριτήρια·

4. θεωρεί ότι, για λόγους διαφάνειας, η 
κοινή θέση πρέπει να συμπληρωθεί από 
κατάλογο που θα ενημερώνεται διαρκώς, 
θα είναι διαθέσιμος στο κοινό και θα 
διαθέτει εκτενή αιτιολόγηση, ο οποίος θα 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό 
στον οποίο οι εξαγωγές σε συγκεκριμένες 
εξάγουσες χώρες συνάδουν ή όχι με τα 
οκτώ κριτήρια· θεωρεί ότι για τη 
διαχείριση του ανωτέρω καταλόγου θα 
πρέπει να είναι αρμόδιος ένας 
ανεξάρτητος φορέας, όπως η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης·

Or. fi

Τροπολογία 83
Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι η κοινή θέση θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο εκ νέου 
εξαγωγής των όπλων από το έθνος που θα 
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τα αγοράσει·

Or. en

Τροπολογία 84
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί αναγκαίο να δημιουργηθεί 
τυποποιημένο σύστημα ελέγχου και 
υποβολής εκθέσεων, το οποίο θα παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με το αν και σε ποιον 
βαθμό οι εξαγωγές κάθε κράτους μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζουν τα 
οκτώ κριτήρια·

5. θεωρεί κατάλληλη την εκπόνηση 
μελέτης σχετικά με το αν είναι σκόπιμο 
και εφικτό να δημιουργηθεί τυποποιημένο 
σύστημα ελέγχου και υποβολής εκθέσεων, 
το οποίο θα παρέχει πληροφορίες σχετικά 
με το αν και σε ποιον βαθμό οι εξαγωγές 
κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης παραβιάζουν τα οκτώ κριτήρια·

Or. en

Τροπολογία 85
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί αναγκαίο να δημιουργηθεί 
τυποποιημένο σύστημα ελέγχου και 
υποβολής εκθέσεων, το οποίο θα παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με το αν και σε ποιον 
βαθμό οι εξαγωγές κάθε κράτους μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζουν τα 
οκτώ κριτήρια·

5. θεωρεί αναγκαίο να εκπονηθεί μελέτη 
για τη δυνατότητα και τη σκοπιμότητα
δημιουργίας τυποποιημένου συστήματος
ελέγχου και υποβολής εκθέσεων, το οποίο 
θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το αν 
και σε ποιον βαθμό οι εξαγωγές κάθε 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παραβιάζουν τα οκτώ κριτήρια·

Or. pl
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Τροπολογία 86
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί αναγκαίο να δημιουργηθεί 
τυποποιημένο σύστημα ελέγχου και 
υποβολής εκθέσεων, το οποίο θα παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με το αν και σε ποιον 
βαθμό οι εξαγωγές κάθε κράτους μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζουν τα 
οκτώ κριτήρια·

5. θεωρεί αναγκαίο να δημιουργηθεί 
τυποποιημένο σύστημα ελέγχου και 
υποβολής εκθέσεων, το οποίο θα επιτρέπει 
τη δημόσια αξιολόγηση σχετικά με το αν 
και σε ποιον βαθμό οι εκτιμήσεις κινδύνου 
και οι αποφάσεις που αφορούν τις
εξαγωγές κάθε κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπαγορεύθηκαν από
τα οκτώ κριτήρια της κοινής θέσης, 
προκειμένου να συναχθούν 
συμπεράσματα σχετικά με τον βαθμό 
στον οποίο εφαρμόσθηκαν τα κριτήρια 
από τις εθνικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 87
Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί αναγκαίο να δημιουργηθεί 
τυποποιημένο σύστημα ελέγχου και 
υποβολής εκθέσεων, το οποίο θα παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με το αν και σε ποιον 
βαθμό οι εξαγωγές κάθε κράτους μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζουν τα 
οκτώ κριτήρια·

5. θεωρεί αναγκαίο να δημιουργηθεί 
τυποποιημένο σύστημα ελέγχου και 
υποβολής εκθέσεων, το οποίο θα παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με το αν και σε ποιον 
βαθμό οι εξαγωγές κάθε κράτους μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζουν τα 
οκτώ κριτήρια και σε ποιες περιπτώσεις 
προκαλούν ανησυχία σχετικά με την 
ασφάλεια σε μεμονωμένα κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία 88
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί αναγκαίο να δημιουργηθεί 
τυποποιημένο σύστημα ελέγχου και 
υποβολής εκθέσεων, το οποίο θα παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με το αν και σε ποιον 
βαθμό οι εξαγωγές κάθε κράτους μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζουν τα 
οκτώ κριτήρια·

5. θεωρεί αναγκαίο να δημιουργηθεί 
τυποποιημένο σύστημα ελέγχου και 
υποβολής εκθέσεων, το οποίο θα παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με το αν και σε ποιον 
βαθμό οι εξαγωγές κάθε κράτους μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζουν τα 
οκτώ κριτήρια, χωρίς να επικαλυφθούν οι 
υφιστάμενες προσπάθειες της COARM 
στον εν λόγω τομέα·

Or. en

Τροπολογία 89
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί αναγκαίο να δημιουργηθεί 
τυποποιημένο σύστημα ελέγχου και 
υποβολής εκθέσεων, το οποίο θα παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με το αν και σε ποιον 
βαθμό οι εξαγωγές κάθε κράτους μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζουν τα 
οκτώ κριτήρια·

5. θεωρεί αναγκαίο να δημιουργηθεί 
τυποποιημένο σύστημα ελέγχου και 
υποβολής εκθέσεων, το οποίο θα παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με το αν και σε ποιον 
βαθμό οι εξαγωγές κάθε κράτους μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζουν τα 
οκτώ κριτήρια· θεωρεί ότι είναι 
σημαντικό το εν λόγω σύστημα να 
βασίζεται στην αρχή της διαφάνειας·

Or. fi

Τροπολογία 90
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί, ενόψει της διαδικασίας 
επανεξέτασης της κοινής θέσης, η 
διατύπωσή της να γίνει σε αυστηρή, σαφή 
γλώσσα που δεν επιδέχεται 
αμφισβητήσεις, προκειμένου να 
αποτραπούν τυχόν διαφορές ως προς την 
ερμηνεία και την εφαρμογή των 
κριτηρίων· ζητεί, ειδικότερα, να τηρείται 
το άρθρο 10 της κοινής θέσης και, κατά 
συνέπεια, να μην καταργείται και να μην 
διακόπτεται η εφαρμογή των κριτηρίων 
λόγω πολιτικών, οικονομικών ή 
γεωστρατηγικών συμφερόντων·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 91
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί, ενόψει της διαδικασίας 
επανεξέτασης της κοινής θέσης, η 
διατύπωσή της να γίνει σε αυστηρή, σαφή 
γλώσσα που δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις, 
προκειμένου να αποτραπούν τυχόν 
διαφορές ως προς την ερμηνεία και την
εφαρμογή των κριτηρίων· ζητεί, 
ειδικότερα, να τηρείται το άρθρο 10 της 
κοινής θέσης και, κατά συνέπεια, να μην 
καταργείται και να μην διακόπτεται η 
εφαρμογή των κριτηρίων λόγω 
πολιτικών, οικονομικών ή 
γεωστρατηγικών συμφερόντων·

6. ζητεί, ενόψει της διαδικασίας 
επανεξέτασης της κοινής θέσης, η 
διατύπωσή της να γίνει σε αυστηρή, σαφή 
γλώσσα που δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις, 
προκειμένου να επιτευχθεί μια 
περισσότερο ομοιόμορφη ερμηνεία και 
εφαρμογή των κριτηρίων·

Or. fr
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Τροπολογία 92
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί, ενόψει της διαδικασίας 
επανεξέτασης της κοινής θέσης, η 
διατύπωσή της να γίνει σε αυστηρή, σαφή 
γλώσσα που δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις, 
προκειμένου να αποτραπούν τυχόν 
διαφορές ως προς την ερμηνεία και την 
εφαρμογή των κριτηρίων· ζητεί, 
ειδικότερα, να τηρείται το άρθρο 10 της 
κοινής θέσης και, κατά συνέπεια, να μην 
καταργείται και να μην διακόπτεται η 
εφαρμογή των κριτηρίων λόγω 
πολιτικών, οικονομικών ή 
γεωστρατηγικών συμφερόντων·

6. ζητεί, ενόψει της διαδικασίας 
επανεξέτασης της κοινής θέσης, η 
διατύπωσή της να γίνει σε αυστηρή, σαφή 
γλώσσα που δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις, 
προκειμένου να αποτραπούν τυχόν 
διαφορές ως προς την ερμηνεία και την 
εφαρμογή των κριτηρίων· ζητεί, 
ειδικότερα, να τηρείται το άρθρο 10 της 
κοινής θέσης·

Or. en

Τροπολογία 93
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί, ενόψει της διαδικασίας 
επανεξέτασης της κοινής θέσης, η 
διατύπωσή της να γίνει σε αυστηρή, σαφή 
γλώσσα που δεν επιδέχεται 
αμφισβητήσεις, προκειμένου να 
αποτραπούν τυχόν διαφορές ως προς την 
ερμηνεία και την εφαρμογή των 
κριτηρίων· ζητεί, ειδικότερα, να τηρείται 
το άρθρο 10 της κοινής θέσης και, κατά 
συνέπεια, να μην καταργείται και να μην 
διακόπτεται η εφαρμογή των κριτηρίων 
λόγω πολιτικών, οικονομικών ή 
γεωστρατηγικών συμφερόντων·

6. ζητεί, ενόψει της διαδικασίας 
επανεξέτασης, η κοινή θέση να καταστεί 
πιο σαφής και να μην επιδέχεται 
αμφισβητήσεις προκειμένου να μειωθεί ο 
κίνδυνος αποκλινουσών ερμηνειών· ζητεί, 
ειδικότερα, να τηρείται το άρθρο 10 της 
κοινής θέσης και, κατά συνέπεια, τα κράτη 
μέλη να έχουν τη δυνατότητα να 
εξετάζουν τις προτεινόμενες εξαγωγές με 
γνώμονα τα οικονομικά, κοινωνικά, 
εμπορικά και βιομηχανικά συμφέροντά 
τους, με τη ρητή επιφύλαξη, ωστόσο, να 
μην καταργείται εξαιτίας αυτού η 
εφαρμογή των κριτηρίων που ορίζονται 
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στην κοινή θέση·

Or. fi

Τροπολογία 94
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί, ενόψει της διαδικασίας 
επανεξέτασης της κοινής θέσης, η 
διατύπωσή της να γίνει σε αυστηρή, σαφή 
γλώσσα που δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις, 
προκειμένου να αποτραπούν τυχόν 
διαφορές ως προς την ερμηνεία και την 
εφαρμογή των κριτηρίων· ζητεί, 
ειδικότερα, να τηρείται το άρθρο 10 της 
κοινής θέσης και, κατά συνέπεια, να μην 
καταργείται και να μην διακόπτεται η 
εφαρμογή των κριτηρίων λόγω πολιτικών, 
οικονομικών ή γεωστρατηγικών 
συμφερόντων·

6. ζητεί, ενόψει της διαδικασίας 
επανεξέτασης της κοινής θέσης, η 
διατύπωσή της να γίνει σε αυστηρή, σαφή 
γλώσσα που δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις, 
προκειμένου να αποτραπούν τυχόν 
διαφορές ως προς την ερμηνεία και την 
εφαρμογή των κριτηρίων· ζητεί, 
ειδικότερα, να τηρείται το άρθρο 10 της 
κοινής θέσης και, κατά συνέπεια, να μην 
υπονομεύεται η εφαρμογή των κριτηρίων 
λόγω πολιτικών, οικονομικών ή 
γεωστρατηγικών συμφερόντων· ζητεί την 
παροχή λεπτομερέστερης καθοδήγησης 
στις οδηγίες χρήσης βάσει του 
κριτηρίου 2 και του κριτηρίου 7, καθώς 
και επικαιροποίηση των παραρτημάτων I 
έως IV, συμπεριλαμβανομένης 
παραπομπής στις στρατηγικές των 
χωρών της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 95
Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί, ενόψει της διαδικασίας 
επανεξέτασης της κοινής θέσης, η 
διατύπωσή της να γίνει σε αυστηρή, σαφή 
γλώσσα που δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις, 
προκειμένου να αποτραπούν τυχόν
διαφορές ως προς την ερμηνεία και την 
εφαρμογή των κριτηρίων· ζητεί, 
ειδικότερα, να τηρείται το άρθρο 10 της 
κοινής θέσης και, κατά συνέπεια, να μην 
καταργείται και να μην διακόπτεται η 
εφαρμογή των κριτηρίων λόγω πολιτικών, 
οικονομικών ή γεωστρατηγικών 
συμφερόντων·

6. ζητεί, ενόψει της διαδικασίας 
επανεξέτασης της κοινής θέσης, η 
διατύπωσή της να γίνει σε αυστηρή, σαφή 
γλώσσα που δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις, 
προκειμένου να αποτραπούν τυχόν 
διαφορές ως προς την ερμηνεία και την 
εφαρμογή των κριτηρίων· ζητεί, 
ειδικότερα, να τηρείται το άρθρο 10 της 
κοινής θέσης και, κατά συνέπεια, να μην 
καταργείται και να μην διακόπτεται η 
εφαρμογή των κριτηρίων λόγω πολιτικών, 
οικονομικών ή γεωστρατηγικών 
συμφερόντων· επισημαίνει, εν 
προκειμένω, ότι οι εξαγωγές όπλων δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
εξυπηρετούν στόχους εξωτερικής 
πολιτικής ή γεωπολιτικής, όπως η 
εικαζόμενη ενίσχυση των 
επονομαζόμενων «στρατηγικών 
εταίρων»·

Or. de

Τροπολογία 96
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. ζητεί να συμπεριληφθεί στην κοινή 
θέση η «εργαλειοθήκη» για τις μεταφορές 
όπλων μετά την άρση του αποκλεισμού, η 
οποία θα ενσωματώσει ή δρομολογήσει 
τις ακόλουθες ενέργειες: α) τακτικές 
αξιολογήσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν 
και άλλες σχετικές μονάδες και ομάδες 
εργασίας της ΕΕ πέραν της COARM, 
καθώς και εθνικές κυβερνήσεις και αρχές 
με σκοπό να διευκρινισθεί εάν η ΕΕ θα 
πρέπει να επιβάλει εκ νέου αποκλεισμό, 
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να τον διατηρήσει υπό ειδικά μέτρα ή να 
προβεί σε περαιτέρω τυποποίηση των 
ελέγχων, β) άσκηση πολιτικής τεκμηρίου 
άρνησης προς το κράτος στο οποίο έχει 
αρθεί ο αποκλεισμός, γ) εφαρμογή του 
αντίστοιχου μηχανισμού γνωστοποίησης 
της άρνησης/διαβούλευσης σε σχέση με 
όλες τις πιθανές μεταφορές προς το 
κράτος στο οποίο έχει αρθεί ο 
αποκλεισμός, δ) υποβολή εκθέσεων από 
τα κράτη σχετικά με μεμονωμένες 
μεταφορές με σκοπό την ένταξή τους 
στην ενοποιημένη έκθεση, ε) διατήρηση 
από τα κράτη μέλη του δικαιώματός τους 
να πραγματοποιούν επιθεωρήσεις μετά τη 
μεταφορά με σκοπό τον έλεγχο της 
τελικής χρήσης, και στ) επέκταση του 
ελέγχου τελικής χρήσης για είδη διπλής 
χρήσης προς κράτη στα οποία έχει 
επιβληθεί αποκλεισμός, ώστε να 
περιλαμβάνει και τα κράτη αυτά·

Or. en

Τροπολογία 97
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. ζητεί την προσθήκη ενός επιπλέον 
κριτηρίου στην κοινή θέση της ΕΕ για τις 
εξαγωγές όπλων βάσει του οποίου τα 
κράτη μέλη θα υποχρεώνονται να 
αξιολογούν τον κίνδυνο δωροδοκίας και 
διαφθοράς πριν από την έγκριση άδειας 
εξαγωγής όπλων προς οποιαδήποτε χώρα·

Or. en
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Τροπολογία 98
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν υπάρχει 
καμία δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου 
της τήρησης των οκτώ κριτηρίων, 
κανένας μηχανισμός επιβολής κυρώσεων 
σε περίπτωση παραβίασης των οκτώ 
κριτηρίων από κράτος μέλος και ούτε 
προβλέπεται κάτι τέτοιο· εκτιμά ότι 
πρέπει να προβλεφθούν δυνατότητες 
ανεξάρτητου ελέγχου, καθώς και 
μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων σε 
περίπτωση παραβίασης της κοινής 
θέσης·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 99
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν υπάρχει 
καμία δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου 
της τήρησης των οκτώ κριτηρίων, 
κανένας μηχανισμός επιβολής κυρώσεων 
σε περίπτωση παραβίασης των οκτώ 
κριτηρίων από κράτος μέλος και ούτε 
προβλέπεται κάτι τέτοιο· εκτιμά ότι 
πρέπει να προβλεφθούν δυνατότητες 
ανεξάρτητου ελέγχου, καθώς και 
μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων σε 
περίπτωση παραβίασης της κοινής 
θέσης·

7. σημειώνει το γεγονός ότι ο έλεγχος 
συμμόρφωσης με τα κριτήρια 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 
εθνικούς κανονισμούς· είναι της άποψης 
ότι τα εθνικά κοινοβούλια ή 
συγκεκριμένοι κοινοβουλευτικοί φορείς 
πρέπει να διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της εφαρμογής 
των κριτηρίων·

Or. en
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Τροπολογία 100
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν υπάρχει 
καμία δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου 
της τήρησης των οκτώ κριτηρίων, 
κανένας μηχανισμός επιβολής κυρώσεων 
σε περίπτωση παραβίασης των οκτώ 
κριτηρίων από κράτος μέλος και ούτε 
προβλέπεται κάτι τέτοιο· εκτιμά ότι 
πρέπει να προβλεφθούν δυνατότητες 
ανεξάρτητου ελέγχου, καθώς και 
μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων σε 
περίπτωση παραβίασης της κοινής 
θέσης·

7. καλεί τα κράτη μέλη και την ΥΕ/ΑΕ να 
επιδιώξουν ομοιόμορφη και φιλόδοξη 
εφαρμογή των οκτώ κριτηρίων από όλα τα 
κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη και την 
ΥΕ/ΑΕ να προωθήσουν επίσης πολύ 
υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας 
δημοσιεύοντας περισσότερο έγκαιρα 
ολοκληρωμένα σύνολα δεδομένων 
σχετικά με τις εξαγωγές όπλων από όλα 
τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 101
Sampo Terho, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν υπάρχει 
καμία δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου 
της τήρησης των οκτώ κριτηρίων, κανένας 
μηχανισμός επιβολής κυρώσεων σε 
περίπτωση παραβίασης των οκτώ 
κριτηρίων από κράτος μέλος και ούτε 
προβλέπεται κάτι τέτοιο· εκτιμά ότι πρέπει 
να προβλεφθούν δυνατότητες ανεξάρτητου 
ελέγχου, καθώς και μηχανισμοί επιβολής 
κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της 
κοινής θέσης·

7. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν υπάρχει 
καμία δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου 
της τήρησης των οκτώ κριτηρίων και 
καμία συνέπεια σε περίπτωση παραβίασης 
των οκτώ κριτηρίων από κράτος μέλος· 
εκτιμά ότι πρέπει να προβλεφθούν 
δυνατότητες ανεξάρτητου ελέγχου σε 
περίπτωση παραβίασης της κοινής θέσης·
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Or. en

Τροπολογία 102
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν υπάρχει 
καμία δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου 
της τήρησης των οκτώ κριτηρίων, κανένας 
μηχανισμός επιβολής κυρώσεων σε 
περίπτωση παραβίασης των οκτώ 
κριτηρίων από κράτος μέλος και ούτε 
προβλέπεται κάτι τέτοιο· εκτιμά ότι πρέπει 
να προβλεφθούν δυνατότητες ανεξάρτητου 
ελέγχου, καθώς και μηχανισμοί επιβολής 
κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της 
κοινής θέσης·

7. διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει καμία 
δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου της 
τήρησης των οκτώ κριτηρίων, κανένας 
μηχανισμός επιβολής κυρώσεων σε 
περίπτωση παραβίασης των οκτώ 
κριτηρίων από κράτος μέλος και ούτε 
προβλέπεται κάτι τέτοιο· εκτιμά ότι πρέπει 
να προβλεφθούν δυνατότητες ανεξάρτητου 
ελέγχου, καθώς και μηχανισμοί επιβολής 
κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της 
κοινής θέσης·

Or. en

Τροπολογία 103
Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν υπάρχει 
καμία δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου 
της τήρησης των οκτώ κριτηρίων, κανένας 
μηχανισμός επιβολής κυρώσεων σε 
περίπτωση παραβίασης των οκτώ 
κριτηρίων από κράτος μέλος και ούτε 
προβλέπεται κάτι τέτοιο· εκτιμά ότι πρέπει 
να προβλεφθούν δυνατότητες ανεξάρτητου 
ελέγχου, καθώς και μηχανισμοί επιβολής 
κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της 
κοινής θέσης·

7. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν υπάρχει 
καμία δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου 
της τήρησης των οκτώ κριτηρίων, κανένας 
μηχανισμός επιβολής κυρώσεων σε 
περίπτωση παραβίασης των οκτώ 
κριτηρίων από κράτος μέλος και ούτε 
προβλέπεται κάτι τέτοιο· εκτιμά ότι πρέπει 
να προβλεφθούν δυνατότητες ανεξάρτητου 
ελέγχου μέσω κοινοβουλευτικών 
(εποπτικών) επιτροπών ή 
οργανώσεων/πρωτοβουλιών της 
κοινωνίας των πολιτών, καθώς και 
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μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων σε 
περίπτωση παραβίασης της κοινής θέσης·

Or. en

Τροπολογία 104
Tarja Cronberg, Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. εκφράζει τη λύπη του για την 
απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης για 
εξαγωγή πολεμικών πλοίων τύπου Mistral 
προς τη Ρωσία, παρά την πρόσφατη 
εισβολή αυτής στη Γεωργία, την 
ακόλουθη παραβίαση του ειρηνευτικού 
σχεδίου έξι σημείων και τη γενική 
κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη Ρωσία·

Or. en

Τροπολογία 105
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. θεωρεί ότι η κοινή θέση και η 
συμμόρφωση προς αυτήν δεν πρέπει να 
είναι ασυμβίβαστες με την κοινή 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ και ζητεί την 
επικαιροποίηση του συστήματος ελέγχου 
των εξαγωγών όπλων· θεωρεί ότι 
εναπόκειται στα κράτη μέλη και στην 
Ύπατη Εκπρόσωπο για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας να καταστήσουν την κοινή 
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θέση πιο συνεκτική·

Or. fi

Τροπολογία 106
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επικροτεί την έγκριση της 
ενημερωμένης έκδοσης του καταλόγου 
πυρομαχικών του διακανονισμού 
Wassenaar από το Συμβούλιο, στην οποία 
λήφθηκαν υπόψη όλες οι τροποποιήσεις 
του καταλόγου πυρομαχικών του 2011· 
ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει και τις 
τελευταίες τροπολογίες που προτάθηκαν το 
2011, μεταξύ άλλων για τον κατάλογο 
ειδών διπλής χρήσης, και συμφωνήθηκαν 
από ομάδα εμπειρογνωμόνων τον 
Δεκέμβριο του 2012·

8. επικροτεί την έγκριση της 
ενημερωμένης έκδοσης του καταλόγου 
πυρομαχικών του διακανονισμού 
Wassenaar από το Συμβούλιο, στην οποία 
λήφθηκαν υπόψη όλες οι τροποποιήσεις 
του καταλόγου πυρομαχικών του 2011· 
ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει και τις 
τελευταίες τροπολογίες που προτάθηκαν το 
2011 και συμφωνήθηκαν από ομάδα 
εμπειρογνωμόνων τον Δεκέμβριο του 
2012, μεταξύ άλλων επικαιροποιώντας τα 
παραρτήματα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1232/2011·

Or. en

Τροπολογία 107
Krzysztof Lisek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επικροτεί την έγκριση της 
ενημερωμένης έκδοσης του καταλόγου 
πυρομαχικών του διακανονισμού 
Wassenaar από το Συμβούλιο, στην οποία 
λήφθηκαν υπόψη όλες οι τροποποιήσεις 
του καταλόγου πυρομαχικών του 2011· 
ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει και τις 

8. επικροτεί την έγκριση της 
ενημερωμένης έκδοσης του καταλόγου 
πυρομαχικών του διακανονισμού 
Wassenaar από το Συμβούλιο, στην οποία 
λήφθηκαν υπόψη όλες οι τροποποιήσεις 
του καταλόγου όπλων του 2011· ζητεί από 
το Συμβούλιο να εγκρίνει και τις 
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τελευταίες τροπολογίες που προτάθηκαν το 
2011, μεταξύ άλλων για τον κατάλογο 
ειδών διπλής χρήσης, και συμφωνήθηκαν 
από ομάδα εμπειρογνωμόνων τον 
Δεκέμβριο του 2012·

τελευταίες τροπολογίες που προτάθηκαν το 
2011, μεταξύ άλλων για τον κατάλογο 
ειδών διπλής χρήσης, και συμφωνήθηκαν 
από ομάδα εμπειρογνωμόνων τον 
Δεκέμβριο του 2012·

Or. pl

Τροπολογία 108
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επικροτεί την έγκριση της 
ενημερωμένης έκδοσης του καταλόγου 
πυρομαχικών του διακανονισμού 
Wassenaar από το Συμβούλιο, στην οποία 
λήφθηκαν υπόψη όλες οι τροποποιήσεις 
του καταλόγου πυρομαχικών του 2011· 
ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει και τις 
τελευταίες τροπολογίες που προτάθηκαν το 
2011, μεταξύ άλλων για τον κατάλογο 
ειδών διπλής χρήσης, και συμφωνήθηκαν 
από ομάδα εμπειρογνωμόνων τον 
Δεκέμβριο του 2012·

8. επικροτεί την έγκριση της 
ενημερωμένης έκδοσης του καταλόγου 
πυρομαχικών του διακανονισμού 
Wassenaar από το Συμβούλιο, στην οποία 
λήφθηκαν υπόψη όλες οι τροποποιήσεις 
του καταλόγου όπλων του 2011· ζητεί από 
το Συμβούλιο να εγκρίνει και τις 
τελευταίες τροπολογίες που προτάθηκαν το 
2011, μεταξύ άλλων για τον κατάλογο 
ειδών διπλής χρήσης, και συμφωνήθηκαν 
από ομάδα εμπειρογνωμόνων τον 
Δεκέμβριο του 2012·

Or. pl

Τροπολογία 109
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη, σε σχέση με τους 
ελέγχους των εξαγωγών και την εφαρμογή 
των οκτώ κριτηρίων, να δώσουν 
μεγαλύτερη προσοχή σε είδη που 
χρησιμοποιούνται τόσο για 

9. καλεί τα κράτη μέλη, σε σχέση με τους 
ελέγχους των εξαγωγών και την εφαρμογή 
των οκτώ κριτηρίων, να δώσουν 
μεγαλύτερη προσοχή σε κάθε 
στρατιωτική τεχνολογία και εξοπλισμό 



PE506.252v01-00 62/98 AM\929901EL.doc

EL

στρατιωτικούς όσο και για μη 
στρατιωτικούς σκοπούς, όπως π.χ. η 
τεχνολογία παρακολουθήσεων, καθώς και 
σε ανταλλακτικά και προϊόντα που είναι 
κατάλληλα για τη διεξαγωγή 
ηλεκτρονικού πολέμου ή 
χρησιμοποιούνται για παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς να 
προκαλούν θάνατο·

όπως αναφέρεται στην κοινή θέση 
288/944/ΚΕΠΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 110
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη, σε σχέση με τους 
ελέγχους των εξαγωγών και την εφαρμογή 
των οκτώ κριτηρίων, να δώσουν 
μεγαλύτερη προσοχή σε είδη που 
χρησιμοποιούνται τόσο για στρατιωτικούς 
όσο και για μη στρατιωτικούς σκοπούς, 
όπως π.χ. η τεχνολογία 
παρακολουθήσεων, καθώς και σε 
ανταλλακτικά και προϊόντα που είναι 
κατάλληλα για τη διεξαγωγή 
ηλεκτρονικού πολέμου ή 
χρησιμοποιούνται για παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς να 
προκαλούν θάνατο·

9. καλεί τα κράτη μέλη, σε σχέση με τους 
ελέγχους των εξαγωγών και την εφαρμογή 
των οκτώ κριτηρίων, να δώσουν 
μεγαλύτερη προσοχή σε είδη που 
χρησιμοποιούνται τόσο για στρατιωτικούς 
όσο και για μη στρατιωτικούς σκοπούς, 
ενώ διαπιστώνει ότι σε περιπτώσεις 
σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και προβλημάτων κατά την 
εφαρμογή της δημοκρατίας, οποιαδήποτε 
ουσιαστικά εξαγωγή τεχνολογίας θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ενάντια στις 
αρχές του κώδικα, γεγονός που καθιστά 
τον εντοπισμό ενός συγκεκριμένου προφίλ 
επικίνδυνου αγοραστή τουλάχιστον 
εξίσου σημαντικό με τα μέσα ελέγχου της
ίδιας της ολέθριας τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 111
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί, ακόμα, την επέκταση και την 
εφαρμογή των οκτώ κριτηρίων μεταξύ 
άλλων και για τη μεταφορά 
στρατιωτικού, αστυνομικού προσωπικού 
και προσωπικού ασφαλείας, για 
υπηρεσίες, τεχνογνωσία και κατάρτιση 
που συνδέονται με την εξαγωγή όπλων 
και για ιδιωτικού χαρακτήρα 
στρατιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
ασφαλείας· ζητεί να καταστεί 
υποχρεωτικός ο έλεγχος της 
συμμόρφωσης με τα οκτώ κριτήρια κατά 
την εξαγωγή τεχνολογίας ασφαλείας και, 
εν γένει, ειδών διπλής χρήσης·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 112
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί, ακόμα, την επέκταση και την 
εφαρμογή των οκτώ κριτηρίων μεταξύ 
άλλων και για τη μεταφορά 
στρατιωτικού, αστυνομικού προσωπικού 
και προσωπικού ασφαλείας, για 
υπηρεσίες, τεχνογνωσία και κατάρτιση 
που συνδέονται με την εξαγωγή όπλων 
και για ιδιωτικού χαρακτήρα 
στρατιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
ασφαλείας· ζητεί να καταστεί 
υποχρεωτικός ο έλεγχος της 
συμμόρφωσης με τα οκτώ κριτήρια κατά 
την εξαγωγή τεχνολογίας ασφαλείας και, 
εν γένει, ειδών διπλής χρήσης·

10. ζητεί, ακόμα, την καλύτερη εφαρμογή 
των κριτηρίων της κοινής θέσης 
2008/944/ΚΕΠΠΑ πριν από την υποβολή 
προτάσεων για νέα κριτήρια·

Or. en
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Τροπολογία 113
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί, ακόμα, την επέκταση και την 
εφαρμογή των οκτώ κριτηρίων μεταξύ 
άλλων και για τη μεταφορά στρατιωτικού, 
αστυνομικού προσωπικού και
προσωπικού ασφαλείας, για υπηρεσίες, 
τεχνογνωσία και κατάρτιση που 
συνδέονται με την εξαγωγή όπλων και για 
ιδιωτικού χαρακτήρα στρατιωτικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες ασφαλείας· ζητεί 
να καταστεί υποχρεωτικός ο έλεγχος της 
συμμόρφωσης με τα οκτώ κριτήρια κατά 
την εξαγωγή τεχνολογίας ασφαλείας και, 
εν γένει, ειδών διπλής χρήσης·

10. προτείνει την εφαρμογή των οκτώ 
κριτηρίων μεταξύ άλλων και για υπηρεσίες 
που συνδέονται με την εξαγωγή όπλων· 
ζητεί να καταστεί υποχρεωτικός ο έλεγχος 
της συμμόρφωσης με τα οκτώ κριτήρια 
κατά την εξαγωγή τεχνολογίας ασφαλείας 
και, εν γένει, ειδών διπλής χρήσης·

Or. fi

Τροπολογία 114
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί, ακόμα, την επέκταση και την 
εφαρμογή των οκτώ κριτηρίων μεταξύ 
άλλων και για τη μεταφορά στρατιωτικού, 
αστυνομικού προσωπικού και προσωπικού 
ασφαλείας, για υπηρεσίες, τεχνογνωσία 
και κατάρτιση που συνδέονται με την 
εξαγωγή όπλων και για ιδιωτικού 
χαρακτήρα στρατιωτικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες ασφαλείας· ζητεί να καταστεί 
υποχρεωτικός ο έλεγχος της συμμόρφωσης 
με τα οκτώ κριτήρια κατά την εξαγωγή 
τεχνολογίας ασφαλείας και, εν γένει, 

10. προτείνει τη διερεύνηση της 
δυνατότητας εφαρμογής και επέκτασης 
των οκτώ κριτηρίων, στο πλαίσιο των 
διατάξεων της κοινής θέσης, μεταξύ 
άλλων και για τη μεταφορά στρατιωτικού 
προσωπικού και προσωπικού ασφαλείας, 
για υπηρεσίες που συνδέονται με την 
εξαγωγή όπλων και για ιδιωτικού 
χαρακτήρα στρατιωτικές υπηρεσίες· ζητεί 
να καταστεί υποχρεωτικός ο έλεγχος της 
συμμόρφωσης με τα οκτώ κριτήρια κατά 
την εξαγωγή ειδών και τεχνολογίας 
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ειδών διπλής χρήσης· διπλής χρήσης, εάν υπάρχουν λόγοι να 
θεωρείται ότι οι εξαγωγές τέτοιων ειδών 
και τεχνολογίας θα παραβίαζαν ένα από 
τα οκτώ κριτήρια·

Or. en

Τροπολογία 115
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί, ακόμα, την επέκταση και την 
εφαρμογή των οκτώ κριτηρίων μεταξύ 
άλλων και για τη μεταφορά στρατιωτικού, 
αστυνομικού προσωπικού και προσωπικού 
ασφαλείας, για υπηρεσίες, τεχνογνωσία και 
κατάρτιση που συνδέονται με την εξαγωγή 
όπλων και για ιδιωτικού χαρακτήρα 
στρατιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
ασφαλείας· ζητεί να καταστεί 
υποχρεωτικός ο έλεγχος της 
συμμόρφωσης με τα οκτώ κριτήρια κατά 
την εξαγωγή τεχνολογίας ασφαλείας και, 
εν γένει, ειδών διπλής χρήσης·

10. ζητεί, ακόμα, την επέκταση και την 
εφαρμογή των οκτώ κριτηρίων μεταξύ 
άλλων και για τη μεταφορά στρατιωτικού, 
αστυνομικού προσωπικού και προσωπικού 
ασφαλείας, για υπηρεσίες, τεχνογνωσία και 
κατάρτιση που συνδέονται με την εξαγωγή 
όπλων και για ιδιωτικού χαρακτήρα 
στρατιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
ασφαλείας·

Or. en

Τροπολογία 116
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί, ακόμα, την επέκταση και την 
εφαρμογή των οκτώ κριτηρίων μεταξύ 
άλλων και για τη μεταφορά στρατιωτικού, 
αστυνομικού προσωπικού και προσωπικού 
ασφαλείας, για υπηρεσίες, τεχνογνωσία και 

10. ζητεί, ακόμα, την επέκταση και την 
εφαρμογή των οκτώ κριτηρίων μεταξύ 
άλλων και για τη μεταφορά στρατιωτικού, 
αστυνομικού προσωπικού και προσωπικού 
ασφαλείας, για υπηρεσίες, τεχνογνωσία και 
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κατάρτιση που συνδέονται με την εξαγωγή 
όπλων και για ιδιωτικού χαρακτήρα 
στρατιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
ασφαλείας· ζητεί να καταστεί 
υποχρεωτικός ο έλεγχος της 
συμμόρφωσης με τα οκτώ κριτήρια κατά 
την εξαγωγή τεχνολογίας ασφαλείας και, 
εν γένει, ειδών διπλής χρήσης·

κατάρτιση που συνδέονται με την εξαγωγή 
όπλων και για ιδιωτικού χαρακτήρα 
στρατιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
ασφαλείας· ζητεί να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με τα οκτώ κριτήρια κατά 
την εξαγωγή τεχνολογίας ασφαλείας και, 
εν γένει, ειδών διπλής χρήσης·

Or. fr

Τροπολογία 117
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπενθυμίζει ότι, βάσει της κοινής 
θέσης, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να ενθαρρύνουν άλλα κράτη που 
εξάγουν στρατιωτική τεχνολογία ή 
εξοπλισμό να εφαρμόζουν τα κριτήρια 
της κοινής θέσης· εκφράζει τη λύπη του 
διότι καμία από τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Γειτονίας, ούτε η Τουρκία, 
δεν έχουν ευθυγραμμισθεί επισήμως με τα 
κριτήρια και τις αρχές της κοινής θέσης· 
καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τις χώρες αυτές να 
ευθυγραμμισθούν με την κοινή θέση·

Or. en

Τροπολογία 118
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του διότι το 2010 
μόλις 63% των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρείχαν πλήρη 
στοιχεία σχετικά με τις εξαγωγές όπλων 
τους· διαπιστώνει ότι οι χώρες που 
παρέχουν επανειλημμένως ελλιπή 
στοιχεία σχετικά με τις εξαγωγές τους 
αποτελούν ταυτόχρονα τις μεγαλύτερες 
χώρες-εξαγωγείς όπλων τόσο στην ΕΕ 
όσο και στον κόσμο·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 119
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. διαπιστώνει ότι στα κράτη μέλη 
ισχύουν διαφορετικές διαδικασίες 
συλλογής δεδομένων και πρακτικές 
δημοσίευσης των στοιχείων που 
συγκεντρώνονται για τις εξαγωγές όπλων, 
με αποτέλεσμα η ετήσια έκθεση της 
COARM να μην περιέχει σημαντικές
πληροφορίες και, ως εκ τούτου, να 
στερείται επικαιρότητας και ουσίας·
ζητεί, ως εκ τούτου, την καθιέρωση 
τυποποιημένης διαδικασίας συλλογής και 
διαβίβασης δεδομένων, η οποία θα 
εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα 
κράτη, με σκοπό τη διαβίβαση και 
δημοσίευση επίκαιρων και 
ολοκληρωμένων πληροφοριών·

13. διαπιστώνει ότι στα κράτη μέλη 
ισχύουν διαφορετικές διαδικασίες 
συλλογής δεδομένων και πρακτικές 
δημοσίευσης των στοιχείων που 
συγκεντρώνονται για τις εξαγωγές όπλων, 
με αποτέλεσμα η ετήσια έκθεση της 
COARM να περιέχει τυποποιημένες
πληροφορίες σχετικά με τις άδειες 
εξαγωγών που έχουν εκδοθεί και δεν 
περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές 
πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές 
εξαγωγές όπλων· επικροτεί πρωτοβουλίες 
των κρατών μελών για τη βελτίωση της 
κατάστασης με σκοπό τη διαβίβαση και 
δημοσίευση επίκαιρων και 
ολοκληρωμένων πληροφοριών·

Or. en
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Τροπολογία 120
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. διαπιστώνει ότι στα κράτη μέλη 
ισχύουν διαφορετικές διαδικασίες 
συλλογής δεδομένων και πρακτικές 
δημοσίευσης των στοιχείων που 
συγκεντρώνονται για τις εξαγωγές όπλων, 
με αποτέλεσμα η ετήσια έκθεση της 
COARM να μην περιέχει σημαντικές 
πληροφορίες και, ως εκ τούτου, να 
στερείται επικαιρότητας και ουσίας· ζητεί, 
ως εκ τούτου, την καθιέρωση 
τυποποιημένης διαδικασίας συλλογής και
διαβίβασης δεδομένων, η οποία θα 
εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα 
κράτη, με σκοπό τη διαβίβαση και 
δημοσίευση επίκαιρων και 
ολοκληρωμένων πληροφοριών·

13. διαπιστώνει ότι στα κράτη μέλη 
ισχύουν διαφορετικές διαδικασίες 
συλλογής δεδομένων και πρακτικές 
δημοσίευσης των στοιχείων που 
συγκεντρώνονται για τις εξαγωγές όπλων, 
με αποτέλεσμα η ετήσια έκθεση της 
COARM να μην περιέχει σημαντικές 
πληροφορίες και, ως εκ τούτου, να 
στερείται επικαιρότητας και ουσίας· ζητεί, 
ως εκ τούτου, την καθιέρωση 
τυποποιημένης διαδικασίας διαβίβασης 
δεδομένων σχετικά με τις πραγματικές 
εξαγωγές , η οποία θα εφαρμόζεται με τον 
ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη, με σκοπό τη 
διαβίβαση και δημοσίευση επίκαιρων και 
ολοκληρωμένων πληροφοριών·

Or. pl

Τροπολογία 121
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. διαπιστώνει ότι στα κράτη μέλη 
ισχύουν διαφορετικές διαδικασίες 
συλλογής δεδομένων και πρακτικές 
δημοσίευσης των στοιχείων που 
συγκεντρώνονται για τις εξαγωγές όπλων, 
με αποτέλεσμα η ετήσια έκθεση της 
COARM να μην περιέχει σημαντικές 
πληροφορίες και, ως εκ τούτου, να 
στερείται επικαιρότητας και ουσίας· ζητεί, 
ως εκ τούτου, την καθιέρωση 

13. διαπιστώνει ότι στα κράτη μέλη 
ισχύουν διαφορετικές διαδικασίες 
συλλογής δεδομένων και πρακτικές 
δημοσίευσης των στοιχείων που 
συγκεντρώνονται για τις εξαγωγές όπλων, 
με αποτέλεσμα η ετήσια έκθεση της 
COARM να μην περιέχει σημαντικές 
πληροφορίες και, ως εκ τούτου, να 
στερείται επικαιρότητας και ουσίας· ζητεί, 
ως εκ τούτου, την καθιέρωση 
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τυποποιημένης διαδικασίας συλλογής και 
διαβίβασης δεδομένων, η οποία θα 
εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα 
κράτη, με σκοπό τη διαβίβαση και 
δημοσίευση επίκαιρων και 
ολοκληρωμένων πληροφοριών·

τυποποιημένης διαδικασίας συλλογής και 
διαβίβασης δεδομένων, η οποία θα 
εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα 
κράτη, με σκοπό τη διαβίβαση και 
δημοσίευση επίκαιρων και 
ολοκληρωμένων πληροφοριών· ζητεί να 
προσδιορίζονται στην ετήσια έκθεση τα 
κράτη μέλη που είναι υπεύθυνα για 
μεμονωμένες γνωστοποιήσεις άρνησης·

Or. en

Τροπολογία 122
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. διαπιστώνει ότι στα κράτη μέλη 
ισχύουν διαφορετικές διαδικασίες 
συλλογής δεδομένων και πρακτικές 
δημοσίευσης των στοιχείων που 
συγκεντρώνονται για τις εξαγωγές όπλων, 
με αποτέλεσμα η ετήσια έκθεση της 
COARM να μην περιέχει σημαντικές 
πληροφορίες και, ως εκ τούτου, να 
στερείται επικαιρότητας και ουσίας· ζητεί, 
ως εκ τούτου, την καθιέρωση 
τυποποιημένης διαδικασίας συλλογής και 
διαβίβασης δεδομένων, η οποία θα 
εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα 
κράτη, με σκοπό τη διαβίβαση και 
δημοσίευση επίκαιρων και 
ολοκληρωμένων πληροφοριών·

13. διαπιστώνει ότι στα κράτη μέλη 
ισχύουν διαφορετικές διαδικασίες 
συλλογής δεδομένων και πρακτικές 
δημοσίευσης των στοιχείων που 
συγκεντρώνονται για τις εξαγωγές όπλων, 
με αποτέλεσμα η ετήσια έκθεση της 
COARM να μην περιέχει σημαντικές 
πληροφορίες και, ως εκ τούτου, να 
στερείται επικαιρότητας και ουσίας· ζητεί, 
ως εκ τούτου, την καθιέρωση 
τυποποιημένης διαδικασίας υποβολής 
εκθέσεων, συλλογής και διαβίβασης 
δεδομένων, η οποία θα εφαρμόζεται με τον 
ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη, με σκοπό τη 
διαβίβαση και δημοσίευση ορθών,
επίκαιρων και ολοκληρωμένων 
πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 123
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke



PE506.252v01-00 70/98 AM\929901EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτείνει, ως εκ τούτου, τη συλλογή 
περαιτέρω πληροφοριών από τα κράτη 
μέλη και τη δημοσίευσή τους τόσο σε 
εθνικό επίπεδο όσο και στην ετήσια 
έκθεση της COARM· ιδίως προτείνει να 
τηρείται κατάλογος των χωρών στις 
οποίες οι εξαγωγές όπλων παραβιάζουν 
ένα ή περισσότερα από τα οκτώ κριτήρια, 
καθώς και λεπτομερής κατάλογος 
εκείνων των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που, κατά την 
περίοδο συλλογής των στοιχείων, 
εξήγαγαν όπλα προς τις χώρες αυτές·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 124
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτείνει, ως εκ τούτου, τη συλλογή 
περαιτέρω πληροφοριών από τα κράτη 
μέλη και τη δημοσίευσή τους τόσο σε 
εθνικό επίπεδο όσο και στην ετήσια 
έκθεση της COARM· ιδίως προτείνει να 
τηρείται κατάλογος των χωρών στις 
οποίες οι εξαγωγές όπλων παραβιάζουν 
ένα ή περισσότερα από τα οκτώ κριτήρια, 
καθώς και λεπτομερής κατάλογος 
εκείνων των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που, κατά την 
περίοδο συλλογής των στοιχείων, 
εξήγαγαν όπλα προς τις χώρες αυτές·

14. ζητεί ειδικότερα από τα κράτη μέλη να 
παρέχουν περαιτέρω και περισσότερο 
πρόσφατες πληροφορίες, οι οποίες θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να 
χρησιμεύσουν στην κατάρτιση ενός 
κοινού καταλόγου των χωρών στις οποίες 
οι εξαγωγές όπλων παραβιάζουν ένα ή 
περισσότερα από τα οκτώ κριτήρια·

Or. fr
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Τροπολογία 125
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτείνει, ως εκ τούτου, τη συλλογή
περαιτέρω πληροφοριών από τα κράτη 
μέλη και τη δημοσίευσή τους τόσο σε 
εθνικό επίπεδο όσο και στην ετήσια 
έκθεση της COARM· ιδίως προτείνει να 
τηρείται κατάλογος των χωρών στις 
οποίες οι εξαγωγές όπλων παραβιάζουν 
ένα ή περισσότερα από τα οκτώ κριτήρια, 
καθώς και λεπτομερής κατάλογος 
εκείνων των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που, κατά την 
περίοδο συλλογής των στοιχείων, 
εξήγαγαν όπλα προς τις χώρες αυτές·

14. προτείνει, ως εκ τούτου, το ενδεχόμενο 
συλλογής περαιτέρω πληροφοριών από τα 
κράτη μέλη για την καλύτερη κατανόηση 
και τον καλύτερο έλεγχο από εθνικούς και 
κοινά συμφωνηθέντες διεθνείς 
εποπτικούς φορείς, καθώς και χρήσης 
τους για την ετήσια έκθεση της COARM·

Or. en

Τροπολογία 126
Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτείνει, ως εκ τούτου, τη συλλογή 
περαιτέρω πληροφοριών από τα κράτη 
μέλη και τη δημοσίευσή τους τόσο σε 
εθνικό επίπεδο όσο και στην ετήσια 
έκθεση της COARM· ιδίως προτείνει να 
τηρείται κατάλογος των χωρών στις οποίες 
οι εξαγωγές όπλων παραβιάζουν ένα ή 
περισσότερα από τα οκτώ κριτήρια, καθώς 
και λεπτομερής κατάλογος εκείνων των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που, κατά την περίοδο συλλογής των 
στοιχείων, εξήγαγαν όπλα προς τις χώρες 
αυτές·

14. προτείνει, ως εκ τούτου, τη συλλογή 
περαιτέρω πληροφοριών από τα κράτη 
μέλη και τη δημοσίευσή τους τόσο σε 
εθνικό επίπεδο όσο και στην ετήσια 
έκθεση της COARM· ιδίως προτείνει να 
τηρείται κατάλογος των χωρών στις οποίες 
οι εξαγωγές όπλων παραβιάζουν ένα ή 
περισσότερα από τα οκτώ κριτήρια, καθώς 
και λεπτομερής κατάλογος εκείνων των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που, κατά την περίοδο συλλογής των 
στοιχείων, εξήγαγαν όπλα προς τις χώρες 
αυτές και προτείνει, εν προκειμένω, έναν 
μηχανισμό ελέγχου μετά τις εξαγωγές, 
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όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα 
«Blue Lantern» των ΗΠΑ, στο πλαίσιο 
του οποίου οι έλεγχοι πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με διαδικασία προσεκτικής 
επιλογής για τον εντοπισμό συναλλαγών
που παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο 
κίνδυνο εκτροπής ή κατάχρησης·

Or. en

Τροπολογία 127
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτείνει, ως εκ τούτου, τη συλλογή 
περαιτέρω πληροφοριών από τα κράτη 
μέλη και τη δημοσίευσή τους τόσο σε 
εθνικό επίπεδο όσο και στην ετήσια 
έκθεση της COARM· ιδίως προτείνει να 
τηρείται κατάλογος των χωρών στις οποίες 
οι εξαγωγές όπλων παραβιάζουν ένα ή 
περισσότερα από τα οκτώ κριτήρια, καθώς 
και λεπτομερής κατάλογος εκείνων των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που, κατά την περίοδο συλλογής των 
στοιχείων, εξήγαγαν όπλα προς τις χώρες 
αυτές·

14. προτείνει, ως εκ τούτου, τη συλλογή 
περαιτέρω πληροφοριών από τα κράτη 
μέλη και τη δημοσίευσή τους τόσο σε 
εθνικό επίπεδο όσο και στην ετήσια 
έκθεση της COARM· ιδίως προτείνει να 
τηρείται κατάλογος των χωρών στις οποίες 
οι μεταφορές όπλων παραβιάζουν ένα ή 
περισσότερα από τα οκτώ κριτήρια, καθώς 
και λεπτομερής κατάλογος εκείνων των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που, κατά την περίοδο συλλογής των 
στοιχείων, εξήγαγαν όπλα προς τις χώρες 
αυτές·

Or. en

Τροπολογία 128
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. διαπιστώνει ότι με την οδηγία για την διαγράφεται
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απλούστευση των όρων και των 
προϋποθέσεων για τις μεταφορές εντός 
της Κοινότητας διευκολύνθηκαν σε 
σημαντικό βαθμό οι εξαγωγές όπλων στο 
εσωτερικό της Ευρώπης· ζητεί, εν 
προκειμένω, να περιέχει η ετήσια έκθεση 
της COARM και λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τις εξαγωγές 
όπλων στο εσωτερικό της Ευρώπης που 
παραβιάζουν ένα ή περισσότερα από τα 
οκτώ κριτήρια·

Or. pl

Τροπολογία 129
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. διαπιστώνει ότι με την οδηγία για την 
απλούστευση των όρων και των 
προϋποθέσεων για τις μεταφορές εντός της 
Κοινότητας διευκολύνθηκαν σε σημαντικό 
βαθμό οι εξαγωγές όπλων στο εσωτερικό 
της Ευρώπης· ζητεί, εν προκειμένω, να 
περιέχει η ετήσια έκθεση της COARM 
και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με 
τις εξαγωγές όπλων στο εσωτερικό της 
Ευρώπης που παραβιάζουν ένα ή 
περισσότερα από τα οκτώ κριτήρια·

15. διαπιστώνει ότι με την οδηγία για την 
απλούστευση των όρων και των 
προϋποθέσεων για τις μεταφορές εντός της 
Κοινότητας διευκολύνθηκαν σε σημαντικό 
βαθμό οι εξαγωγές όπλων στο εσωτερικό 
της Ευρώπης·

Or. fi

Τροπολογία 130
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. διαπιστώνει ότι με την οδηγία για την 
απλούστευση των όρων και των 
προϋποθέσεων για τις μεταφορές εντός της 
Κοινότητας διευκολύνθηκαν σε σημαντικό 
βαθμό οι εξαγωγές όπλων στο εσωτερικό 
της Ευρώπης· ζητεί, εν προκειμένω, να 
περιέχει η ετήσια έκθεση της COARM 
και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με 
τις εξαγωγές όπλων στο εσωτερικό της 
Ευρώπης που παραβιάζουν ένα ή 
περισσότερα από τα οκτώ κριτήρια·

15. διαπιστώνει ότι με την οδηγία για τις 
ενδοκοινοτικές μεταφορές για την 
απλούστευση των όρων και των 
προϋποθέσεων για τις μεταφορές εντός της 
Κοινότητας (οδηγία 2009/43/ΕΚ) 
διευκολύνθηκαν σε σημαντικό βαθμό οι 
εξαγωγές όπλων στο εσωτερικό της 
Ευρώπης, καθώς καθιερώθηκε η κοινή 
ευθύνη των κρατών μελών και των 
φορέων, χωρίς ωστόσο να μειωθεί η 
αυστηρότητα των ελέγχων· υπενθυμίζει 
ότι οι οδηγίες χρήσης έχουν ως στόχο να 
βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην εφαρμογή 
της κοινής θέσης, η οποία ενημερώνεται 
τακτικά από την COARM·

Or. fr

Τροπολογία 131
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί να περιλαμβάνονται στην ετήσια 
έκθεση της COARM και πληροφορίες 
σχετικά με την τελική χώρα προορισμού 
των εξαγωγών στο εσωτερικό της 
Ευρώπης και σχετικά με ενδεχομένως 
προβληματική προώθηση προς τρίτες 
χώρες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 132
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί να περιλαμβάνονται στην ετήσια 
έκθεση της COARM και πληροφορίες 
σχετικά με την τελική χώρα προορισμού 
των εξαγωγών στο εσωτερικό της 
Ευρώπης και σχετικά με ενδεχομένως 
προβληματική προώθηση προς τρίτες 
χώρες·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 133
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί να περιλαμβάνονται στην ετήσια 
έκθεση της COARM και πληροφορίες 
σχετικά με την τελική χώρα προορισμού 
των εξαγωγών στο εσωτερικό της Ευρώπης 
και σχετικά με ενδεχομένως προβληματική 
προώθηση προς τρίτες χώρες·

16. επισημαίνει ότι η ετήσια έκθεση της 
COARM θα μπορούσε να περιλαμβάνει, 
με προηγούμενη συγκατάθεση των 
κρατών μελών, πληροφορίες σχετικά με 
την τελική χώρα προορισμού των 
εξαγωγών στο εσωτερικό της Ευρώπης και 
σχετικά με ενδεχομένως προβληματική 
προώθηση προς τρίτες χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 134
Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί να περιλαμβάνονται στην ετήσια 
έκθεση της COARM και πληροφορίες 
σχετικά με την τελική χώρα προορισμού 
των εξαγωγών στο εσωτερικό της Ευρώπης 
και σχετικά με ενδεχομένως προβληματική 
προώθηση προς τρίτες χώρες·

16. ζητεί να περιλαμβάνονται στην ετήσια 
έκθεση της COARM και πληροφορίες 
σχετικά με την τελική χώρα προορισμού 
των εξαγωγών στο εσωτερικό της 
Ευρώπης, σχετικά με ενδεχομένως 
προβληματική προώθηση προς τρίτες 
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χώρες και σχετικά με εγκεκριμένη 
παραγωγή εκτός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 135
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί να περιλαμβάνονται στην ετήσια 
έκθεση της COARM και πληροφορίες 
σχετικά με την τελική χώρα προορισμού 
των εξαγωγών στο εσωτερικό της Ευρώπης 
και σχετικά με ενδεχομένως 
προβληματική προώθηση προς τρίτες 
χώρες·

16. ζητεί να περιλαμβάνονται στην ετήσια 
έκθεση της COARM και πληροφορίες 
σχετικά με την τελική χώρα προορισμού 
των εξαγωγών στο εσωτερικό της Ευρώπης 
και σχετικά με προώθηση προς τρίτες 
χώρες που ενδέχεται να παραβιάζει ένα ή 
περισσότερα από τα οκτώ κριτήρια·

Or. en

Τροπολογία 136
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. προτείνει να προστεθεί στην ετήσια 
έκθεση της COARM μία περίληψη, η 
οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
συγκριτικές τάσεις σε σχέση με τα 
προηγούμενα έτη και συγκεντρωτικά 
αριθμητικά στοιχεία·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 137
Elena Băsescu
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. προτείνει να περιλαμβάνεται στην 
ετήσια έκθεση της COARM η συνέχεια 
που δόθηκε στα ζητήματα που 
αφορούσαν τις εξαγωγές όπλων και 
εντοπίσθηκαν στις προηγούμενες 
εκθέσεις, καθώς και τα μέτρα που 
ελήφθησαν από τα κράτη μέλη για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων·

Or. en

Τροπολογία 138
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει τη λύπη του διότι η ετήσια 
έκθεση της COARM για το 2010 
δημοσιεύθηκε μόλις στις 30 Δεκεμβρίου 
2011 και για το 2011 μόλις στις 14 
Δεκεμβρίου 2012, δηλαδή με μεγάλη 
καθυστέρηση· ζητεί να δημοσιεύεται 
έγκαιρα η ετήσια έκθεση της COARM, το 
αργότερο έξι μήνες από το πέρας της 
περιόδου την οποία καλύπτει·

18. εκφράζει τη λύπη του διότι η ετήσια 
έκθεση της COARM για το 2010 
δημοσιεύθηκε μόλις στις 30 Δεκεμβρίου 
2011 και για το 2011 μόλις στις 14 
Δεκεμβρίου 2012, δηλαδή με μεγάλη 
καθυστέρηση· ζητεί να δημοσιεύεται 
έγκαιρα η ετήσια έκθεση της COARM, το 
αργότερο έξι μήνες από το πέρας της 
περιόδου την οποία καλύπτει· προτείνει να 
ενισχυθεί η ικανότητα της COARM όσον 
αφορά την αξιολόγηση του ελέγχου των 
εξαγωγών όπλων·

Or. fi

Τροπολογία 139
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της 
κοινωνίας των πολιτών, των εθνικών 
κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την εφαρμογή και την 
επιβολή των ενιαίων προτύπων της κοινής 
θέσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
και τη θέσπιση διαφανούς συστήματος 
ελέγχου με υποχρέωση λογοδοσίας· ζητεί, 
συνεπώς, έναν διαφανή και αυστηρό 
μηχανισμό ελέγχου, που θα ενισχύσει τον 
ρόλο των κοινοβουλίων και της κοινωνίας 
των πολιτών·

19. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της 
κοινωνίας των πολιτών, των εθνικών 
κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την εφαρμογή και την 
επιβολή των ενιαίων προτύπων της κοινής
θέσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
και τη θέσπιση διαφανούς συστήματος 
ελέγχου με υποχρέωση λογοδοσίας· ζητεί, 
συνεπώς, έναν διαφανή και αυστηρό 
μηχανισμό ελέγχου, που θα ενισχύσει τον 
ρόλο των κοινοβουλίων και της κοινωνίας 
των πολιτών, μεταξύ άλλων και μέσω της 
συγκρότησης ανεξάρτητης ομάδας 
εμπειρογνωμόνων που θα παρέχουν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες στην COARM 
κατά την εφαρμογή και υλοποίηση των 
οκτώ κριτηρίων για τις εξαγωγές, καθώς 
και κατά την κατάρτιση καταλόγου των 
τρίτων χωρών που χρήζουν ειδικής 
προσοχής και επιμέλειας κατά την 
έκδοση αδειών, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) της 
κοινής θέσης· ζητεί την αναλυτική 
εξέταση της ετήσιας έκθεσης της
COARM στο πλαίσιο κοινής συνόδου των 
υποεπιτροπών ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
(DROI) και ασφάλειας και άμυνας 
(SEDE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 140
Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της 
κοινωνίας των πολιτών, των εθνικών 

19. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της 
κοινωνίας των πολιτών, των εθνικών 
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κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την εφαρμογή και την 
επιβολή των ενιαίων προτύπων της κοινής 
θέσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
και τη θέσπιση διαφανούς συστήματος 
ελέγχου με υποχρέωση λογοδοσίας· ζητεί, 
συνεπώς, έναν διαφανή και αυστηρό 
μηχανισμό ελέγχου, που θα ενισχύσει τον 
ρόλο των κοινοβουλίων και της κοινωνίας 
των πολιτών·

κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την εφαρμογή και την 
επιβολή των ενιαίων προτύπων της κοινής 
θέσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
και τη θέσπιση διαφανούς συστήματος 
ελέγχου με υποχρέωση λογοδοσίας· ζητεί, 
συνεπώς, έναν διαφανή και αυστηρό 
μηχανισμό ελέγχου, που θα ενισχύσει τον 
ρόλο των κοινοβουλίων και της κοινωνίας 
των πολιτών, π.χ. κατά το παράδειγμα της 
Σουηδίας, με τη συγκρότηση 
κοινοβουλευτικής επιτροπής για τον 
έλεγχο των εξαγωγών όπλων·

Or. de

Τροπολογία 141
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει τη σημασία και τη νομιμότητα 
του κοινοβουλευτικού ελέγχου επί των 
δεδομένων και της εφαρμογής του ελέγχου 
των εξαγωγών όπλων, και ζητεί, ως εκ 
τούτου, την αναγκαία εξασφάλιση μέτρων, 
στήριξης και πληροφόρησης, ώστε να 
διασφαλισθεί η απρόσκοπτη άσκηση αυτής 
της λειτουργίας ελέγχου σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

20. τονίζει τη σημασία και τη νομιμότητα 
του κοινοβουλευτικού ελέγχου επί των 
δεδομένων και της εφαρμογής του ελέγχου 
των εξαγωγών όπλων, και ζητεί, ως εκ 
τούτου, την αναγκαία εξασφάλιση μέτρων, 
στήριξης και πληροφόρησης, ώστε να 
διασφαλισθεί η απρόσκοπτη άσκηση αυτής 
της λειτουργίας ελέγχου σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές 
που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 142
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. φρονεί ότι πρέπει να 21. διαπιστώνει με ικανοποίηση το 
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πραγματοποιούνται τακτικές 
διαβουλεύσεις με τους κρατικούς 
λειτουργούς που είναι αρμόδιοι για τα 
στοιχεία που σχετίζονται με τις εθνικές 
άδειες εξαγωγών, καθώς και με 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που ασχολούνται με το θέμα του ελέγχου 
των εξαγωγών όπλων, κατά τις 
συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας του 
Συμβουλίου COARM, διότι συμβάλλουν 
σε σημαντικό βαθμό στην εφαρμογή της 
κοινής θέσης και μπορούν να 
αναβαθμίσουν την ποιότητα των 
πληροφοριών που ανταλλάσσονται·

γεγονός ότι πραγματοποιούνται τακτικές 
διαβουλεύσεις με τους κρατικούς 
λειτουργούς που είναι αρμόδιοι για τα 
στοιχεία που σχετίζονται με τις εθνικές 
άδειες εξαγωγών κατά τις συνεδριάσεις της 
ομάδας εργασίας του Συμβουλίου 
COARM, διότι συμβάλλουν σε σημαντικό 
βαθμό στην εφαρμογή της κοινής θέσης 
και μπορούν να αναβαθμίσουν την 
ποιότητα των πληροφοριών που 
ανταλλάσσονται·

Or. en

Τροπολογία 143
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. φρονεί ότι πρέπει να 
πραγματοποιούνται τακτικές 
διαβουλεύσεις με τους κρατικούς 
λειτουργούς που είναι αρμόδιοι για τα 
στοιχεία που σχετίζονται με τις εθνικές 
άδειες εξαγωγών, καθώς και με 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που ασχολούνται με το θέμα του ελέγχου 
των εξαγωγών όπλων, κατά τις 
συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας του 
Συμβουλίου COARM, διότι συμβάλλουν 
σε σημαντικό βαθμό στην εφαρμογή της 
κοινής θέσης και μπορούν να 
αναβαθμίσουν την ποιότητα των 
πληροφοριών που ανταλλάσσονται·

21. φρονεί ότι πρέπει να 
πραγματοποιούνται τακτικές 
διαβουλεύσεις με τους κρατικούς 
λειτουργούς που είναι αρμόδιοι για τα 
στοιχεία που σχετίζονται με τις εθνικές 
άδειες εξαγωγών, κατά τις συνεδριάσεις 
της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου 
COARM, διότι συμβάλλουν σε σημαντικό 
βαθμό στην εφαρμογή της κοινής θέσης 
και μπορούν να αναβαθμίσουν την 
ποιότητα των πληροφοριών που 
ανταλλάσσονται· θεωρεί επίσης ότι στις 
διαβουλεύσεις θα πρέπει να συμμετέχουν 
και οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που ασχολούνται με το θέμα του 
ελέγχου των εξαγωγών όπλων καθώς και 
εκπρόσωποι της αμυντικής βιομηχανίας·

Or. fi
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Τροπολογία 144
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. φρονεί ότι πρέπει να 
πραγματοποιούνται τακτικές
διαβουλεύσεις με τους κρατικούς 
λειτουργούς που είναι αρμόδιοι για τα 
στοιχεία που σχετίζονται με τις εθνικές 
άδειες εξαγωγών, καθώς και με 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που ασχολούνται με το θέμα του ελέγχου 
των εξαγωγών όπλων, κατά τις 
συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας του 
Συμβουλίου COARM, διότι συμβάλλουν 
σε σημαντικό βαθμό στην εφαρμογή της 
κοινής θέσης και μπορούν να 
αναβαθμίσουν την ποιότητα των 
πληροφοριών που ανταλλάσσονται·

21. φρονεί ότι πρέπει να 
πραγματοποιούνται τακτικότερες
διαβουλεύσεις με τους κρατικούς 
λειτουργούς που είναι αρμόδιοι για τα 
στοιχεία που σχετίζονται με τις εθνικές 
άδειες εξαγωγών, καθώς και με 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που ασχολούνται με το θέμα του ελέγχου 
των εξαγωγών όπλων, κατά τις 
συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας του 
Συμβουλίου COARM, σε συνεργασία με 
την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM), 
διότι συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό 
στην εφαρμογή της κοινής θέσης και 
μπορούν να αναβαθμίσουν την ποιότητα 
των πληροφοριών που ανταλλάσσονται·

Or. en

Τροπολογία 145
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. φρονεί ότι πρέπει να 
πραγματοποιούνται τακτικές 
διαβουλεύσεις με τους κρατικούς 
λειτουργούς που είναι αρμόδιοι για τα 
στοιχεία που σχετίζονται με τις εθνικές 
άδειες εξαγωγών, καθώς και με 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που ασχολούνται με το θέμα του ελέγχου 
των εξαγωγών όπλων, κατά τις 

21. φρονεί ότι πρέπει να 
πραγματοποιούνται τακτικές 
διαβουλεύσεις με τους κρατικούς 
λειτουργούς που είναι αρμόδιοι για τα 
στοιχεία που σχετίζονται με τις εθνικές 
άδειες εξαγωγών, καθώς και με 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που ασχολούνται με το θέμα του ελέγχου 
των εξαγωγών όπλων, κατά τις 
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συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας του 
Συμβουλίου COARM, διότι συμβάλλουν 
σε σημαντικό βαθμό στην εφαρμογή της 
κοινής θέσης και μπορούν να 
αναβαθμίσουν την ποιότητα των 
πληροφοριών που ανταλλάσσονται·

συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας του 
Συμβουλίου COARM, διότι συμβάλλουν 
σε σημαντικό βαθμό στην εφαρμογή και 
την επιβολή της κοινής θέσης και μπορούν 
να αναβαθμίσουν την ποιότητα των 
πληροφοριών που ανταλλάσσονται·

Or. en

Τροπολογία 146
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Διεθνής συμφωνία για τον έλεγχο των 
όπλων σχετικά με το διεθνές εμπόριο 
συμβατικών όπλων

Συνθήκη για το εμπόριο όπλων (ΣΕΟ)

Or. en

Τροπολογία 147
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκφράζει εκ νέου την πλήρη στήριξή 
του για τη σύναψη μιας ισχυρής και νομικά 
δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας ελέγχου 
των εξοπλισμών σχετικά με το διεθνές 
εμπόριο συμβατικών όπλων υπό την αιγίδα 
των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει, ως εκ 
τούτου, ότι ο στόχος αυτός πρέπει να 
αποτελέσει μια από τις προτεραιότητες της 
ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής·

22. εκφράζει εκ νέου την πλήρη στήριξή 
του για τη σύναψη μιας ισχυρής και νομικά 
δεσμευτικής συνθήκης για το εμπόριο 
όπλων (ΣΕΟ) σχετικά με το διεθνές 
εμπόριο και τις μεταφορές συμβατικών 
όπλων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων 
Εθνών· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι ο στόχος 
αυτός πρέπει να αποτελέσει μια από τις 
προτεραιότητες της ευρωπαϊκής 
εξωτερικής πολιτικής·



AM\929901EL.doc 83/98 PE506.252v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 148
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. ζητεί, ως εκ τούτου, να αποτελέσουν 
οι διαπραγματεύσεις του Μαρτίου του 
2013 σχετικά με μια νομικά δεσμευτική 
διεθνή συνθήκη για το εμπόριο όπλων ένα 
ιστορικό βήμα προόδου, μέσω 
μεγαλύτερης διαφάνειας και λογοδοσίας, 
με τη θέσπιση των υψηλότερων δυνατών 
διεθνών προτύπων και κριτηρίων για την 
πραγματοποίηση αξιολογήσεων όσον 
αφορά τις αποφάσεις για τη μεταφορά, 
την εισαγωγή και την εξαγωγή 
συμβατικών όπλων·

Or. en

Τροπολογία 149
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. παροτρύνει τα κράτη μέλη και άλλα 
διαπραγματευόμενα μέρη να προωθήσουν 
αυστηρά κριτήρια όσον αφορά το 
περιεχόμενο και την ιδιότητα μέλους στη 
μελλοντική συνθήκη, και να μην 
καταρτίσουν μια ανίσχυρη συνθήκη με 
καθολική συναίνεση·

Or. en
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Τροπολογία 150
Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. θεωρεί ότι μια αποτελεσματική 
συμφωνία ελέγχου θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 
όσον αφορά το εμπόριο συμβατικών 
όπλων, στο οποίο θα ανήκουν: οι 
εισαγωγές, εξαγωγές και μεταφορές –
συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης και 
μεταφόρτωσης, καθώς και της εισαγωγής, 
εξαγωγής και επανεξαγωγής–, η 
κατασκευή υπό άδεια ξένου κράτους, 
καθώς και η διαχείριση των αποθεμάτων, 
και όλες οι υπηρεσίες που εξαρτώνται από 
αυτά, συμπεριλαμβανομένης της 
διαμεσολάβησης, της μεταφοράς και της 
χρηματοδότησης·

23. θεωρεί ότι μια αποτελεσματική 
συμφωνία ελέγχου θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 
όσον αφορά το εμπόριο συμβατικών 
όπλων, στο οποίο θα ανήκουν: οι 
εισαγωγές, εξαγωγές και μεταφορές –
συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης και 
μεταφόρτωσης, καθώς και της εισαγωγής, 
εξαγωγής και επανεξαγωγής–, η 
κατασκευή σε εθνικό επίπεδο υπό άδεια 
ξένου κράτους, ο στρατηγικός σχεδιασμός 
καθώς και η διαχείριση των αποθεμάτων, 
και όλες οι υπηρεσίες που εξαρτώνται από 
αυτά, συμπεριλαμβανομένης της 
διαμεσολάβησης, της μεταφοράς και της 
χρηματοδότησης·

Or. es

Τροπολογία 151
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. θεωρεί ότι μια αποτελεσματική 
συμφωνία ελέγχου θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 
όσον αφορά το εμπόριο συμβατικών 
όπλων, στο οποίο θα ανήκουν: οι 
εισαγωγές, εξαγωγές και μεταφορές –
συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης και 
μεταφόρτωσης, καθώς και της εισαγωγής, 
εξαγωγής και επανεξαγωγής–, η 
κατασκευή υπό άδεια ξένου κράτους, 

23. θεωρεί ότι μια αποτελεσματική ΣΕΟ
θα πρέπει να περιλαμβάνει ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων όσον αφορά το εμπόριο 
συμβατικών όπλων, στο οποίο θα ανήκουν: 
οι εισαγωγές, εξαγωγές και μεταφορές –
συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης και 
μεταφόρτωσης, καθώς και της εισαγωγής, 
εξαγωγής και επανεξαγωγής–, η 
κατασκευή υπό άδεια ξένου κράτους, 
καθώς και η διαχείριση των αποθεμάτων, 
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καθώς και η διαχείριση των αποθεμάτων, 
και όλες οι υπηρεσίες που εξαρτώνται από 
αυτά, συμπεριλαμβανομένης της 
διαμεσολάβησης, της μεταφοράς και της 
χρηματοδότησης·

και όλες οι υπηρεσίες που εξαρτώνται από 
αυτά, συμπεριλαμβανομένης της 
διαμεσολάβησης, της μεταφοράς και της 
χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 152
Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. ζητεί να καλύπτει το πεδίο 
εφαρμογής της μελλοντικής ΣΕΟ όσο το 
δυνατόν ευρύτερο φάσμα ειδών και 
δραστηριοτήτων –
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
των φορητών όπλων και του ελαφρού 
οπλισμού, της τεχνολογίας διπλής 
χρήσης, των μερών και των εξαρτημάτων 
και κάθε μορφής μεταφοράς, και 
παραπέμπει εν προκειμένω στην πλήρη 
υλοποίηση του προγράμματος δράσης 
των Ηνωμένων Εθνών (UNPoA) για την 
πρόληψη, την καταπολέμηση και την 
εξάλειψη του λαθρεμπορίου φορητών 
όπλων και ελαφρού οπλισμού υπό την 
αιγίδα του ΟΗΕ· ζητεί επίσης την εύλογη 
συνεργασία μεταξύ του καθεστώτος του 
UNPoA και του μελλοντικού καθεστώτος 
της ΣΕΟ προκειμένου να αποφευχθούν οι 
παράνομες και ανεύθυνες μεταφορές 
καθώς και η εκτροπή των όπλων·

Or. en

Τροπολογία 153
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. θεωρεί ότι μια αποτελεσματική διεθνής 
συμφωνία ελέγχου των εξαγωγών όπλων
πρέπει να περιλαμβάνει τις μεταφορές 
μεταξύ κρατών και μεταξύ κρατών και 
ιδιωτών τελικών χρηστών, τη 
χρηματοδοτική μίσθωση, καθώς και τα 
δάνεια, τις δωρεές ή τις μεταφορές υπό τη 
μορφή παροχής βοήθειας ή άλλων 
υπηρεσιών·

24. θεωρεί ότι μια αποτελεσματική ΣΕΟ
πρέπει να περιλαμβάνει τις μεταφορές 
μεταξύ κρατών και μεταξύ κρατών και 
ιδιωτών τελικών χρηστών, τη 
χρηματοδοτική μίσθωση, καθώς και τα 
δάνεια, τις δωρεές ή τις μεταφορές υπό τη 
μορφή παροχής βοήθειας ή άλλων 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 154
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. πιστεύει ότι μια αποτελεσματική 
ΣΕΟ θα πρέπει επίσης να καλύπτει το 
ευρύτερο δυνατό φάσμα συμβατικών 
όπλων, συμπεριλαμβανομένων των 
φορητών όπλων και του ελαφρού 
εξοπλισμού και πυρομαχικών, των άυλων 
μεταφορών, των ειδών διπλής χρήσης, 
καθώς και των συστατικών μερών και 
τεχνολογιών που συνδέονται με τη χρήση, 
την κατασκευή ή τη συντήρηση τους, και 
προορίζονται είτε για χρήση στον 
στρατιωτικό τομέα είτε για άλλους 
σκοπούς ασφάλειας ή επιβολής του 
νόμου· πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί 
δέουσα προσοχή στη σήμανση και την 
ιχνηλασιμότητα των συμβατικών όπλων 
και πυρομαχικών, με σκοπό να ενισχυθεί 
η λογοδοσία και να προληφθεί η εκτροπή 
της μεταφοράς όπλων προς παράνομους 
αποδέκτες·
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Or. en

Τροπολογία 155
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. είναι της γνώμης ότι τα 
συμβαλλόμενα κράτη δεν θα πρέπει να 
προβαίνουν σε μεταφορές όπλων προς 
χώρες όπου σημειώνονται παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα 
με τους αρμόδιους φορείς των Ηνωμένων 
Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και όπου 
υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος να 
χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη ή τη 
διευκόλυνση σοβαρών παραβιάσεων του 
διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων γενοκτονιών, 
εθνικών εκκαθαρίσεων, εγκλημάτων 
κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων 
πολέμου·

Or. en

Τροπολογία 156
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί τα κράτη μέλη των Ηνωμένων 
Εθνών να εισαγάγουν πρόσθετα 
δεσμευτικά κριτήρια ως διεθνή πρότυπα, 
τα οποία θα λειτουργούν ως 

25. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
επιδιώξουν την εισαγωγή πρόσθετων 
δεσμευτικών κριτηρίων ως διεθνών 
προτύπων σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών 
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κατευθυντήριες γραμμές για τους φορείς 
λήψης των αποφάσεων, και να λαμβάνουν 
εν προκειμένω ιδίως υπόψη την κατάσταση 
στη χώρα προορισμού, μεταξύ άλλων σε 
σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις
επιδράσεις στην κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη της χώρας, καθώς και στη 
διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας 
στην περιοχή·

και ΕΕ, τα οποία θα λειτουργούν ως 
κατευθυντήριες γραμμές για τους φορείς 
λήψης των αποφάσεων, και να λαμβάνουν 
εν προκειμένω ιδίως υπόψη την κατάσταση 
στη χώρα προορισμού, μεταξύ άλλων σε 
σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις 
επιδράσεις στην κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη της χώρας, καθώς και στη 
διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας 
στην περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 157
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί τα κράτη μέλη των Ηνωμένων 
Εθνών να εισαγάγουν πρόσθετα
δεσμευτικά κριτήρια ως διεθνή πρότυπα, 
τα οποία θα λειτουργούν ως 
κατευθυντήριες γραμμές για τους φορείς 
λήψης των αποφάσεων, και να λαμβάνουν 
εν προκειμένω ιδίως υπόψη την κατάσταση 
στη χώρα προορισμού, μεταξύ άλλων σε 
σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις 
επιδράσεις στην κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη της χώρας, καθώς και στη 
διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας 
στην περιοχή·

25. καλεί τα κράτη μέλη των Ηνωμένων 
Εθνών να εισαγάγουν δεσμευτικά κριτήρια 
ως διεθνή πρότυπα, τα οποία θα 
λειτουργούν ως κατευθυντήριες γραμμές 
για τους φορείς λήψης των αποφάσεων, 
και να λαμβάνουν εν προκειμένω ιδίως 
υπόψη την κατάσταση στη χώρα 
προορισμού, μεταξύ άλλων σε σχέση με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τις επιδράσεις 
στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της 
χώρας, καθώς και στη διατήρηση της 
ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή·

Or. fi

Τροπολογία 158
Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί τα κράτη μέλη των Ηνωμένων 
Εθνών να εισαγάγουν πρόσθετα 
δεσμευτικά κριτήρια ως διεθνή πρότυπα, 
τα οποία θα λειτουργούν ως 
κατευθυντήριες γραμμές για τους φορείς 
λήψης των αποφάσεων, και να λαμβάνουν 
εν προκειμένω ιδίως υπόψη την κατάσταση 
στη χώρα προορισμού, μεταξύ άλλων σε 
σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις 
επιδράσεις στην κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη της χώρας, καθώς και στη 
διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας 
στην περιοχή·

25. καλεί τα κράτη μέλη των Ηνωμένων 
Εθνών να εισαγάγουν πρόσθετα 
δεσμευτικά κριτήρια ως διεθνή πρότυπα, 
τα οποία θα λειτουργούν ως 
κατευθυντήριες γραμμές για τους φορείς 
λήψης των αποφάσεων, και να λαμβάνουν 
εν προκειμένω ιδίως υπόψη την κατάσταση 
στη χώρα προορισμού, μεταξύ άλλων σε 
σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις 
επιδράσεις στην κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη της χώρας, καθώς και στη 
διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας 
στην περιοχή, αλλά και τον κίνδυνο 
εκτροπής των όπλων από τη νόμιμη στην 
παράνομη αγορά·

Or. en

Τροπολογία 159
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. ζητεί, ως εκ τούτου, να 
περιλαμβάνονται στη ΣΕΟ ισχυρές και 
σαφείς διατάξεις που θα προβλέπουν την 
τακτική υποβολή εκθέσεων από τα 
συμβαλλόμενα κράτη σε ετήσια βάση για 
όλες τις αποφάσεις μεταφοράς όπλων, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με τους τύπους, το ύψος και τους 
αποδέκτες του εξοπλισμού για τον οποίο 
έχει χορηγηθεί άδεια μεταφοράς, καθώς 
και για την εφαρμογή του πλήρους πεδίου 
και όλων των διατάξεων της συνθήκης· 
ζητεί επίσης βάσει της ΣΕΟ να απαιτείται 
από τα συμβαλλόμενα κράτη η 
δημιουργία ενός συστήματος 
λεπτομερούς αρχειοθέτησης, για μια 
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περίοδο τουλάχιστον 20 ετών, όλων των 
διεθνών εμπορικών συναλλαγών που θα 
έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
επεξεργασίας από τα εθνικά συστήματα 
ελέγχου τους·

Or. en

Τροπολογία 160
Μαρία –Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. επισημαίνει τη σημασία των 
μηχανισμών διαφάνειας και λογοδοσίας 
για την αποτελεσματική υλοποίηση κάθε 
διεθνούς συμφωνίας για τον έλεγχο των 
όπλων· ζητεί, συνεπώς, τη συμπερίληψη 
μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών 
και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
συμβαλλόμενων κρατών σχετικά με 
αποφάσεις που αφορούν τις εξαγωγές, τις 
εισαγωγές και τις μεταφορές όπλων, 
παράλληλα με ισχυρές και σαφείς 
διατάξεις για δημόσια υποβολή εκθέσεων 
από τα συμβαλλόμενα κράτη ετησίως 
σχετικά με όλες τις αποφάσεις που 
αφορούν μεταφορές όπλων, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών
σχετικά με τους τύπους, το ύψος και τους 
αποδέκτες εξοπλισμού για τον οποία έχει 
χορηγηθεί άδεια μεταφοράς καθώς και 
την υλοποίηση ολόκληρου του πεδίου 
εφαρμογής και των διατάξεων της 
συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία 161
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. ζητεί τη θέσπιση μιας ειδικής 
μονάδας για την εφαρμογή και την 
υποστήριξη της ΣΕΟ, οι αρμοδιότητες 
της οποίας θα περιλαμβάνουν τη συλλογή 
και ανάλυση των εκθέσεων των 
συμβαλλόμενων κρατών και τη 
δημοσίευση εκ μέρους του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ ετήσιας έκθεσης 
που θα περιέχει περαιτέρω προτάσεις για 
την ενίσχυση των επιχειρησιακών 
διατάξεων της Συνθήκης· ζητεί η μονάδα 
εφαρμογής και υποστήριξης της ΣΕΟ να 
έχει το δικαίωμα να αναλύει τα σχετικά 
δεδομένα με τις μεταφορές όπλων και να 
αναγνωρίζει ανακολουθίες και πιθανές 
παραβιάσεις της συνθήκης και να τις 
αναφέρει στην συνέλευση των 
συμβαλλόμενων κρατών·

Or. en

Τροπολογία 162
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Αφοπλισμός διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 163
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να φανεί αντάξια της αυξημένης 
ευθύνης που έχει αναλάβει για την ειρήνη 
και την ασφάλεια στην Ευρώπη και στον 
κόσμο μέσω περαιτέρω πρωτοβουλιών 
για τον περιορισμό των όπλων και τον 
αφοπλισμό και να περάσει ενεργά στο 
προσκήνιο ως κατεξοχήν υπεύθυνος 
παγκόσμιος φορέας ιδίως στους τομείς 
της μη διασποράς των όπλων, του 
παγκόσμιου αφοπλισμού και των ελέγχων 
των οπλομεταφορών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 164
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει 
να φανεί αντάξια της αυξημένης ευθύνης 
που έχει αναλάβει για την ειρήνη και την 
ασφάλεια στην Ευρώπη και στον κόσμο 
μέσω περαιτέρω πρωτοβουλιών για τον 
περιορισμό των όπλων και τον αφοπλισμό 
και να περάσει ενεργά στο προσκήνιο ως 
κατεξοχήν υπεύθυνος παγκόσμιος φορέας 
ιδίως στους τομείς της μη διασποράς των 
όπλων, του παγκόσμιου αφοπλισμού και 
των ελέγχων των οπλομεταφορών·

26. τονίζει ότι ο αφοπλισμός δεν αποτελεί 
αντικείμενο της κοινής θέσης, ωστόσο
φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
φανεί αντάξια της αυξανόμενης ευθύνης 
που έχει αναλάβει για την ειρήνη και την 
ασφάλεια και να ενεργήσει ως κατεξοχήν 
υπεύθυνος παγκόσμιος φορέας στους 
τομείς της πρόληψης της παράνομης 
διασποράς των όπλων και της 
προώθησης του παγκόσμιου αφοπλισμού 
και των ελέγχων των οπλομεταφορών·

Or. fi

Τροπολογία 165
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να εκπονήσει ολοκληρωμένη 
στρατηγική μετατροπής· συνιστά, εν 
προκειμένω, να εκπονηθεί στο πλαίσιο 
της στρατηγικής αυτής σχέδιο που θα 
ορίζει τον ταχύτερο δυνατό τρόπο 
μετατροπής της παραγωγής όπλων σε 
παραγωγή ειδών που προορίζονται για μη 
στρατιωτική χρήση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 166
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να εκπονήσει ολοκληρωμένη 
στρατηγική μετατροπής· συνιστά, εν 
προκειμένω, να εκπονηθεί στο πλαίσιο 
της στρατηγικής αυτής σχέδιο που θα 
ορίζει τον ταχύτερο δυνατό τρόπο 
μετατροπής της παραγωγής όπλων σε 
παραγωγή ειδών που προορίζονται για μη 
στρατιωτική χρήση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 167
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να εκπονήσει ολοκληρωμένη 
στρατηγική μετατροπής· συνιστά, εν 
προκειμένω, να εκπονηθεί στο πλαίσιο 
της στρατηγικής αυτής σχέδιο που θα 
ορίζει τον ταχύτερο δυνατό τρόπο 
μετατροπής της παραγωγής όπλων σε 
παραγωγή ειδών που προορίζονται για μη 
στρατιωτική χρήση·

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 168
Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να εκπονήσει ολοκληρωμένη 
στρατηγική μετατροπής· συνιστά, εν 
προκειμένω, να εκπονηθεί στο πλαίσιο 
της στρατηγικής αυτής σχέδιο που θα 
ορίζει τον ταχύτερο δυνατό τρόπο
μετατροπής της παραγωγής όπλων σε 
παραγωγή ειδών που προορίζονται για μη 
στρατιωτική χρήση·

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 169
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να εκπονήσει ολοκληρωμένη 
στρατηγική μετατροπής· συνιστά, εν 

διαγράφεται
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προκειμένω, να εκπονηθεί στο πλαίσιο 
της στρατηγικής αυτής σχέδιο που θα 
ορίζει τον ταχύτερο δυνατό τρόπο 
μετατροπής της παραγωγής όπλων σε 
παραγωγή ειδών που προορίζονται για μη 
στρατιωτική χρήση·

Or. pl

Τροπολογία 170
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. επικροτεί την επικύρωση από τη 
Φινλανδία και την Πολωνία της 
Συνθήκης της Οττάβα σχετικά με τις 
νάρκες κατά προσωπικού και, συνεπώς, 
την πλήρη επικύρωση από τα κράτη μέλη 
της σημαντικής αυτής διεθνούς πράξης· 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση 
απαγόρευσης των επενδύσεων σε 
εταιρείες που παράγουν, εμπορεύονται ή 
προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη μορφή 
εμπορικών συναλλαγών σχετικών με 
νάρκες·

Or. en

Τροπολογία 171
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. υπενθυμίζει τις σοβαρότατες 
συνέπειες ανθρωπιστικού χαρακτήρα και 
τις απαράδεκτες βλάβες σε βάρος 
αμάχων που προκαλούνται από 
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πυρομαχικά διασποράς· καλεί την Κύπρο, 
την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, 
τη Λετονία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία 
να θέσουν ως προτεραιότητα την 
επικύρωση της σύμβασης για τα 
πυρομαχικά διασποράς·

Or. en

Τροπολογία 172
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27γ. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να στηρίξουν την παγκόσμια 
απαγόρευση της χρήσης πυρομαχικών 
λευκού φωσφόρου και απεμπλουτισμένου 
ουρανίου, ιδίως μέσω της κατάρτισης 
νέου πρωτοκόλλου στη σύμβαση για 
ορισμένα συμβατικά όπλα το οποίο θα 
απαγορεύει τη χρήση των όπλων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 173
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27δ. επικροτεί το έργο της προσωρινής 
επιτροπής εξέτασης χημικών προϊόντων
(ICRC) σχετικά με τη χρήση χημικών 
όπλων εξουδετέρωσης στον τομέα της 
επιβολής του νόμου και καλεί την 
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Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη σχετικά 
με τα ζητήματα που εγείρονται από τη 
χρήση των εν λόγω όπλων, μεταξύ άλλων 
και σε σχέση με το διεθνές δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 174
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27ε. καλεί την ΥΕ/ΑΕ, την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις 
δεσμεύσεις της ΕΕ όσον αφορά την 
καταπολέμηση της παράνομης 
συσσώρευσης και εμπορίας φορητών 
όπλων και ελαφρού οπλισμού (SALW) και 
των πυρομαχικών τους· υπενθυμίζει ότι οι 
δεσμεύσεις αυτές έχουν ως στόχο την 
παροχή βοήθειας προς τρίτες χώρες κατά 
τη διαχείριση των αποθεμάτων 
πυρομαχικών, την επισήμανση των 
SALW και παρόμοιες προσπάθειες για 
τον έλεγχό τους και ότι είναι 
συμπληρωματικές στις ρυθμίσεις της ΕΕ 
που αφορούν τις μεταφορές 
στρατιωτικών ειδών, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί η προμήθεια όπλων από 
κράτη μέλη της ΕΕ προς χώρες στις 
οποίες εμφανίζεται τάση κατάχρησής 
τους·

Or. en

Τροπολογία 175
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη 
Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς 
και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια 
των κρατών μελών, και στον Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη 
Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, 
στον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, στο Συμβούλιο 
και την Επιτροπή, καθώς και στις 
κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των 
κρατών μελών, και στον Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Or. en


