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Tarkistus 1
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ulkoasioiden neuvoston 
19. marraskuuta 2012 antamat päätelmät 
yhteisen kannan tarkistamisesta,

Or. en

Tarkistus 2
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevan EU:n 
strategiakehyksen toimintasuunnitelman 
toimenpiteen 11 e, jossa Euroopan 
ulkosuhdehallinto ja jäsenvaltio 
sitoutuvat varmistamaan, että neuvoston 
yhteistä kantaa tarkistettaessa otetaan 
huomioon ihmisoikeudet ja 
kansainvälinen humanitaarinen oikeus,

Or. en

Tarkistus 3
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 viite
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kaksikäyttötuotteiden 
vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua 
koskevan yhteisön valvontajärjestelmän 
perustamisesta 5. toukokuuta 2009 
annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 428/2009 liitteessä I olevan 
kaksikäyttötuotteiden luettelon1,

– ottaa huomioon 16. marraskuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1232/2011 
kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, 
välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön 
valvontajärjestelmän perustamisesta 
annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 428/2009 muuttamisesta ja sen 
liitteissä olevan kaksikäyttötuotteiden 
luettelon,

Or. en

Tarkistus 4
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 viite – alaviite 3

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1. 3 EUVL L 326, 8.12.2011, s. 26.

Or. en

Tarkistus 5
Krzysztof Lisek

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 12. toukokuuta 1996 
hyväksytyn tavanomaisten aseiden ja 
kaksikäyttötuotteiden ja teknologian 
vientivalvontaa koskevan Wassenaarin 
järjestelyn sekä tällaisten tuotteiden ja 

– ottaa huomioon 12. toukokuuta 1996 
hyväksytyn tavanomaisten aseiden ja 
kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian 
vientivalvontaa koskevan Wassenaarin 
järjestelyn sekä tällaisten tuotteiden ja 

                                               
1 EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1.
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teknologian sekä ampumatarvikkeiden 
vuosina 2011 ja 2012 ajantasaistetut 
luettelot,

teknologian sekä puolustustarvikkeiden
vuosina 2011 ja 2012 ajantasaistetut 
luettelot,

Or. pl

Tarkistus 6
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 12. toukokuuta 1996 
hyväksytyn tavanomaisten aseiden ja 
kaksikäyttötuotteiden ja teknologian 
vientivalvontaa koskevan Wassenaarin 
järjestelyn sekä tällaisten tuotteiden ja 
teknologian sekä ampumatarvikkeiden 
vuosina 2011 ja 2012 ajantasaistetut 
luettelot,

– ottaa huomioon 12. toukokuuta 1996 
hyväksytyn tavanomaisten aseiden ja 
kaksikäyttötuotteiden ja teknologian 
vientivalvontaa koskevan Wassenaarin 
järjestelyn sekä tällaisten tuotteiden ja 
teknologian sekä puolustustarvikkeiden 
vuosina 2011 ja 2012 ajantasaistetut 
luettelot,

Or. pl

Tarkistus 7
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon tiettyjen sellaisten 
tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää 
kuolemanrangaistuksen 
täytäntöönpanoon, kidutukseen ja 
muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai 
halventavaan kohteluun tai 
rankaisemiseen, annetun asetuksen (EY) 
N:o 1236/2005 ja sen tarkistamisen, joka 
on tarkoitus toteuttaa vuonna 2013 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan 



PE506.252v01-00 6/93 AM\929901FI.doc

FI

EU:n toimintasuunnitelman kehyksessä,

Or. en

Tarkistus 8
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että aseviennillä voi olla muun 
muassa huomattavia 
turvallisuuspoliittisia mutta myös 
kehitysyhteistyöpoliittisia vaikutuksia ja 
siksi sitä varten on vähintään luotava 
tiukka ja mahdollisimman tehokkaasti 
toimiva aseviennin valvontajärjestelmä;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 9
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että aseviennillä voi olla muun
muassa huomattavia 
turvallisuuspoliittisia mutta myös 
kehitysyhteistyöpoliittisia vaikutuksia ja 
siksi sitä varten on vähintään luotava 
tiukka ja mahdollisimman tehokkaasti 
toimiva aseviennin valvontajärjestelmä;

A. katsoo, että asevienti vaikuttaa 
inhimilliseen turvallisuuteen ja siksi sitä 
varten on luotava avoin ja tehokas
aseviennin valvontajärjestelmä;

Or. fi
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Tarkistus 10
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että aseviennillä voi olla muun 
muassa huomattavia turvallisuuspoliittisia 
mutta myös kehitysyhteistyöpoliittisia 
vaikutuksia ja siksi sitä varten on 
vähintään luotava tiukka ja 
mahdollisimman tehokkaasti toimiva 
aseviennin valvontajärjestelmä;

A. katsoo, että aseviennillä voi olla muun 
muassa huomattavia turvallisuuspoliittisia 
mutta myös kehitysyhteistyöpoliittisia 
vaikutuksia ja siksi on tärkeää vahvistaa 
Euroopan unionin sotilasteknologian ja 
puolustustarvikkeiden viennin 
valvontapolitiikkaa;

Or. en

Tarkistus 11
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että aseviennillä voi olla muun 
muassa huomattavia turvallisuuspoliittisia 
mutta myös kehitysyhteistyöpoliittisia 
vaikutuksia ja siksi sitä varten on vähintään 
luotava tiukka ja mahdollisimman 
tehokkaasti toimiva aseviennin 
valvontajärjestelmä;

A. katsoo, että aseviennillä voi olla muun 
muassa huomattavia turvallisuuspoliittisia 
mutta myös kehitysyhteistyöpoliittisia 
vaikutuksia ja siksi sitä varten on vähintään 
luotava yleisesti hyväksytty ja määritelty 
mahdollisimman tehokkaasti toimiva 
aseviennin valvontajärjestelmä, jolla 
suojataan sekä yksityisen että julkisen 
sektorin etuja;

Or. en

Tarkistus 12
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että aseviennillä voi olla muun 
muassa huomattavia turvallisuuspoliittisia 
mutta myös kehitysyhteistyöpoliittisia 
vaikutuksia ja siksi sitä varten on 
vähintään luotava tiukka ja 
mahdollisimman tehokkaasti toimiva 
aseviennin valvontajärjestelmä;

A. katsoo, että aseviennillä voi olla muun 
muassa huomattavia turvallisuuspoliittisia 
mutta myös kehitysyhteistyöpoliittisia 
vaikutuksia ja siksi sitä varten on luotava 
mahdollisimman tehokkaasti toimiva 
aseviennin valvontajärjestelmä;

Or. fr

Tarkistus 13
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että aseviennillä voi olla muun 
muassa huomattavia turvallisuuspoliittisia 
mutta myös kehitysyhteistyöpoliittisia 
vaikutuksia ja siksi sitä varten on vähintään 
luotava tiukka ja mahdollisimman 
tehokkaasti toimiva aseviennin 
valvontajärjestelmä;

A. katsoo, että aseiden siirroilla voi olla 
muun muassa huomattavia 
turvallisuuspoliittisia mutta myös 
ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja hyvään 
hallintotapaan liittyviä sekä 
kehitysyhteistyöpoliittisia vaikutuksia ja 
siksi sitä varten on vähintään luotava 
tiukka ja mahdollisimman tehokkaasti 
toimiva aseviennin valvontajärjestelmä;

Or. en

Tarkistus 14
Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että aseviennillä voi olla muun 
muassa huomattavia turvallisuuspoliittisia 

A. katsoo, että aseviennillä voi olla muun 
muassa huomattavia turvallisuuspoliittisia 
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mutta myös kehitysyhteistyöpoliittisia 
vaikutuksia ja siksi sitä varten on vähintään 
luotava tiukka ja mahdollisimman 
tehokkaasti toimiva aseviennin 
valvontajärjestelmä;

mutta myös kielteisiä 
kehitysyhteistyöpoliittisia vaikutuksia ja 
siksi sitä varten on vähintään luotava 
tiukka ja mahdollisimman tehokkaasti 
toimiva aseviennin valvontajärjestelmä;

Or. de

Tarkistus 15
Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että aseviennillä voi olla muun 
muassa huomattavia turvallisuuspoliittisia 
mutta myös kehitysyhteistyöpoliittisia 
vaikutuksia ja siksi sitä varten on vähintään 
luotava tiukka ja mahdollisimman 
tehokkaasti toimiva aseviennin 
valvontajärjestelmä;

A. katsoo, että aseviennillä voi olla muun 
muassa huomattavia turvallisuuspoliittisia 
mutta myös sosioekonomisia 
kehitysyhteistyöpoliittisia vaikutuksia ja 
siksi sitä varten on vähintään luotava 
tiukka ja mahdollisimman tehokkaasti 
toimiva aseviennin valvontajärjestelmä;

Or. en

Tarkistus 16
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. panee merkille, että Tukholman 
kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin 
(SIPRI) tietojen mukaan Euroopan 
unionin valtiot olivat yhdessä maailman 
suurin aseiden viejä ennen Yhdysvaltoja 
ja Venäjää1 ja että tästä viennistä yhä 
suurempi osa – 61,4 prosenttia 
vuonna 20111 – toimitettiin Euroopan 

                                               
1
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unionin ulkopuolisiin maihin;
_____________
1 20 suurinta aseiden viejää 
vuosina 2007–2011, 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of
_at_top_20_exp_map.html

Or. en

Tarkistus 17
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. huomioi EU-maiden tunnustaneen, 
että sotilasteknologian ja 
puolustustarvikkeiden kauppa ei ole 
tavanomaista kauppaa vaan niiden 
viennissä on aina noudatettava erityistä 
varovaisuutta;

Or. fi

Tarkistus 18
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että yhteinen 
kanta 2008/944/YUTP muodostaa 
oikeudellisesti sitovan kehyksen ja että 
siinä asetetaan kahdeksan perustetta, joiden 
rikkomisesta vientilupa olisi evättävä
(perusteet 1–4) tai epäämistä olisi ainakin 
harkittava (perusteet 5–8);

B. ottaa huomioon, että yhteinen 
kanta 2008/944/YUTP muodostaa 
oikeudellisesti sitovan kehyksen ja että 
siinä asetetaan kahdeksan perustetta, joiden 
rikkomisesta vientilupa olisi evättävä;
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Or. en

Tarkistus 19
Krzysztof Lisek

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että yhteinen kanta 
2008/944/YUTP muodostaa oikeudellisesti 
sitovan kehyksen ja että siinä asetetaan 
kahdeksan perustetta, joiden rikkomisesta 
vientilupa olisi evättävä (perusteet 1–4) tai 
epäämistä olisi ainakin harkittava 
(perusteet 5–8);

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pl

Tarkistus 20
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että yhteinen 
kanta 2008/944/YUTP muodostaa 
oikeudellisesti sitovan kehyksen ja että 
siinä asetetaan kahdeksan perustetta, joiden 
rikkomisesta vientilupa olisi evättävä 
(perusteet 1–4) tai epäämistä olisi ainakin 
harkittava (perusteet 5–8);

B. ottaa huomioon, että yhteinen 
kanta 2008/944/YUTP muodostaa 
oikeudellisesti sitovan kehyksen ja että 
siinä asetetaan kahdeksan perustetta, joiden 
rikkomisesta vientilupa olisi evättävä 
(perusteet 1–4) tai epäämistä olisi ainakin 
harkittava (perusteet 5–8); ottaa kuitenkin 
huomioon, että jäsenvaltioissa 
ylläpidetään kaikkien aseidenviennin 
lisensointiin liittyvien näkökulmien 
lopullista valvontaa ja että yhteisen 
kannan täytäntöönpano ei kuulu EU:n 
tuomioistuimen toimivaltaan;

Or. en
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Tarkistus 21
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että näiden perusteiden 
avulla on tarkoitus muun muassa estää 
asevienti, joka johtaa konfliktien 
kärjistymiseen (perusteet 3 ja 4) tai 
ihmisoikeuksien loukkaamiseen (peruste 2) 
tai joka vaikuttaa kielteisesti 
vastaanottajamaan kehitysnäkymiin 
(peruste 8); toteaa, että yhteinen kanta ei 
sisällä mitään soveltamisalan rajoituksia ja 
siten sen kahdeksan perustetta koskevat 
myös EU:n sisäistä vientiä ja aseiden 
siirtoa Euroopan unionin kanssa läheisesti 
assosioituneisiin valtioihin;

C. ottaa huomioon, että näiden perusteiden 
avulla on tarkoitus muun muassa estää 
asevienti, joka johtaa konfliktien 
kärjistymiseen (perusteet 3 ja 4) tai 
ihmisoikeuksien ja kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden loukkaamiseen 
(peruste 2) – tai minimoida riskiä siitä, 
että siirretyt tuotteet ohjautuvat 
kolmansiin valtioihin ja 
epäasianmukaisille loppukäyttäjille – tai 
joka vaikuttaa kielteisesti 
vastaanottajamaan kehitysnäkymiin 
(peruste 8); toteaa, että yhteinen kanta ei 
sisällä mitään soveltamisalan rajoituksia ja 
siten sen kahdeksan perustetta koskevat 
myös EU:n sisäistä vientiä ja aseiden 
siirtoa Euroopan unionin kanssa läheisesti 
assosioituneisiin valtioihin;

Or. en

Tarkistus 22
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että näiden perusteiden 
avulla on tarkoitus muun muassa estää 
asevienti, joka johtaa konfliktien 
kärjistymiseen (perusteet 3 ja 4) tai 
ihmisoikeuksien loukkaamiseen (peruste 2) 
tai joka vaikuttaa kielteisesti 

C. ottaa huomioon, että näiden perusteiden 
avulla on tarkoitus muun muassa estää 
asevienti, joka johtaa konfliktien 
kärjistymiseen (perusteet 3 ja 4) tai 
ihmisoikeuksien loukkaamiseen (peruste 2) 
tai kansainvälisen humanitaarisen 
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vastaanottajamaan kehitysnäkymiin 
(peruste 8); toteaa, että yhteinen kanta ei 
sisällä mitään soveltamisalan rajoituksia ja 
siten sen kahdeksan perustetta koskevat 
myös EU:n sisäistä vientiä ja aseiden
siirtoa Euroopan unionin kanssa läheisesti 
assosioituneisiin valtioihin;

oikeuden rikkomiseen (peruste 3) tai joka 
vaikuttaa kielteisesti vastaanottajamaan 
kehitysnäkymiin (peruste 8); toteaa, että 
yhteinen kanta ei sisällä mitään 
soveltamisalan rajoituksia ja siten sen 
kahdeksan perustetta koskevat myös EU:n 
sisäistä vientiä ja aseiden siirtoa Euroopan 
unionin kanssa läheisesti assosioituneisiin 
valtioihin;

Or. en

Tarkistus 23
Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että näiden perusteiden 
avulla on tarkoitus muun muassa estää 
asevienti, joka johtaa konfliktien 
kärjistymiseen (perusteet 3 ja 4) tai 
ihmisoikeuksien loukkaamiseen (peruste 2) 
tai joka vaikuttaa kielteisesti 
vastaanottajamaan kehitysnäkymiin 
(peruste 8); toteaa, että yhteinen kanta ei 
sisällä mitään soveltamisalan rajoituksia ja
siten sen kahdeksan perustetta koskevat 
myös EU:n sisäistä vientiä ja aseiden 
siirtoa Euroopan unionin kanssa 
läheisesti assosioituneisiin valtioihin;

C. ottaa huomioon, että näiden perusteiden 
avulla on tarkoitus muun muassa estää 
asevienti, joka johtaa konfliktien 
kärjistymiseen (perusteet 3 ja 4) tai 
ihmisoikeuksien loukkaamiseen (peruste 2) 
tai joka vaikuttaa kielteisesti 
vastaanottajamaan kehitysnäkymiin 
(peruste 8); toteaa, että yhteinen kanta 
koskee EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n 
ulkopuolisten valtioiden välistä asevientiä 
mutta ei sisällä mitään soveltamisalan 
rajoituksia; siten sen kahdeksan perustetta 
koskevat myös EU:n sisäistä vientiä, johon 
jäsenvaltiot ovatkin jo soveltaneet sitä;

Or. de

Tarkistus 24
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että kolmannet maat 
Bosnia ja Hertsegovina, entinen 
Jugoslavian tasavalta Makedonia, Islanti, 
Kanada, Kroatia, Montenegro ja Norja ovat 
virallisesti hyväksyneet yhteiseen kantaan 
kirjatut perusteet ja periaatteet;

D. ottaa huomioon, että kolmannet maat 
Bosnia ja Hertsegovina, entinen 
Jugoslavian tasavalta Makedonia, Islanti, 
Kanada, Kroatia, Montenegro ja Norja ovat 
virallisesti hyväksyneet yhteiseen kantaan 
kirjatut perusteet ja periaatteet; ottaa 
huomioon, että toimea ei ole toteutettu 
yhdessäkään Euroopan 
naapuruuspolitiikan valtiossa eikä 
Turkissa;

Or. en

Tarkistus 25
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että yhteisen kannan 
10 artiklassa todetaan yksiselitteisesti, että 
kyseisten perusteiden noudattaminen on 
etusijalla mahdollisiin jäsenvaltioiden 
taloudellisiin, sosiaalisiin, kaupallisiin tai 
teollisiin etuihin nähden;

F. huomioi yhteisen kannan 10. artiklan, 
jossa todetaan, että jäsenvaltiot voivat 
ottaa huomioon ehdotettujen 
vientitoimitusten taloudelliset, sosiaaliset, 
kaupalliset ja teolliset edut, mutta ne eivät 
saa vaikuttaa yhteisen kannan 
perusteiden soveltamiseen;

Or. fi

Tarkistus 26
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että yhteisen kannan 
10 artiklassa todetaan yksiselitteisesti, että 

F. ottaa huomioon, että yhteisen kannan 
10 artiklassa todetaan yksiselitteisesti, että 
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kyseisten perusteiden noudattaminen on 
etusijalla mahdollisiin jäsenvaltioiden 
taloudellisiin, sosiaalisiin, kaupallisiin tai
teollisiin etuihin nähden;

jäsenvaltiot voivat asianmukaisissa 
tapauksissa ottaa myös huomioon 
ehdotetun viennin vaikutuksen niiden 
taloudellisiin, sosiaalisiin, kaupallisiin ja 
teollisiin etuihin nähden, näiden tekijöiden 
vaikuttamatta edellä mainittujen 
perusteiden soveltamiseen;

Or. en

Tarkistus 27
Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. toteaa, että työpaikkoja synnyttäville 
pienille ja keskisuurille yrityksille 
tärkeässä EU:n puolustusteollisuuden 
rakenneuudistuksessa on otettava 
huomioon myös yhteisen kannan 
perusteet;

Or. es

Tarkistus 28
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että päätös aseiden vientiluvan 
myöntämisestä tai epäämisestä kuuluu 
yksinomaan jäsenvaltioiden toimivaltaan;
katsoo, että kyseisiä kahdeksaa perustetta 
tulkitaan Euroopan unionissa hyvin eri 
tavoin, mikä johtaa siihen, että aseviennin 
käytännöt vaihtelevat osittain 
huomattavasti;

G. toteaa, että päätös aseiden vientiluvan 
myöntämisestä tai epäämisestä kuuluu 
yksinomaan jäsenvaltioiden toimivaltaan;
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Or. pl

Tarkistus 29
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että yhteinen kanta ei 
sisällä demokraattisesti laadittua ja 
sitovaa perusteltua luetteloa, josta kävisi 
ilmi, mihin maihin suuntautuva asevienti 
rikkoisi yhtä tai useampaa kahdeksasta 
perusteesta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 30
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että yhteinen kanta ei 
sisällä demokraattisesti laadittua ja 
sitovaa perusteltua luetteloa, josta kävisi 
ilmi, mihin maihin suuntautuva asevienti 
rikkoisi yhtä tai useampaa kahdeksasta 
perusteesta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 31
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että yhteinen kanta ei 
sisällä demokraattisesti laadittua ja 
sitovaa perusteltua luetteloa, josta kävisi 
ilmi, mihin maihin suuntautuva asevienti 
rikkoisi yhtä tai useampaa kahdeksasta 
perusteesta;

H. ottaa huomioon, että yhteisessä 
kannassa määritetään mahdollisimman 
laaja yhteisymmärrys, joka koskee 
sotilasteknologian ja 
puolustustarvikkeiden viennin valvontaa, 
jotta edistetään kansallisten viennin 
valvontajärjestelmien yhteensovittamista;

Or. en

Tarkistus 32
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että yhteinen kanta ei 
sisällä demokraattisesti laadittua ja 
sitovaa perusteltua luetteloa, josta kävisi 
ilmi, mihin maihin suuntautuva asevienti 
rikkoisi yhtä tai useampaa kahdeksasta 
perusteesta;

H. ottaa huomioon, että yhteisen kannan 
mukaiset vuosikertomukset eivät sisällä
luetteloa, josta kävisi ilmi, mihin maihin 
suuntautuva asevienti rikkoisi yhtä tai 
useampaa kahdeksasta perusteesta;

Or. fi

Tarkistus 33
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että ei ole olemassa 
standardoitua tarkastus- ja 
raportointijärjestelmää, joka antaisi 
tietoja siitä, onko yksittäisten 
jäsenvaltioiden vienti kyseisten kahdeksan 

I. katsoo, että ei ole mahdollista teettää 
riippumatonta tutkimusta kahdeksan 
perusteen noudattamisesta;
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perusteen vastaista ja jos on, missä 
määrin, eikä myöskään 
seuraamusmekanismeja siltä varalta, että 
jokin jäsenvaltio harjoittaa vientiä, joka ei 
ole sopusoinnussa yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen kanssa; katsoo, että
ei ole mahdollista teettää riippumatonta 
tutkimusta kahdeksan perusteen 
noudattamisesta;

Or. en

Tarkistus 34
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että ei ole olemassa 
standardoitua tarkastus- ja 
raportointijärjestelmää, joka antaisi tietoja 
siitä, onko yksittäisten jäsenvaltioiden 
vienti kyseisten kahdeksan perusteen 
vastaista ja jos on, missä määrin, eikä 
myöskään seuraamusmekanismeja siltä 
varalta, että jokin jäsenvaltio harjoittaa 
vientiä, joka ei ole sopusoinnussa yhteisen 
kannan kahdeksan perusteen kanssa;
katsoo, että ei ole mahdollista teettää 
riippumatonta tutkimusta kahdeksan 
perusteen noudattamisesta;

I. ottaa huomioon, että kehitystä kohti
vahvempaa tarkastus- ja 
raportointijärjestelmää on havaittu sen 
jälkeen, kun neuvoston vuosittain 
laatimia kertomuksia on esitelty 
sotilasteknologian ja 
puolustustarvikkeiden viennin valvontaa 
koskevien yhteisten sääntöjen 
määrittämisestä annetun yhteisen
kannan 2008/944/YUTP 8 artiklan 
2 kohdan mukaisesti; ottaa huomioon, 
että jäsenvaltioiden on selvitettävä 
lainsäädäntöön ja organisaatioon liittyvät 
esteet, jotta taataan paremmat 
mahdollisuudet teettää riippumaton 
tutkimus kahdeksan perusteen 
noudattamisesta;

Or. en
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Tarkistus 35
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että ei ole olemassa 
standardoitua tarkastus- ja 
raportointijärjestelmää, joka antaisi tietoja 
siitä, onko yksittäisten jäsenvaltioiden 
vienti kyseisten kahdeksan perusteen 
vastaista ja jos on, missä määrin, eikä 
myöskään seuraamusmekanismeja siltä 
varalta, että jokin jäsenvaltio harjoittaa 
vientiä, joka ei ole sopusoinnussa yhteisen 
kannan kahdeksan perusteen kanssa; 
katsoo, että ei ole mahdollista teettää 
riippumatonta tutkimusta kahdeksan 
perusteen noudattamisesta;

I. ottaa huomioon, että ei ole olemassa 
standardoitua tarkastus- ja 
raportointijärjestelmää, joka antaisi tietoja 
siitä, onko yksittäisten jäsenvaltioiden 
vienti kyseisten kahdeksan perusteen 
vastaista ja jos on, missä määrin, eikä 
myöskään seuraamusmekanismeja siltä 
varalta, että jokin jäsenvaltio harjoittaa 
vientiä, joka ei ole sopusoinnussa yhteisen 
kannan kahdeksan perusteen kanssa; 
katsoo, että ei ole mahdollista teettää 
riippumatonta tutkimusta kahdeksan 
perusteen noudattamisesta; huomioi 
akateemiset tutkimukset ja 
kansalaisyhteiskunnan julkaisut yhteisen 
kannan noudattamisesta;

Or. fi

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. katsoo, että yhteisen kannan 
mukaisten kahdeksan perusteen 
noudattamiseen liittyvä arviointi- ja 
valvontajärjestelmä olisi ulotettava 
koskemaan myös tuotantovaihetta;

Or. es
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Tarkistus 37
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden 
välinen yksimielisyys yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen soveltamisesta ja 
tulkinnasta ei ole juuri edennyt;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 38
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden 
välinen yksimielisyys yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen soveltamisesta ja 
tulkinnasta ei ole juuri edennyt;

J. ottaa huomioon, että käyttäjän oppaan 
olemassaolosta huolimatta jäsenvaltiot 
soveltavat ja tulkitsevat yhteisen kannan 
kahdeksaa perustetta eri tavoin, kun ne 
sallivat tai kieltävät samojen 
puolustustarvikkeiden ryhmien viennin 
samoihin kohteisiin; ottaa huomioon, että 
tästä syystä on tarpeen pyrkiä siihen, että 
perusteita sovelletaan yhdenmukaisesti ja 
kunnianhimoisesti kaikissa 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 39
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden 
välinen yksimielisyys yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen soveltamisesta ja 
tulkinnasta ei ole juuri edennyt;

J. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden 
välinen yksimielisyys yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen soveltamisesta ja 
tulkinnasta on edennyt monin tavoin, 
erityisesti yhteiseen kantaan sisältyvän 
käyttäjän oppaan avulla, joka on 
COARM-työryhmän laatima ja jossa 
määritellään yksityiskohtaisesti 
mainittujen perusteiden soveltamiseen 
liittyvät parhaat käytännöt;

Or. fr

Tarkistus 40
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. katsoo, että COARM-työryhmän 
vuosikertomukset ovat lisänneet 
jäsenvaltioiden aseviennin avoimuutta ja 
että käyttäjän oppaan ohjeiden ja selitysten 
määrä on moninkertaistunut; katsoo, että 
yhteinen kanta on lisännyt tietoja 
asevientilupien myöntämisestä;

L. katsoo, että COARM-työryhmän 
vuosikertomukset ovat lisänneet 
jäsenvaltioiden aseviennin avoimuutta ja 
että käyttäjän oppaan ohjeiden ja selitysten 
määrä on moninkertaistunut;

Or. en

Tarkistus 41
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että läheskään kaikki Poistetaan.
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Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät 
toimita neuvoston COARM-työryhmälle 
täydellisiä tietoja; katsoo, että 
jäsenvaltioiden erilaisten tietojen keruu-
ja toimittamismenettelyjen vuoksi 
tietokokonaisuudet ovat epätäydellisiä ja 
epäyhtenäisiä, mikä haittaa huomattavasti 
avoimuutta tällä alalla;

Or. pl

Tarkistus 42
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että läheskään kaikki 
Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät toimita 
neuvoston COARM-työryhmälle 
täydellisiä tietoja; katsoo, että 
jäsenvaltioiden erilaisten tietojen keruu- ja 
toimittamismenettelyjen vuoksi 
tietokokonaisuudet ovat epätäydellisiä ja 
epäyhtenäisiä, mikä haittaa huomattavasti 
avoimuutta tällä alalla;

M. ottaa huomioon, että huolimatta 
edistyksestä, jota on saavutettu 
avoimuuden lisäämiseksi COARM-
työryhmän tiedonvaihtojärjestelmän 
ansiosta, läheskään kaikki Euroopan 
unionin jäsenvaltiot eivät toimita 
täydellisiä tietoja; katsoo, että 
jäsenvaltioiden erilaisten tietojen keruu- ja 
toimittamismenettelyjen vuoksi 
tietokokonaisuudet ovat epätäydellisiä ja 
epäyhtenäisiä, mikä haittaa huomattavasti 
avoimuutta tällä alalla;

Or. fr

Tarkistus 43
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että läheskään kaikki M. ottaa huomioon, että läheskään kaikki 
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Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät toimita 
neuvoston COARM-työryhmälle 
täydellisiä tietoja; katsoo, että 
jäsenvaltioiden erilaisten tietojen keruu- ja 
toimittamismenettelyjen vuoksi 
tietokokonaisuudet ovat epätäydellisiä ja 
epäyhtenäisiä, mikä haittaa huomattavasti 
avoimuutta tällä alalla;

Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät toimita 
neuvoston COARM-työryhmälle 
täydellisiä tietoja; katsoo, että 
jäsenvaltioiden erilaisten tietojen keruu- ja 
toimittamismenettelyjen vuoksi 
tietokokonaisuudet ovat epätäydellisiä ja 
epäyhtenäisiä, mikä haittaa huomattavasti 
avoimuutta tällä alalla, erityisesti 
pyrittäessä määrittämään, mikä 
yksittäinen jäsenvaltio vastaa 
epäämisilmoituksen antamisesta;

Or. en

Tarkistus 44
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että viime vuosina on 
hyväksytty käsiaseiden ja kevyiden aseiden 
kauppaa koskevia toimenpiteitä ja 
helmikuussa 2012 hyväksyttiin 
Wassenaarin järjestelyn ajantasaistettu 
puolustustarvikeluettelo sekä luettelo 
kaksikäyttötuotteista ja -teknologioista ja 
että aseiden välityksen valvonnan, 
Euroopan unionin ulkopuolella tapahtuvan 
lisensoidun valmistuksen ja 
loppukäyttäjien valvonnan kaltaiset alat on 
sisällytetty asialistalle ja osittain jopa 
yhteiseen kantaan, mutta tästä huolimatta
monet tuotteet, etenkin 
kaksikäyttötuotteet, eivät kuulu minkään 
oikeudellisesti sitovan aseviennin 
valvontajärjestelmän piiriin;

N. ottaa huomioon, että viime vuosina on 
hyväksytty käsiaseiden ja kevyiden aseiden 
kauppaa koskevia toimenpiteitä, kuten 
Yhdistyneiden kansakuntien ampuma-
asepöytäkirja; ottaa huomioon, että 
aseiden välityksen valvonnan, Euroopan 
unionin ulkopuolella tapahtuvan 
lisensoidun valmistuksen ja 
loppukäyttäjien valvonnan kaltaiset alat on 
sisällytetty asialistalle ja osittain jopa 
yhteiseen kantaan;

Or. en
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Tarkistus 45
Krzysztof Lisek

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että viime vuosina on 
hyväksytty käsiaseiden ja kevyiden aseiden 
kauppaa koskevia toimenpiteitä ja 
helmikuussa 2012 hyväksyttiin 
Wassenaarin järjestelyn ajantasaistettu 
puolustustarvikeluettelo sekä luettelo 
kaksikäyttötuotteista ja -teknologioista ja 
että aseiden välityksen valvonnan, 
Euroopan unionin ulkopuolella tapahtuvan 
lisensoidun valmistuksen ja 
loppukäyttäjien valvonnan kaltaiset alat on 
sisällytetty asialistalle ja osittain jopa 
yhteiseen kantaan, mutta tästä huolimatta 
monet tuotteet, etenkin 
kaksikäyttötuotteet, eivät kuulu minkään 
oikeudellisesti sitovan aseviennin 
valvontajärjestelmän piiriin;

N. ottaa huomioon, että viime vuosina on 
hyväksytty käsiaseiden ja kevyiden aseiden 
kauppaa koskevia toimenpiteitä ja 
helmikuussa 2012 hyväksyttiin 
Wassenaarin järjestelyn ajantasaistettu 
puolustustarvikeluettelo sekä luettelo 
kaksikäyttötuotteista ja -teknologioista ja
että aseiden välityksen valvonnan, 
Euroopan unionin ulkopuolella tapahtuvan 
lisensoidun valmistuksen ja 
loppukäyttäjien valvonnan kaltaiset alat on 
sisällytetty Wassenaarin järjestelyn 
asialistalle; ottaa huomioon, että 
asetuksella (EY) N:o 428/2009 
hallinnoidaan EU:n valvontajärjestelmää, 
jota sovelletaan kaksikäyttötuotteiden ja 
-teknologioiden vientiin;

Or. en

Tarkistus 46
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että viime vuosina on 
hyväksytty käsiaseiden ja kevyiden aseiden 
kauppaa koskevia toimenpiteitä ja 
helmikuussa 2012 hyväksyttiin 
Wassenaarin järjestelyn ajantasaistettu 
puolustustarvikeluettelo sekä luettelo 
kaksikäyttötuotteista ja teknologioista ja 
että aseiden välityksen valvonnan, 
Euroopan unionin ulkopuolella tapahtuvan 
lisensoidun valmistuksen ja 

N. ottaa huomioon, että viime vuosina on 
hyväksytty käsiaseiden ja kevyiden aseiden 
kauppaa koskevia toimenpiteitä ja 
helmikuussa 2012 hyväksyttiin 
Wassenaarin järjestelyn ajantasaistettu 
puolustustarvikeluettelo sekä luettelo 
kaksikäyttötuotteista ja teknologioista ja 
että aseiden välityksen valvonnan, 
Euroopan unionin ulkopuolella tapahtuvan 
lisensoidun valmistuksen kaltaiset alat on 
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loppukäyttäjien valvonnan kaltaiset alat 
on sisällytetty asialistalle ja osittain jopa 
yhteiseen kantaan, mutta tästä huolimatta 
monet tuotteet, etenkin kaksikäyttötuotteet, 
eivät kuulu minkään oikeudellisesti sitovan 
aseviennin valvontajärjestelmän piiriin;

sisällytetty asialistalle ja osittain jopa 
yhteiseen kantaan, mutta tästä huolimatta 
monet tuotteet, etenkin kaksikäyttötuotteet, 
eivät kuulu minkään oikeudellisesti sitovan 
aseviennin valvontajärjestelmän piiriin;

Or. pl

Tarkistus 47
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että viime vuosina on 
hyväksytty käsiaseiden ja kevyiden aseiden 
kauppaa koskevia toimenpiteitä ja 
helmikuussa 2012 hyväksyttiin 
Wassenaarin järjestelyn ajantasaistettu 
puolustustarvikeluettelo sekä luettelo 
kaksikäyttötuotteista ja -teknologioista ja 
että aseiden välityksen valvonnan, 
Euroopan unionin ulkopuolella tapahtuvan 
lisensoidun valmistuksen ja 
loppukäyttäjien valvonnan kaltaiset alat on 
sisällytetty asialistalle ja osittain jopa 
yhteiseen kantaan, mutta tästä huolimatta 
monet tuotteet, etenkin kaksikäyttötuotteet, 
eivät kuulu minkään oikeudellisesti sitovan 
aseviennin valvontajärjestelmän piiriin;

N. ottaa huomioon, että viime vuosina on 
hyväksytty käsiaseiden ja kevyiden aseiden 
kauppaa koskevia toimenpiteitä ja 
helmikuussa 2012 hyväksyttiin 
Wassenaarin järjestelyn ajantasaistettu 
puolustustarvikeluettelo sekä luettelo 
kaksikäyttötuotteista ja -teknologioista ja 
että aseiden välityksen valvonnan, 
Euroopan unionin ulkopuolella tapahtuvan 
lisensoidun valmistuksen ja 
loppukäyttäjien valvonnan kaltaiset alat on 
sisällytetty asialistalle ja osittain jopa 
yhteiseen kantaan, mutta tästä huolimatta 
monet tuotteet, etenkin kaksikäyttötuotteet, 
eivät kuulu minkään oikeudellisesti sitovan 
aseviennin valvontajärjestelmän piiriin; 
ottaa huomioon kaksikäyttötuotteita 
koskettavan EU-lainsäädännön, jolla 
säädetään kaksikäyttötuotteiden viennistä, 
siirrosta, välityksestä ja kauttakulusta;

Or. fi
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Tarkistus 48
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N a. ottaa huomioon, että 
helmikuussa 2012 hyväksyttiin 
Wassenaarin järjestelyn ajantasaistettu 
puolustustarvikeluettelo sekä luettelo 
kaksikäyttötuotteista ja -teknologioista, 
mutta tästä huolimatta suurin osa 
kaksikäyttötuotteista, erityisesti 
valvontateknologian alalla, ei kuulu 
minkään oikeudellisesti sitovan 
aseviennin valvontajärjestelmän piiriin;

Or. en

Tarkistus 49
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
yhteinen puolustustarvikeluettelo sekä 
EU:n luettelo kaksikäyttötuotteista eivät 
sisällä monia niistä valvontatekniikoista 
ja -ohjelmistoista sekä muista tuotteista, 
joita käytetään vastaanottajamaissa 
niiden omien kansalaisten vastaisiin 
sortotoimiin;

O. ottaa huomioon, että EU:ssa tuotettujen 
sotilasteknologian ja 
puolustustarvikkeiden käyttö vaihtelee 
kolmansissa valtioissa;

Or. en
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Tarkistus 50
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
yhteinen puolustustarvikeluettelo sekä 
EU:n luettelo kaksikäyttötuotteista eivät 
sisällä monia niistä valvontatekniikoista ja 
-ohjelmistoista sekä muista tuotteista, joita 
käytetään vastaanottajamaissa niiden 
omien kansalaisten vastaisiin sortotoimiin;

O. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
yhteinen puolustustarvikeluettelo sekä 
EU:n luettelo kaksikäyttötuotteista eivät 
sisällä monia niistä valvontatekniikoista ja 
-ohjelmistoista sekä muista tuotteista, joita 
käytetään vastaanottajamaissa niiden 
omien kansalaisten vastaisiin sortotoimiin, 
mutta Euroopan parlamentti on 
hyväksynyt lokakuussa 2012 
päätöslauselman digitaalisten aseiden 
valvonnan tiukentamisesta;

Or. en

Tarkistus 51
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
yhteinen puolustustarvikeluettelo sekä 
EU:n luettelo kaksikäyttötuotteista eivät 
sisällä monia niistä valvontatekniikoista ja 
-ohjelmistoista sekä muista tuotteista, joita 
käytetään vastaanottajamaissa niiden 
omien kansalaisten vastaisiin sortotoimiin;

O. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
yhteinen puolustustarvikeluettelo sekä 
asetuksen (EU) N:o 1232/2011 liitteet 
eivät sisällä monia niistä 
valvontatekniikoista ja -ohjelmistoista sekä 
muista tuotteista, joita käytetään 
vastaanottajamaissa niiden omien 
kansalaisten vastaisiin sortotoimiin;

Or. en
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Tarkistus 52
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O a. ottaa huomioon, että kehitysmaat 
ovat edelleen ensisijaisia kohteita, kun 
aseiden valmistajat myyvät aseita 
ulkomaille; ottaa huomioon, että 
vuosina 2004–2011 kehitysmaiden kanssa 
tehdyt aseidensiirtosopimukset olivat
maailmanlaajuisesti arvoltaan kaksi 
kolmasosaa kaikista tällaisista 
sopimuksista; ottaa huomioon, että 
vastuuttomat aseidensiirrot ja aseisiin 
liittyvä velkaantuminen heikentävät 
monien kehitysmaiden mahdollisuutta 
saavuttaa vuosituhannen 
kehitystavoitteet;

Or. en

Tarkistus 53
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P. ottaa huomioon, että on väitetty, että 
Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän (MENA-
alueen) arabikevään tapahtumat eivät 
olleet ennakoitavissa; katsoo, että tästä 
huolimatta näiden maiden 
ihmisoikeustilanne, joka olisi pitänyt ja 
pitää ottaa huomioon asevientilupia 
myönnettäessä, oli ja on edelleen tiedossa; 
katsoo, että arabikevään tapahtumat ovat 
osoittaneet yhteisen kannan heikkoudet ja 
osittain myös sen, että eräät valtiot eivät 
piittaa siitä tai sen perusteista;

Poistetaan.
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Or. pl

Tarkistus 54
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P. ottaa huomioon, että on väitetty, että
Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän (MENA-
alueen) arabikevään tapahtumat eivät olleet 
ennakoitavissa; katsoo, että tästä 
huolimatta näiden maiden 
ihmisoikeustilanne, joka olisi pitänyt ja 
pitää ottaa huomioon asevientilupia 
myönnettäessä, oli ja on edelleen tiedossa; 
katsoo, että arabikevään tapahtumat ovat 
osoittaneet yhteisen kannan heikkoudet ja 
osittain myös sen, että eräät valtiot eivät 
piittaa siitä tai sen perusteista;

P. ottaa huomioon, että Pohjois-Afrikan ja 
Lähi-idän (MENA-alueen) arabikevään 
tapahtumat osoittivat, että yhteistä kantaa 
pannaan tehokkaasti täytäntöön; katsoo, 
että tapahtumia on tarkasteltu lähes 
järjestelmällisesti jokaisessa COARM-
työryhmän yhteydessä järjestetyssä 
kokouksessa vuoden 2011 alusta alkaen ja 
että niissä on voitu sovittaa yhteen 
jäsenvaltioiden näihin valtioihin nähden 
täytäntöön panemien kansallisten 
vientipoliitikkojen uudelleentarkastelua; 
katsoo, että jäsenvaltioiden välisen 
kuulemisprosessin lisäksi on toteutettu 
tehostettuja seurantatoimenpiteitä sekä 
lupien keskeyttämistä ja lykkäämistä 
koskevia toimenpiteitä, ja eri jäsenvaltiot 
ovat voineet tehdä näitä päätöksiä 
nopeasti eri tiedonvaihtojärjestelmien 
ansiosta, joita on olemassa niin COARM-
työryhmän kehyksessä kuin sen 
ulkopuolella;

Or. fr

Tarkistus 55
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P. ottaa huomioon, että on väitetty, että P. ottaa huomioon, että arabikevään 
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Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän (MENA-
alueen) arabikevään tapahtumat eivät 
olleet ennakoitavissa; katsoo, että tästä 
huolimatta näiden maiden 
ihmisoikeustilanne, joka olisi pitänyt ja 
pitää ottaa huomioon asevientilupia 
myönnettäessä, oli ja on edelleen tiedossa;
katsoo, että arabikevään tapahtumat ovat 
osoittaneet yhteisen kannan heikkoudet ja 
osittain myös sen, että eräät valtiot eivät 
piittaa siitä tai sen perusteista;

kaltaiset tapahtumat ovat jälleen kerran 
osoittaneet demokratiaprosessin ja 
ihmisoikeuskysymyksien välisen 
ongelmallisen yhteyden näiden valtioiden 
kanssa käytyyn asekauppaan liittyvänä 
velvoitteena; ottaa myös huomioon, että 
kaukokatseista lähestymistapaa 
noudattamalla tulevissa aloitteissa ja 
kertomuksissa olisi voitava hyödyntää 
näitä kokemuksia, erityisesti silloin, kun 
kaupankäynnin kohteena olevia aseita 
levitetään muille kuin valtiollisille 
toimijoille, kuten Libyan tapauksessa;

Or. en

Tarkistus 56
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P. ottaa huomioon, että on väitetty, että 
Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän (MENA-
alueen) arabikevään tapahtumat eivät olleet 
ennakoitavissa; katsoo, että tästä 
huolimatta näiden maiden 
ihmisoikeustilanne, joka olisi pitänyt ja 
pitää ottaa huomioon asevientilupia 
myönnettäessä, oli ja on edelleen tiedossa; 
katsoo, että arabikevään tapahtumat ovat 
osoittaneet yhteisen kannan heikkoudet ja 
osittain myös sen, että eräät valtiot eivät 
piittaa siitä tai sen perusteista;

P. ottaa huomioon, että on väitetty, että 
Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän (MENA-
alueen) arabikevään tapahtumat eivät olleet 
ennakoitavissa; katsoo, että tästä 
huolimatta näiden maiden 
ihmisoikeustilanne sekä heikko 
suoritustaso demokratiaan ja hyvään 
hallintotapaan liittyvissä kysymyksissä, 
mitkä olisi pitänyt ja pitää ottaa huomioon 
asevientilupia myönnettäessä, olivat ja ovat
edelleen tiedossa; katsoo, että arabikevään 
tapahtumat ovat osoittaneet yhteisen 
kannan heikkoudet ja osittain myös sen, 
että eräät valtiot eivät piittaa siitä tai sen 
perusteista;

Or. en
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Tarkistus 57
Michael Gahler, Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q. ottaa huomioon, että Pohjois-Afrikan ja 
Lähi-idän valtiot ovat menneisyydessä 
kuuluneet – ja kuuluvat yhä – tärkeimpiin 
eurooppalaisten puolustustarvikkeiden 
ostajiin; ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin jäsenvaltiot veivät 
puolustustarvikkeita vuonna 2010 
yhteensä 8 324,3 miljoonan euron arvosta 
ja vielä vuonna 2011 yhteensä 
7 975,2 miljoonan euron arvosta MENA-
alueen maihin perustellen sitä poliittisen 
vakauden edistämisellä1; ottaa huomioon, 
että EU:n jäsenvaltiot myönsivät 
vuosina 2006–2010 pelkästään Libyaa 
koskevia vientilupia yhteensä 
1 056 miljoonan euron arvosta, ja samana 
aikana evättiin 54 Libyaa koskevaa 
vientilupahakemusta perusteiden 2, 7 ja 5 
(yleisimmin perusteen 2) nojalla2;

Q. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ovat 
menneisyydessä vieneet sotilasteknologiaa 
ja puolustustarvikkeita vaihtelevassa 
määrin maailman eri alueille;

___________
1 Kirkon ja kehitysyhteistyön yhteisen 
konferenssin (Gemeinsame Konferenz 
Kirche und Entwicklung, GKKE) 
asevientiraportti 2012, s. 9.
2 The review of the EU common position 
on arms exports: prospects for 
strengthened controls, Mark Bromley, 
Non-Proliferation Papers, Nro 7, 
tammikuu 2012, s. 12.

Or. en
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Tarkistus 58
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q. ottaa huomioon, että Pohjois-Afrikan ja 
Lähi-idän valtiot ovat menneisyydessä 
kuuluneet – ja kuuluvat yhä – tärkeimpiin 
eurooppalaisten puolustustarvikkeiden 
ostajiin; ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin jäsenvaltiot veivät 
puolustustarvikkeita vuonna 2010 yhteensä 
8 324,3 miljoonan euron arvosta ja vielä 
vuonna 2011 yhteensä 
7 975,2 miljoonan euron arvosta MENA-
alueen maihin perustellen sitä poliittisen 
vakauden edistämisellä; ottaa huomioon, 
että EU:n jäsenvaltiot myönsivät 
vuosina 2006–2010 pelkästään Libyaa 
koskevia vientilupia yhteensä 
1 056 miljoonan euron arvosta, ja samana 
aikana evättiin 54 Libyaa koskevaa 
vientilupahakemusta perusteiden 2, 7 ja 5 
(yleisimmin perusteen 2) nojalla;

Q. ottaa huomioon, että jotkin Pohjois-
Afrikan ja Lähi-idän valtiot ovat 
menneisyydessä kuuluneet – ja kuuluvat 
yhä – tärkeimpiin eurooppalaisten 
puolustustarvikkeiden ostajiin; ottaa 
huomioon, että Euroopan unionin 
jäsenvaltiot veivät puolustustarvikkeita 
vuonna 2010 yhteensä 
8 324,3 miljoonan euron arvosta ja vielä 
vuonna 2011 yhteensä 7 975,2 miljoonan 
euron arvosta MENA-alueen maihin 
perustellen sitä poliittisen vakauden 
edistämisellä; ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltiot myönsivät vuosina 2006–2010 
pelkästään Libyaa koskevia vientilupia 
yhteensä 1 056 miljoonan euron arvosta, ja 
samana aikana evättiin 54 Libyaa koskevaa 
vientilupahakemusta perusteiden 2, 7 ja 5 
(yleisimmin perusteen 2) nojalla;

Or. en

Tarkistus 59
Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan R kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

R. ottaa huomioon, että Bonnin 
kansainvälisen konversiokeskuksen 
(BICC) tutkimusten mukaan esimerkiksi 
Saksassa vuonna 2011 myönnetyistä 
17 568:sta puolustustarvikkeiden 
vientiluvasta 5 149, eli vajaat 30 prosenttia, 
jotka koskivat vientiä 76 eri valtioon, eivät 

R. ottaa huomioon, että Bonnin 
kansainvälisen konversiokeskuksen 
(BICC) tutkimusten mukaan esimerkiksi 
Saksassa vuonna 2011 myönnetyistä 
17 568:sta puolustustarvikkeiden 
vientiluvasta 5 149, eli vajaat 30 prosenttia, 
jotka koskivat vientiä 76 eri valtioon, eivät 
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olleet yhden tai useamman yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen mukaisia;

väitetysti olleet yhden tai useamman 
yhteisen kannan kahdeksan perusteen 
mukaisia;

Or. en

Tarkistus 60
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan R a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

R a. ottaa huomioon, että Transparency 
International -järjestön mukaan 
kansainvälinen asekauppa on yksi 
kolmesta korruptoituneimmasta 
liiketoiminnan alasta 
maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 61
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan S kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

S. ottaa huomioon, että teollisuus vaatii 
aseviennin laajentamista Euroopan unionin 
sisäisen kysynnän ennustetun vähenemisen 
korvaamiseksi ja että monet poliittiset tahot 
tukevat tätä vaatimusta osana Euroopan 
aseteollisuuden vahvistamista;

S. ottaa huomioon, että teollisuus vaatii 
aseviennin laajentamista Euroopan unionin 
sisäisen kysynnän ennustetun vähenemisen 
korvaamiseksi ja ymmärtää, että monet 
poliittiset tahot tukevat tätä vaatimusta 
osana eurooppalaisen 
puolustusteollisuuden, teknologisen 
osaamisen, huoltovarmuuden sekä 
materiaalivalmiuden vahvistamista;

Or. fi
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Tarkistus 62
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan S kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

S. ottaa huomioon, että teollisuus vaatii 
aseviennin laajentamista Euroopan unionin 
sisäisen kysynnän ennustetun vähenemisen 
korvaamiseksi ja että monet poliittiset tahot 
tukevat tätä vaatimusta osana Euroopan 
aseteollisuuden vahvistamista;

S. ottaa huomioon, että teollisuus vaatii 
aseviennin laajentamista Euroopan unionin 
sisäisen kysynnän ennustetun vähenemisen 
korvaamiseksi ja että monet poliittiset tahot 
tukevat tätä vaatimusta osana Euroopan 
aseteollisuuden vahvistamista ja 
työttömyyden vähentämistä joissakin 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 63
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan T kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

T. katsoo, että sitoutuneet jäsenvaltiot, 
valtiosta riippumattomat järjestöt,
kansalliset parlamentit ja myös Euroopan 
parlamentti voidaan saada osallistumaan 
aktiivisesti yhteisen kannan arviointiin, 
yhdenmukaistamiseen, täytäntöönpanoon 
ja sen noudattamisen valvontaan vain 
hitaasti ja painostamatta;

T. katsoo, että jäsenvaltiot, kansalliset 
parlamentit ja myös Euroopan parlamentti
on saatu osallistumaan yhteisen kannan 
arviointiin, yhdenmukaistamiseen, 
täytäntöönpanoon ja sen noudattamisen 
valvontaan vaihtelevasti; huomioi 
kansalaisyhteiskunnan, tutkijoiden ja 
valtioista riippumattomien järjestöjen työn 
epäkohtien esille nostamisessa;

Or. fi
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Tarkistus 64
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan T kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

T. katsoo, että sitoutuneet jäsenvaltiot, 
valtiosta riippumattomat järjestöt, 
kansalliset parlamentit ja myös Euroopan 
parlamentti voidaan saada osallistumaan 
aktiivisesti yhteisen kannan arviointiin, 
yhdenmukaistamiseen, täytäntöönpanoon 
ja sen noudattamisen valvontaan vain 
hitaasti ja painostamatta;

T. katsoo, että on mahdollista vahvistaa 
entisestään sitoutuneiden jäsenvaltioiden, 
valtiosta riippumattomien järjestöjen, 
kansallisten parlamenttien ja myös 
Euroopan parlamentin osallistumista 
aktiivisesti yhteisen kannan arviointiin, 
yhdenmukaistamiseen, täytäntöönpanoon 
ja sen noudattamisen valvontaan; ottaa 
huomioon, että COARM-työryhmä käy 
säännöllistä keskustelua 
kansalaisjärjestöistä ja 
asiantuntijaryhmistä koostuvan 
yhteenliittymän kanssa ja kuulee sitä;

Or. en

Tarkistus 65
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee merkille, että Tukholman 
kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin 
(SIPRI) tietojen mukaan Euroopan 
unionin valtiot olivat yhdessä maailman 
suurin aseiden viejä ennen Yhdysvaltoja 
ja Venäjää1 ja että tästä viennistä yhä 
suurempi osa – 61,4 prosenttia 
vuonna 20112 – toimitettiin Euroopan 
unionin ulkopuolisiin maihin;

Poistetaan.

_____________
1 20 suurinta aseiden viejää 
vuosina 2007–2011, 
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http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of
_at_top_20_exp_map.html
2 "EU arms exports figures remain level", 
Jane's Defence Weekly, 4. tammikuuta 
2013.

Or. en

Tarkistus 66
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. myöntää, että Euroopan unioni on ainoa 
valtioliitto, jolla on maailmanlaajuisesti 
ainutkertainen oikeudellisesti sitova kehys, 
jolla parannetaan muun muassa 
kriisialueille ja ihmisoikeustilanteeltaan 
kyseenalaisiin maihin suuntautuvan 
aseviennin valvontaa, ja ilmaisee tässä 
yhteydessä tyytyväisyytensä siihen, että 
eurooppalaiset ja Euroopan ulkopuoliset 
kolmannet maat ovat liittyneet yhteiseen 
kantaan perustuvaan aseviennin 
valvontajärjestelmään; panee kuitenkin 
huolestuneena merkille, että yhteisen 
kannan kahdeksaa perustetta sovelletaan ja 
tulkitaan EU:n eri jäsenvaltioissa 
vaihtelevan tiukasti; vaatii tästä syystä 
yhteisen kannan ja sen kaikkien 
velvoitteiden yhtenäistä ja yhtä tiukkaa
tulkintaa ja täysimittaista täytäntöönpanoa;

2. myöntää, että Euroopan unioni on ainoa 
valtioliitto, jolla on maailmanlaajuisesti 
ainutkertainen oikeudellisesti sitova kehys, 
jolla parannetaan muun muassa 
kriisialueille ja ihmisoikeustilanteeltaan 
kyseenalaisiin maihin suuntautuvan 
aseviennin valvontaa, ja ilmaisee tässä 
yhteydessä tyytyväisyytensä siihen, että 
eurooppalaiset ja Euroopan ulkopuoliset 
kolmannet maat ovat liittyneet yhteiseen 
kantaan perustuvaan aseviennin 
valvontajärjestelmään; panee kuitenkin 
merkille, että yhteisen kannan kahdeksaa 
perustetta sovelletaan ja tulkitaan EU:n eri 
jäsenvaltioissa vaihtelevan tiukasti; vaatii 
tästä syystä yhteisen kannan ja sen 
kaikkien velvoitteiden yhdenmukaisempaa 
tulkintaa ja täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 67
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. myöntää, että Euroopan unioni on ainoa 
valtioliitto, jolla on maailmanlaajuisesti 
ainutkertainen oikeudellisesti sitova kehys, 
jolla parannetaan muun muassa 
kriisialueille ja ihmisoikeustilanteeltaan 
kyseenalaisiin maihin suuntautuvan 
aseviennin valvontaa, ja ilmaisee tässä 
yhteydessä tyytyväisyytensä siihen, että 
eurooppalaiset ja Euroopan ulkopuoliset 
kolmannet maat ovat liittyneet yhteiseen 
kantaan perustuvaan aseviennin 
valvontajärjestelmään; panee kuitenkin 
huolestuneena merkille, että yhteisen 
kannan kahdeksaa perustetta sovelletaan ja 
tulkitaan EU:n eri jäsenvaltioissa 
vaihtelevan tiukasti; vaatii tästä syystä 
yhteisen kannan ja sen kaikkien 
velvoitteiden yhtenäistä ja yhtä tiukkaa 
tulkintaa ja täysimittaista täytäntöönpanoa;

2. myöntää, että Euroopan unioni on ainoa 
valtioliitto, jolla on maailmanlaajuisesti 
ainutkertainen oikeudellisesti sitova kehys, 
jolla parannetaan muun muassa 
kriisialueille ja ihmisoikeustilanteeltaan 
kyseenalaisiin maihin suuntautuvan 
aseviennin valvontaa, ja ilmaisee tässä 
yhteydessä tyytyväisyytensä siihen, että 
eurooppalaiset ja Euroopan ulkopuoliset 
kolmannet maat ovat liittyneet yhteiseen 
kantaan perustuvaan aseviennin 
valvontajärjestelmään; panee kuitenkin 
huolestuneena merkille, että yhteisen 
kannan kahdeksaa perustetta sovelletaan ja 
tulkitaan EU:n eri jäsenvaltioissa 
vaihtelevan tiukasti; vaatii tästä syystä 
yhteisen kannan ja sen kaikkien 
velvoitteiden yhtenäistä, yhdenmukaista ja 
tarkistettua tulkintaa ja täysimittaista 
täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 68
Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. myöntää, että Euroopan unioni on ainoa 
valtioliitto, jolla on maailmanlaajuisesti 
ainutkertainen oikeudellisesti sitova kehys, 
jolla parannetaan muun muassa 
kriisialueille ja ihmisoikeustilanteeltaan 
kyseenalaisiin maihin suuntautuvan 
aseviennin valvontaa, ja ilmaisee tässä 
yhteydessä tyytyväisyytensä siihen, että 
eurooppalaiset ja Euroopan ulkopuoliset 
kolmannet maat ovat liittyneet yhteiseen 
kantaan perustuvaan aseviennin 
valvontajärjestelmään; panee kuitenkin 

2. myöntää, että Euroopan unioni on ainoa 
valtioliitto, jolla on maailmanlaajuisesti 
ainutkertainen oikeudellisesti sitova kehys, 
jolla parannetaan muun muassa 
kriisialueille ja ihmisoikeustilanteeltaan 
kyseenalaisiin maihin suuntautuvan 
aseviennin valvontaa, ja ilmaisee tässä 
yhteydessä tyytyväisyytensä siihen, että 
eurooppalaiset ja Euroopan ulkopuoliset 
kolmannet maat ovat liittyneet yhteiseen 
kantaan perustuvaan aseviennin 
valvontajärjestelmään ja kansainvälisiin 
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huolestuneena merkille, että yhteisen 
kannan kahdeksaa perustetta sovelletaan ja 
tulkitaan EU:n eri jäsenvaltioissa 
vaihtelevan tiukasti; vaatii tästä syystä 
yhteisen kannan ja sen kaikkien 
velvoitteiden yhtenäistä ja yhtä tiukkaa 
tulkintaa ja täysimittaista täytäntöönpanoa;

toimiin, joilla pyritään luomaan 
tavanomaisten aseiden siirtoa koskevat 
yhteiset kansainväliset normit 
(asekauppasopimus); panee kuitenkin 
huolestuneena merkille, että yhteisen 
kannan kahdeksaa perustetta sovelletaan ja 
tulkitaan EU:n eri jäsenvaltioissa 
vaihtelevan tiukasti; vaatii tästä syystä 
yhteisen kannan ja sen kaikkien 
velvoitteiden yhtenäistä ja yhtä tiukkaa 
tulkintaa ja täysimittaista täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 69
Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. myöntää, että Euroopan unioni on ainoa 
valtioliitto, jolla on maailmanlaajuisesti 
ainutkertainen oikeudellisesti sitova kehys, 
jolla parannetaan muun muassa 
kriisialueille ja ihmisoikeustilanteeltaan 
kyseenalaisiin maihin suuntautuvan 
aseviennin valvontaa, ja ilmaisee tässä 
yhteydessä tyytyväisyytensä siihen, että 
eurooppalaiset ja Euroopan ulkopuoliset 
kolmannet maat ovat liittyneet yhteiseen 
kantaan perustuvaan aseviennin 
valvontajärjestelmään; panee kuitenkin 
huolestuneena merkille, että yhteisen 
kannan kahdeksaa perustetta sovelletaan ja 
tulkitaan EU:n eri jäsenvaltioissa 
vaihtelevan tiukasti; vaatii tästä syystä 
yhteisen kannan ja sen kaikkien 
velvoitteiden yhtenäistä ja yhtä tiukkaa 
tulkintaa ja täysimittaista täytäntöönpanoa;

2. myöntää, että Euroopan unioni on ainoa 
valtioliitto, jolla on maailmanlaajuisesti 
ainutkertainen oikeudellisesti sitova kehys, 
jolla parannetaan muun muassa 
kriisialueille ja ihmisoikeustilanteeltaan 
kyseenalaisiin maihin suuntautuvan 
aseviennin valvontaa, ja ilmaisee tässä 
yhteydessä tyytyväisyytensä siihen, että 
eurooppalaiset ja Euroopan ulkopuoliset 
kolmannet maat ovat liittyneet yhteiseen 
kantaan perustuvaan aseviennin 
valvontajärjestelmään; panee kuitenkin 
huolestuneena merkille, että yhteisen 
kannan kahdeksaa perustetta sovelletaan ja 
tulkitaan EU:n eri jäsenvaltioissa 
vaihtelevan tiukasti; vaatii tästä syystä 
yhteisen kannan ja sen kaikkien 
velvoitteiden yhtenäistä ja yhtä tiukkaa 
tulkintaa ja täysimittaista täytäntöönpanoa, 
samalla kun laaditaan järjestely, jonka 
avulla voidaan tarkastella jonkin 
jäsenvaltion turvallisuuteen liittyviä 
huolenaiheita, jotka koskevat asevientiä;
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Or. en

Tarkistus 70
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. myöntää, että Euroopan unioni on ainoa 
valtioliitto, jolla on maailmanlaajuisesti 
ainutkertainen oikeudellisesti sitova kehys, 
jolla parannetaan muun muassa 
kriisialueille ja ihmisoikeustilanteeltaan 
kyseenalaisiin maihin suuntautuvan 
aseviennin valvontaa, ja ilmaisee tässä 
yhteydessä tyytyväisyytensä siihen, että 
eurooppalaiset ja Euroopan ulkopuoliset 
kolmannet maat ovat liittyneet yhteiseen 
kantaan perustuvaan aseviennin 
valvontajärjestelmään; panee kuitenkin 
huolestuneena merkille, että yhteisen 
kannan kahdeksaa perustetta sovelletaan ja 
tulkitaan EU:n eri jäsenvaltioissa 
vaihtelevan tiukasti; vaatii tästä syystä 
yhteisen kannan ja sen kaikkien 
velvoitteiden yhtenäistä ja yhtä tiukkaa 
tulkintaa ja täysimittaista täytäntöönpanoa;

2. myöntää, että Euroopan unioni on ainoa 
valtioliitto, jolla on maailmanlaajuisesti 
ainutkertainen oikeudellisesti sitova kehys, 
jolla parannetaan aseviennin valvontaa 
muun muassa suhteessa kriisialueisiin ja 
ihmisoikeustilanteeltaan kyseenalaisiin 
maihin sekä suhteessa sellaisiin valtioihin, 
joihin liittyy todistetusti riski siitä, että 
siirretyt tavarat ohjautuvat luvatta muille 
loppukäyttäjille, ja ilmaisee tässä 
yhteydessä tyytyväisyytensä siihen, että 
eurooppalaiset ja Euroopan ulkopuoliset 
kolmannet maat ovat liittyneet yhteiseen 
kantaan perustuvaan aseviennin 
valvontajärjestelmään; panee kuitenkin 
huolestuneena merkille, että yhteisen 
kannan kahdeksaa perustetta sovelletaan ja 
tulkitaan EU:n eri jäsenvaltioissa 
vaihtelevan tiukasti; vaatii tästä syystä 
yhteisen kannan ja sen kaikkien 
velvoitteiden yhtenäistä ja yhtä tiukkaa 
tulkintaa ja täysimittaista täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 71
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. myöntää, että Euroopan unioni on ainoa 
valtioliitto, jolla on maailmanlaajuisesti 
ainutkertainen oikeudellisesti sitova kehys, 
jolla parannetaan muun muassa 
kriisialueille ja ihmisoikeustilanteeltaan 
kyseenalaisiin maihin suuntautuvan 
aseviennin valvontaa, ja ilmaisee tässä 
yhteydessä tyytyväisyytensä siihen, että 
eurooppalaiset ja Euroopan ulkopuoliset 
kolmannet maat ovat liittyneet yhteiseen 
kantaan perustuvaan aseviennin 
valvontajärjestelmään; panee kuitenkin 
huolestuneena merkille, että yhteisen 
kannan kahdeksaa perustetta sovelletaan ja 
tulkitaan EU:n eri jäsenvaltioissa 
vaihtelevan tiukasti; vaatii tästä syystä 
yhteisen kannan ja sen kaikkien 
velvoitteiden yhtenäistä ja yhtä tiukkaa 
tulkintaa ja täysimittaista täytäntöönpanoa;

2. myöntää, että Euroopan unioni on ainoa 
valtioliitto, jolla on maailmanlaajuisesti 
ainutkertainen oikeudellisesti sitova kehys, 
jolla parannetaan muun muassa 
kriisialueille ja ihmisoikeustilanteeltaan 
kyseenalaisiin maihin suuntautuvan 
aseviennin valvontaa, ja ilmaisee tässä 
yhteydessä tyytyväisyytensä siihen, että 
eurooppalaiset ja Euroopan ulkopuoliset 
kolmannet maat ovat liittyneet yhteiseen 
kantaan perustuvaan aseviennin 
valvontajärjestelmään; panee merkille, että 
yhteisen kannan kahdeksaa perustetta 
sovelletaan ja tulkitaan EU:n eri 
jäsenvaltioissa vaihtelevan tiukasti; vaatii 
tästä syystä yhteisen kannan ja sen 
kaikkien velvoitteiden yhtenäistä ja yhtä 
tiukkaa tulkintaa ja täysimittaista 
täytäntöönpanoa;

Or. pl

Tarkistus 72
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. myöntää, että Euroopan unioni on ainoa 
valtioliitto, jolla on maailmanlaajuisesti 
ainutkertainen oikeudellisesti sitova kehys, 
jolla parannetaan muun muassa 
kriisialueille ja ihmisoikeustilanteeltaan 
kyseenalaisiin maihin suuntautuvan 
aseviennin valvontaa, ja ilmaisee tässä 
yhteydessä tyytyväisyytensä siihen, että 
eurooppalaiset ja Euroopan ulkopuoliset 
kolmannet maat ovat liittyneet yhteiseen 
kantaan perustuvaan aseviennin 
valvontajärjestelmään; panee kuitenkin 
huolestuneena merkille, että yhteisen 

2. toteaa, että Euroopan unioni on ainoa 
valtioliitto, jolla on maailmanlaajuisesti 
ainutkertainen oikeudellisesti sitova kehys, 
jolla parannetaan muun muassa 
kriisialueille ja ihmisoikeustilanteeltaan 
kyseenalaisiin maihin suuntautuvan 
aseviennin valvontaa, ja ilmaisee tässä 
yhteydessä tyytyväisyytensä siihen, että 
eurooppalaiset ja Euroopan ulkopuoliset 
kolmannet maat ovat liittyneet yhteiseen 
kantaan perustuvaan aseviennin 
valvontajärjestelmään; panee kuitenkin 
huolestuneena merkille, että yhteisen 
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kannan kahdeksaa perustetta sovelletaan ja 
tulkitaan EU:n eri jäsenvaltioissa 
vaihtelevan tiukasti; vaatii tästä syystä 
yhteisen kannan ja sen kaikkien 
velvoitteiden yhtenäistä ja yhtä tiukkaa
tulkintaa ja täysimittaista täytäntöönpanoa;

kannan kahdeksaa perustetta sovelletaan ja 
tulkitaan EU:n eri jäsenvaltioissa 
vaihtelevasti; vaatii tästä syystä yhteisen 
kannan yhtenäistä tulkintaa ja 
täysimittaista täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioiden taholta;

Or. fi

Tarkistus 73
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevan EU:n 
strategiakehyksen toimintasuunnitelman 
toimenpiteen 11 e, jossa Euroopan 
ulkosuhdehallinto ja jäsenvaltio 
sitoutuvat varmistamaan, että neuvoston 
yhteistä kantaa tarkistettaessa otetaan 
huomioon ihmisoikeudet ja 
kansainvälinen humanitaarinen oikeus; 
kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa 
raportoimaan toimista, joita on toteutettu 
sitoumuksen täyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 74
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että koska asevarustelumenot 
haittaavat köyhien vastaanottajamaiden 
kehitysmahdollisuuksia, perusteen 8 

Poistetaan.
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painoarvoa olisi lisättävä siten, että 
aseviennin yhteensopimattomuus 
kehityksen kanssa johtaisi automaattisesti 
vientilupien epäämiseen;

Or. en

Tarkistus 75
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että koska asevarustelumenot 
haittaavat köyhien vastaanottajamaiden 
kehitysmahdollisuuksia, perusteen 8 
painoarvoa olisi lisättävä siten, että 
aseviennin yhteensopimattomuus 
kehityksen kanssa johtaisi automaattisesti 
vientilupien epäämiseen;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 76
Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että koska asevarustelumenot 
haittaavat köyhien vastaanottajamaiden 
kehitysmahdollisuuksia, perusteen 8 
painoarvoa olisi lisättävä siten, että 
aseviennin yhteensopimattomuus 
kehityksen kanssa johtaisi automaattisesti 
vientilupien epäämiseen;

3. katsoo, että koska asevarustelumenot 
haittaavat köyhien vastaanottajamaiden 
kehitysmahdollisuuksia, perusteen 8 
painoarvoa olisi lisättävä siten, että 
aseviennin yhteensopimattomuus 
kehityksen kanssa johtaisi automaattisesti 
vientilupien epäämiseen; katsoo tältä osin, 
että kahdeksan perusteen voimassaolo 
olisi sisällytettävä sitovasti 
puolustustarvikesiirtoja koskevaan 
direktiiviin sen tarkistamisen yhteydessä;
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Or. de

Tarkistus 77
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että koska asevarustelumenot 
haittaavat köyhien vastaanottajamaiden 
kehitysmahdollisuuksia, perusteen 8 
painoarvoa olisi lisättävä siten, että 
aseviennin yhteensopimattomuus 
kehityksen kanssa johtaisi automaattisesti 
vientilupien epäämiseen;

3. katsoo, että asevarustelumenot voivat 
olla ristiriidassa köyhien 
vastaanottajamaiden kehitystavoitteiden
kanssa;

Or. fi

Tarkistus 78
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että koska asevarustelumenot 
haittaavat köyhien vastaanottajamaiden 
kehitysmahdollisuuksia, perusteen 8
painoarvoa olisi lisättävä siten, että 
aseviennin yhteensopimattomuus 
kehityksen kanssa johtaisi automaattisesti 
vientilupien epäämiseen;

3. katsoo, että koska asevarustelumenot 
haittaavat köyhien vastaanottajamaiden 
kehitysmahdollisuuksia, perustetta 8 olisi 
parannettava, jotta voidaan määrittää 
paremmin, missä tapauksessa vientilupa 
voidaan evätä valtiollisen toimijan 
vakaaseen tilanteeseen perustuen;

Or. en
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Tarkistus 79
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. palauttaa mieliin, että asemarkkinat 
ovat vaikuttaneet epäselvien 
menettelyiden vuoksi merkittävästi 
tiettyjen valtioiden, myös joidenkin 
jäsenvaltioiden, velkaantumiseen; vaatii 
siksi, että aseiden hankinnan ja myynnin 
avoimuutta on lisättävä ja että yhteisön 
sisäistä asekauppaa koskevat 
asianmukaiset tiedot on sisällytettävä 
edelleen EU:n vuosikertomukseen; 

Or. el

Tarkistus 80
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että yhteistä kantaa olisi 
täydennettävä jatkuvasti päivitettävällä ja 
julkisella luettelolla, jossa on kattavat 
perustelut ja josta käy ilmi, onko tiettyihin 
vastaanottajamaihin suuntautuva vienti 
sopusoinnussa yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen kanssa vai ei;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 81
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että yhteistä kantaa olisi 
täydennettävä jatkuvasti päivitettävällä ja 
julkisella luettelolla, jossa on kattavat 
perustelut ja josta käy ilmi, onko tiettyihin 
vastaanottajamaihin suuntautuva vienti 
sopusoinnussa yhteisen kannan kahdeksan 
perusteen kanssa vai ei;

4. katsoo, että kun otetaan huomioon 
luottamuksellisuuden aste, jota 
jäsenvaltiot tarvitsevat päätöksenteossaan, 
yhteistä kantaa kannattaisi täydentää 
säännöllisesti päivitettävällä ja julkisella 
luettelolla, jossa on perustelut, joista käy 
ilmi, onko tiettyihin vastaanottajamaihin 
suuntautuva vienti sopusoinnussa yhteisen 
kannan kahdeksan perusteen kanssa vai ei;

Or. fr

Tarkistus 82
Sampo Terho, Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että yhteistä kantaa olisi 
täydennettävä jatkuvasti päivitettävällä ja 
julkisella luettelolla, jossa on kattavat 
perustelut ja josta käy ilmi, onko tiettyihin 
vastaanottajamaihin suuntautuva vienti 
sopusoinnussa yhteisen kannan kahdeksan 
perusteen kanssa vai ei;

4. katsoo, että avoimuuden vuoksi yhteistä 
kantaa olisi täydennettävä jatkuvasti 
päivitettävällä ja julkisella luettelolla, jossa 
on kattavat perustelut ja josta käy ilmi, 
onko tiettyihin vastaanottajamaihin 
suuntautuva vienti sopusoinnussa yhteisen 
kannan kahdeksan perusteen kanssa vai ei; 
katsoo, että kyseisen listan pitäisi olla 
riippumattoman tahon hallinnoima, 
esimerkiksi Euroopan 
ulkosuhdehallinnon;

Or. fi

Tarkistus 83
Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. katsoo, että yhteisessä kannassa olisi 
otettava huomioon riski siitä, että ostava 
valtio toteuttaa aseiden 
jälleenvientitoimia;

Or. en

Tarkistus 84
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää tarpeellisena, että luodaan 
standardoitu tarkastus- ja 
raportointijärjestelmä, joka antaa tietoja 
siitä, onko yksittäisten Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden vienti yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen vastaista ja jos on, 
missä määrin;

5. pitää tarkoituksenmukaisena, että
valmistellaan suositeltavuutta ja 
toteutettavuutta tarkasteleva tutkimus 
siitä, onko syytä luoda standardoitu 
tarkastus- ja raportointijärjestelmä, joka 
antaa tietoja siitä, onko yksittäisten 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden vienti 
yhteisen kannan kahdeksan perusteen 
vastaista ja jos on, missä määrin;

Or. en

Tarkistus 85
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää tarpeellisena, että luodaan
standardoitu tarkastus- ja 
raportointijärjestelmä, joka antaa tietoja 
siitä, onko yksittäisten Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden vienti yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen vastaista ja jos on, 

5. pitää suotavana, että laaditaan tutkimus
standardoidun tarkastus- ja 
raportointijärjestelmän luomisen
tarkoituksenmukaisuudesta ja 
toteutettavuudesta, joka antaa tietoja siitä, 
onko yksittäisten Euroopan unionin 
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missä määrin; jäsenvaltioiden vienti yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen vastaista ja jos on, 
missä määrin;

Or. pl

Tarkistus 86
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää tarpeellisena, että luodaan 
standardoitu tarkastus- ja 
raportointijärjestelmä, joka antaa tietoja 
siitä, onko yksittäisten Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden vienti yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen vastaista ja jos on, 
missä määrin;

5. pitää tarpeellisena, että luodaan 
standardoitu tarkastus- ja 
raportointijärjestelmä, jotta 
mahdollistetaan julkisen arvioinnin 
laatiminen siitä, onko yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen avulla ohjattu 
yksittäisten Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden vientiä koskevia 
riskinarviointeja ja päätöksiä ja jos on, 
missä määrin, jotta voidaan päätellä, 
missä määrin kansalliset viranomaiset 
ovat soveltaneet perusteita;

Or. en

Tarkistus 87
Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää tarpeellisena, että luodaan 
standardoitu tarkastus- ja 
raportointijärjestelmä, joka antaa tietoja 
siitä, onko yksittäisten Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden vienti yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen vastaista ja jos on, 

5. pitää tarpeellisena, että luodaan 
standardoitu tarkastus- ja 
raportointijärjestelmä, joka antaa tietoja 
siitä, onko yksittäisten Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden vienti yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen vastaista ja jos on, 
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missä määrin; missä määrin, samoin kuin siitä, 
aiheuttavatko perusteet turvallisuutta 
koskevia huolenaiheita yksittäisissä 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 88
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää tarpeellisena, että luodaan 
standardoitu tarkastus- ja 
raportointijärjestelmä, joka antaa tietoja 
siitä, onko yksittäisten Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden vienti yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen vastaista ja jos on, 
missä määrin;

5. pitää tarpeellisena, että luodaan 
standardoitu tarkastus- ja 
raportointijärjestelmä, joka antaa tietoja 
siitä, onko yksittäisten Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden vienti yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen vastaista ja jos on, 
missä määrin, toistamatta COARM-
työryhmän tällä alalla toteuttamia ja 
olemassa olevia toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 89
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää tarpeellisena, että luodaan 
standardoitu tarkastus- ja 
raportointijärjestelmä, joka antaa tietoja 
siitä, onko yksittäisten Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden vienti yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen vastaista ja jos on, 
missä määrin;

5. pitää tarpeellisena, että luodaan 
standardoitu tarkastus- ja 
raportointijärjestelmä, joka antaa tietoja 
siitä, onko yksittäisten Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden vienti yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen vastaista ja jos on, 
missä määrin; pitää tärkeänä, että 
kyseinen järjestelmä perustuu 
avoimuuden periaatteelle;
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Or. fi

Tarkistus 90
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa yhteisen kannan 
uudelleentarkastelun yhteydessä 
käyttämään yhteisessä kannassa vahvaa, 
selkeää ja yksiselitteistä kieltä, jotta 
estetään perusteiden erilaiset tulkinnat ja 
soveltaminen; kehottaa erityisesti 
noudattamaan yhteisen kannan 
10 artiklaa, jonka mukaan poliittiset, 
taloudelliset tai geostrategiset edut eivät 
saa haitata tai estää perusteiden 
soveltamista;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 91
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa yhteisen kannan 
uudelleentarkastelun yhteydessä 
käyttämään yhteisessä kannassa vahvaa, 
selkeää ja yksiselitteistä kieltä, jotta 
estetään perusteiden erilaiset tulkinnat ja 
soveltaminen; kehottaa erityisesti 
noudattamaan yhteisen kannan 
10 artiklaa, jonka mukaan poliittiset, 
taloudelliset tai geostrategiset edut eivät 
saa haitata tai estää perusteiden 
soveltamista;

6. kehottaa yhteisen kannan 
uudelleentarkastelun yhteydessä 
käyttämään yhteisessä kannassa vahvaa, 
selkeää ja yksiselitteistä kieltä, jotta 
perusteita tulkitaan ja sovelletaan 
yhdenmukaisemmin;
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Or. fr

Tarkistus 92
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa yhteisen kannan 
uudelleentarkastelun yhteydessä 
käyttämään yhteisessä kannassa vahvaa, 
selkeää ja yksiselitteistä kieltä, jotta 
estetään perusteiden erilaiset tulkinnat ja 
soveltaminen; kehottaa erityisesti 
noudattamaan yhteisen kannan 10 artiklaa, 
jonka mukaan poliittiset, taloudelliset tai 
geostrategiset edut eivät saa haitata tai 
estää perusteiden soveltamista;

6. kehottaa yhteisen kannan 
uudelleentarkastelun yhteydessä 
käyttämään yhteisessä kannassa vahvaa, 
selkeää ja yksiselitteistä kieltä, jotta 
estetään perusteiden erilaiset tulkinnat ja 
soveltaminen; kehottaa erityisesti 
noudattamaan yhteisen kannan 10 artiklaa;

Or. en

Tarkistus 93
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa yhteisen kannan
uudelleentarkastelun yhteydessä 
käyttämään yhteisessä kannassa vahvaa, 
selkeää ja yksiselitteistä kieltä, jotta 
estetään perusteiden erilaiset tulkinnat ja 
soveltaminen; kehottaa erityisesti
noudattamaan yhteisen kannan 10 artiklaa, 
jonka mukaan poliittiset, taloudelliset tai 
geostrategiset edut eivät saa haitata tai 
estää perusteiden soveltamista;

6. kehottaa uudelleentarkastelun 
yhteydessä kehittämään yhteistä kantaa 
selkeämmäksi ja yksiselitteisemmäksi, 
jotta vähennetään riskiä erilaisiin 
tulkintoihin; kehottaa noudattamaan 
yhteisen kannan 10. artiklaa, jonka mukaan 
jäsenvaltiot voivat harkita 
vientiehdotusten merkitystä taloudellisten, 
sosiaalisten, kaupallisten ja teollisten 
etujensa kannalta, mutta joka korostaa, 
että tämä ei saa haitata yhteisen kannan 
perusteiden soveltamista;
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Or. fi

Tarkistus 94
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa yhteisen kannan 
uudelleentarkastelun yhteydessä 
käyttämään yhteisessä kannassa vahvaa, 
selkeää ja yksiselitteistä kieltä, jotta 
estetään perusteiden erilaiset tulkinnat ja 
soveltaminen; kehottaa erityisesti 
noudattamaan yhteisen kannan 10 artiklaa, 
jonka mukaan poliittiset, taloudelliset tai 
geostrategiset edut eivät saa haitata tai 
estää perusteiden soveltamista;

6. kehottaa yhteisen kannan 
uudelleentarkastelun yhteydessä 
käyttämään yhteisessä kannassa vahvaa, 
selkeää ja yksiselitteistä kieltä, jotta 
estetään perusteiden erilaiset tulkinnat ja 
soveltaminen; kehottaa erityisesti 
noudattamaan yhteisen kannan 10 artiklaa, 
jonka mukaan poliittiset, taloudelliset tai 
geostrategiset edut eivät saa horjuttaa
perusteiden soveltamista; kehottaa 
antamaan yksityiskohtaisempaa opastusta 
käyttäjän oppaassa perusteen 2 ja 
perusteen 7 yhteydessä sekä saattamaan 
ajan tasalle liitteet I–IV, mukaan lukien 
viittaus EU:n valtiokohtaisiin 
ihmisoikeusstrategioihin;

Or. en

Tarkistus 95
Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa yhteisen kannan 
uudelleentarkastelun yhteydessä 
käyttämään yhteisessä kannassa vahvaa, 
selkeää ja yksiselitteistä kieltä, jotta 
estetään perusteiden erilaiset tulkinnat ja 
soveltaminen; kehottaa erityisesti 

6. kehottaa yhteisen kannan 
uudelleentarkastelun yhteydessä 
käyttämään yhteisessä kannassa vahvaa, 
selkeää ja yksiselitteistä kieltä, jotta 
estetään perusteiden erilaiset tulkinnat ja 
soveltaminen; kehottaa erityisesti 
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noudattamaan yhteisen kannan 10 artiklaa, 
jonka mukaan poliittiset, taloudelliset tai 
geostrategiset edut eivät saa haitata tai 
estää perusteiden soveltamista;

noudattamaan yhteisen kannan 10 artiklaa, 
jonka mukaan poliittiset, taloudelliset tai 
geostrategiset edut eivät saa haitata tai 
estää perusteiden soveltamista; 
huomauttaa, että aseviennillä ei saa 
missään tapauksessa olla ulko- tai 
geopoliittisia tavoitteita, esimerkiksi ns. 
"strategisten kumppanimaiden" väitetty 
vahvistaminen;

Or. de

Tarkistus 96
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa sisällyttämään yhteiseen 
kantaan vientikiellon jälkeen käyttöön 
otettavat välineet, joilla integroidaan tai 
käynnistetään seuraavat toimet: a) 
säännölliset arvioinnit, joihin osallistuvat 
myös EU:n muut asianmukaiset yksiköt 
kuin COARM-työryhmä, kansalliset 
hallitukset ja viranomaiset, jotta
selvennetään, olisiko EU:n asetettava uusi 
vientikielto, jatkettava sen ylläpitämistä 
erityistoimin vai palautettava normaalit 
valvontatoimet, b) valtioita, joihin 
oletettavasti ei myönnetä vientilupaa 
(presumption of denial), koskevan 
politiikan täytäntöönpano entiseen 
vientikiellon kohteena olleeseen valtioon 
nähden, c) olemassa olevaa 
epäämisilmoitusta/kuulemismekanismia 
vastaavan toimenpiteen soveltaminen 
kaikkiin mahdollisiin siirtoihin, jotka 
suuntautuvat aiemmin vientikiellon 
kohteina olleeseen valtioon, d) 
valtiokohtaisen kertomuksen laatiminen 
yksittäisistä siirroista niiden 
sisällyttämiseksi yhteiskertomukseen, e) 
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jäsenvaltioiden on varattava oikeus 
siirron jälkeisten tarkastuksien 
toteuttamiseksi loppukäytön valvontaan 
liittyvissä tarkoituksissa ja f) 
kaksikäyttötuotteita koskevaa loppukäytön 
valvontaa, jota sovelletaan vientikiellon 
kohteena oleviin valtioihin, olisi 
laajennettava kattamaan nämä valtiot;

Or. en

Tarkistus 97
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. kehottaa sisällyttämään EU:n 
yhteiseen kantaan lisäperusteen, jossa 
jäsenvaltiot velvoitetaan arvioimaan 
lahjontaan ja korruptioon liittyvää riskiä 
ennen kuin jollekin valtiolle myönnetään 
aseenvientilupa;

Or. en

Tarkistus 98
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää valitettavana, että ei ole 
mahdollista teettää yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen noudattamisesta 
riippumatonta tutkimusta, että ei ole 
olemassa seuraamusmekanismeja siltä 
varalta, että jokin jäsenvaltio rikkoo näitä 
perusteita, ja että sellaisia ei ole edes 

Poistetaan.
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suunnitteilla; katsoo, että olisi säädettävä 
mahdollisuudesta suorittaa riippumaton 
tutkimus sekä yhteisen kannan 
rikkomisen seuraamusmekanismeista;

Or. pl

Tarkistus 99
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää valitettavana, että ei ole 
mahdollista teettää yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen noudattamisesta 
riippumatonta tutkimusta, että ei ole 
olemassa seuraamusmekanismeja siltä 
varalta, että jokin jäsenvaltio rikkoo näitä 
perusteita, ja että sellaisia ei ole edes 
suunnitteilla; katsoo, että olisi säädettävä 
mahdollisuudesta suorittaa riippumaton 
tutkimus sekä yhteisen kannan 
rikkomisen seuraamusmekanismeista;

7. toteaa, että perusteiden noudattamisen 
valvonnassa noudatetaan kansallisia 
säännöksiä; on sitä mieltä, että 
kansallisten parlamenttien tai erityisten 
parlamentaaristen elimien tehtävänä on 
varmistaa perusteiden noudattamisen 
tehokas valvonta;

Or. en

Tarkistus 100
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää valitettavana, että ei ole 
mahdollista teettää yhteisen kannan
kahdeksan perusteen noudattamisesta 
riippumatonta tutkimusta, että ei ole 
olemassa seuraamusmekanismeja siltä 
varalta, että jokin jäsenvaltio rikkoo näitä 

7. kehottaa jäsenvaltioita ja korkeaa 
edustajaa / komission varapuheenjohtajaa 
pyrkimään siihen, että kahdeksaa 
perustetta noudatetaan yhdenmukaisesti 
ja kunnianhimoisesti kaikissa 
jäsenvaltioissa; kehottaa jäsenvaltioita ja 
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perusteita, ja että sellaisia ei ole edes 
suunnitteilla; katsoo, että olisi säädettävä 
mahdollisuudesta suorittaa riippumaton 
tutkimus sekä yhteisen kannan 
rikkomisen seuraamusmekanismeista;

korkeaa edustajaa / komission 
varapuheenjohtajaa myös edistämään 
paljon laajempaa avoimuutta 
julkaisemalla oikea-aikaisempia ja 
täydellisiä tietoja aseidenviennistä 
kaikissa jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 101
Sampo Terho, Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää valitettavana, että ei ole 
mahdollista teettää yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen noudattamisesta 
riippumatonta tutkimusta, että ei ole 
olemassa seuraamusmekanismeja siltä 
varalta, että jokin jäsenvaltio rikkoo näitä 
perusteita, ja että sellaisia ei ole edes 
suunnitteilla; katsoo, että olisi säädettävä 
mahdollisuudesta suorittaa riippumaton 
tutkimus sekä yhteisen kannan rikkomisen 
seuraamusmekanismeista;

7. pitää valitettavana, että ei ole 
mahdollista teettää yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen noudattamisesta 
riippumatonta tutkimusta, että ei ole 
olemassa seurauksia siltä varalta, että 
jokin jäsenvaltio rikkoo näitä perusteita; 
katsoo, että olisi säädettävä 
mahdollisuudesta suorittaa riippumaton 
tutkimus yhteisen kannan rikkomisesta;

Or. en

Tarkistus 102
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää valitettavana, että ei ole 
mahdollista teettää yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen noudattamisesta 
riippumatonta tutkimusta, että ei ole 
olemassa seuraamusmekanismeja siltä 

7. toteaa, että ei ole mahdollista teettää 
yhteisen kannan kahdeksan perusteen 
noudattamisesta riippumatonta tutkimusta, 
että ei ole olemassa 
seuraamusmekanismeja siltä varalta, että 
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varalta, että jokin jäsenvaltio rikkoo näitä 
perusteita, ja että sellaisia ei ole edes 
suunnitteilla; katsoo, että olisi säädettävä 
mahdollisuudesta suorittaa riippumaton 
tutkimus sekä yhteisen kannan rikkomisen 
seuraamusmekanismeista;

jokin jäsenvaltio rikkoo näitä perusteita, ja 
että sellaisia ei ole edes suunnitteilla; 
katsoo, että olisi säädettävä 
mahdollisuudesta suorittaa riippumaton 
tutkimus sekä yhteisen kannan rikkomisen 
seuraamusmekanismeista;

Or. en

Tarkistus 103
Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää valitettavana, että ei ole 
mahdollista teettää yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen noudattamisesta 
riippumatonta tutkimusta, että ei ole 
olemassa seuraamusmekanismeja siltä 
varalta, että jokin jäsenvaltio rikkoo näitä 
perusteita, ja että sellaisia ei ole edes 
suunnitteilla; katsoo, että olisi säädettävä 
mahdollisuudesta suorittaa riippumaton 
tutkimus sekä yhteisen kannan rikkomisen 
seuraamusmekanismeista;

7. pitää valitettavana, että ei ole 
mahdollista teettää yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen noudattamisesta 
riippumatonta tutkimusta, että ei ole 
olemassa seuraamusmekanismeja siltä 
varalta, että jokin jäsenvaltio rikkoo näitä 
perusteita, ja että sellaisia ei ole edes 
suunnitteilla; katsoo, että olisi säädettävä 
mahdollisuudesta suorittaa riippumaton 
tutkimus parlamentin (valvontatoimia 
toteuttavien) elimien tai 
kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen/aloitteiden välityksellä sekä 
yhteisen kannan rikkomisen 
seuraamusmekanismeista;

Or. en

Tarkistus 104
Tarja Cronberg, Indrek Tarand
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)



AM\929901FI.doc 57/93 PE506.252v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. pitää valitettavana Ranskan 
hallituksen päätöstä viedä Mistral-
taistelulaivoja Venäjälle huolimatta siitä, 
että Venäjä miehitti hiljattain Georgian ja 
rikkoi sen seurauksena kuusikohtaista 
rauhansuunnitelmaa, sekä Venäjän 
yleisestä ihmisoikeustilanteesta;

Or. en

Tarkistus 105
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa, että yhteisen kannan ja sen 
noudattamisen ei pidä olla ristiriidassa 
EU:n yhteisen ulkopolitiikan kanssa ja 
peräänkuuluttaa asevientivalvonnan 
ajantasaisuutta; katsoo, että on 
jäsenvaltioiden sekä yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
vastuulla parantaa yhteisen ulkopolitiikan 
koherenssia;

Or. fi

Tarkistus 106
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on tyytyväinen siihen, että neuvosto on 
hyväksynyt Wassenaarin järjestelyn 

8. on tyytyväinen siihen, että neuvosto on 
hyväksynyt Wassenaarin järjestelyn 
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ampumatarvikeluettelon ajantasaistetun 
version, jossa otetaan huomioon kaikki 
ampumatarvikeluetteloon vuonna 2011 
tehdyt muutokset; kehottaa neuvostoa 
hyväksymään myös viimeiset muutokset, 
joita tehtiin vuonna 2011 muun muassa 
kaksikäyttötuotteiden luetteloon ja joista 
sovittiin asiantuntijaryhmässä 
joulukuussa 2012;

ampumatarvikeluettelon ajantasaistetun 
version, jossa otetaan huomioon kaikki 
ampumatarvikeluetteloon vuonna 2011 
tehdyt muutokset; kehottaa neuvostoa 
hyväksymään myös viimeiset muutokset, 
joita tehtiin vuonna 2011 muun muassa 
saattamalla asetuksen (EU) 
N:o 1232/2011 liitteet ajan tasalle ja joista 
sovittiin asiantuntijaryhmässä 
joulukuussa 2012;

Or. en

Tarkistus 107
Krzysztof Lisek

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on tyytyväinen siihen, että neuvosto on 
hyväksynyt Wassenaarin järjestelyn 
ampumatarvikeluettelon ajantasaistetun 
version, jossa otetaan huomioon kaikki
ampumatarvikeluetteloon vuonna 2011 
tehdyt muutokset; kehottaa neuvostoa 
hyväksymään myös viimeiset muutokset, 
joita tehtiin vuonna 2011 muun muassa 
kaksikäyttötuotteiden luetteloon ja joista 
sovittiin asiantuntijaryhmässä 
joulukuussa 2012;

8. on tyytyväinen siihen, että neuvosto on 
hyväksynyt Wassenaarin järjestelyn 
puolustustarvikeluettelon ajantasaistetun 
version, jossa otetaan huomioon kaikki 
ampumatarvikeluetteloon vuonna 2011 
tehdyt muutokset; kehottaa neuvostoa 
hyväksymään myös viimeiset muutokset, 
joita tehtiin vuonna 2011 muun muassa 
kaksikäyttötuotteiden luetteloon ja joista 
sovittiin asiantuntijaryhmässä 
joulukuussa 2012;

Or. pl

Tarkistus 108
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on tyytyväinen siihen, että neuvosto on 8. on tyytyväinen siihen, että neuvosto on 
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hyväksynyt Wassenaarin järjestelyn 
ampumatarvikeluettelon ajantasaistetun 
version, jossa otetaan huomioon kaikki 
ampumatarvikeluetteloon vuonna 2011 
tehdyt muutokset; kehottaa neuvostoa 
hyväksymään myös viimeiset muutokset, 
joita tehtiin vuonna 2011 muun muassa 
kaksikäyttötuotteiden luetteloon ja joista 
sovittiin asiantuntijaryhmässä 
joulukuussa 2012;

hyväksynyt Wassenaarin järjestelyn 
puolustustarvikeluettelon ajantasaistetun 
version, jossa otetaan huomioon kaikki 
ampumatarvikeluetteloon vuonna 2011 
tehdyt muutokset kehottaa neuvostoa 
hyväksymään myös viimeiset muutokset, 
joita tehtiin vuonna 2011 muun muassa 
kaksikäyttötuotteiden luetteloon ja joista 
sovittiin asiantuntijaryhmässä 
joulukuussa 2012;

Or. pl

Tarkistus 109
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään 
vientivalvonnan ja kahdeksan perusteen 
soveltamisen yhteydessä enemmän 
huomiota valvontateknologian kaltaisiin 
tuotteisiin, joita voidaan käyttää sekä 
siviili- että sotilaallisiin tarkoituksiin, sekä 
varaosiin ja tuotteisiin, joita voidaan 
käyttää sähköisessä sodankäynnissä tai 
ei-kuolettavissa 
ihmisoikeusloukkauksissa;

9. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään 
vientivalvonnan ja kahdeksan perusteen 
soveltamisen yhteydessä enemmän 
huomiota kaikkeen sotilasteknologiaan ja 
kaikkiin puolustustarvikkeisiin, kuten 
yhteisessä kannassa 288/944/YUTP 
esitetään;

Or. en

Tarkistus 110
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään 
vientivalvonnan ja kahdeksan perusteen 

9. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään 
vientivalvonnan ja kahdeksan perusteen 
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soveltamisen yhteydessä enemmän 
huomiota valvontateknologian kaltaisiin 
tuotteisiin, joita voidaan käyttää sekä 
siviili- että sotilaallisiin tarkoituksiin, sekä 
varaosiin ja tuotteisiin, joita voidaan 
käyttää sähköisessä sodankäynnissä tai 
ei-kuolettavissa 
ihmisoikeusloukkauksissa;

soveltamisen yhteydessä enemmän
huomiota tuotteisiin, joita voidaan käyttää 
sekä siviili- että sotilaallisiin tarkoituksiin, 
ja toteaa, että ihmisoikeuksien ja 
demokratian vastaisten vakavien 
rikkomuksien tapauksessa lähes kaikkea 
tekniikan vientiä voidaan käyttää 
käytännesääntöjen periaatteiden 
vastaisesti, minkä vuoksi erityisen 
vaarallisen ostajan profiilin 
määrittäminen on vähintään yhtä tärkeää 
kuin kuolettavan teknologian valvonta;

Or. en

Tarkistus 111
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. vaatii lisäksi yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen laajentamista tai 
soveltamista myös sotilas-, turvallisuus- ja 
poliisihenkilöstön siirtoon, asevientiin 
liittyviin palveluihin, tietämykseen ja 
koulutukseen sekä yksityisiin sotilaallisiin 
ja turvallisuusalan palveluihin; kehottaa 
säätämään, että turvallisuusteknologian 
ja yleensä kaksikäyttötuotteiden viennin 
yhteydessä on pakollista tarkistaa 
yhteensopivuus kahdeksan kriteerin 
kanssa;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 112
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. vaatii lisäksi yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen laajentamista tai 
soveltamista myös sotilas-, turvallisuus- ja 
poliisihenkilöstön siirtoon, asevientiin 
liittyviin palveluihin, tietämykseen ja 
koulutukseen sekä yksityisiin sotilaallisiin 
ja turvallisuusalan palveluihin; kehottaa 
säätämään, että turvallisuusteknologian 
ja yleensä kaksikäyttötuotteiden viennin 
yhteydessä on pakollista tarkistaa 
yhteensopivuus kahdeksan kriteerin 
kanssa;

10. vaatii lisäksi parantamaan yhteisen 
kannan 2008/944/YUTP perusteiden 
noudattamista ennen uusien perusteiden 
ehdottamista;

Or. en

Tarkistus 113
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. vaatii lisäksi yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen laajentamista tai
soveltamista myös sotilas-, turvallisuus- ja 
poliisihenkilöstön siirtoon, asevientiin 
liittyviin palveluihin, tietämykseen ja 
koulutukseen sekä yksityisiin sotilaallisiin 
ja turvallisuusalan palveluihin; kehottaa 
säätämään, että turvallisuusteknologian ja 
yleensä kaksikäyttötuotteiden viennin 
yhteydessä on pakollista tarkistaa 
yhteensopivuus kahdeksan kriteerin 
kanssa;

10. ehdottaa yhteisen kannan kahdeksan 
perusteen soveltamista myös asevientiin 
liittyviin palveluihin; kehottaa säätämään, 
että turvallisuusteknologian ja yleensä 
kaksikäyttötuotteiden viennin yhteydessä 
on pakollista tarkistaa yhteensopivuus 
kahdeksan kriteerin kanssa;

Or. fi
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Tarkistus 114
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. vaatii lisäksi yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen laajentamista tai 
soveltamista myös sotilas-, turvallisuus- ja 
poliisihenkilöstön siirtoon, asevientiin 
liittyviin palveluihin, tietämykseen ja 
koulutukseen sekä yksityisiin sotilaallisiin 
ja turvallisuusalan palveluihin; kehottaa 
säätämään, että turvallisuusteknologian ja 
yleensä kaksikäyttötuotteiden viennin
yhteydessä on pakollista tarkistaa 
yhteensopivuus kahdeksan kriteerin 
kanssa;

10. ehdottaa, että tarkastellaan 
mahdollisuutta soveltaa ja laajentaa 
kahdeksaa perustetta yhteisen kannan 
määräyksien mukaisesti myös sotilas- ja 
turvallisuushenkilöstön siirtoon, 
asevientiin liittyviin palveluihin sekä 
yksityisiin sotilaallisiin palveluihin; 
kehottaa säätämään, että 
kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian 
viennin yhteydessä on pakollista tarkistaa 
yhteensopivuus kahdeksan kriteerin 
kanssa, mikäli on syytä epäillä, että 
tällaisten tuotteiden ja teknologian vienti 
rikkoisi jotakin kahdeksasta perusteesta;

Or. en

Tarkistus 115
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. vaatii lisäksi yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen laajentamista tai 
soveltamista myös sotilas-, turvallisuus- ja 
poliisihenkilöstön siirtoon, asevientiin 
liittyviin palveluihin, tietämykseen ja 
koulutukseen sekä yksityisiin sotilaallisiin 
ja turvallisuusalan palveluihin; kehottaa 
säätämään, että turvallisuusteknologian 
ja yleensä kaksikäyttötuotteiden viennin 
yhteydessä on pakollista tarkistaa 
yhteensopivuus kahdeksan kriteerin 
kanssa;

10. vaatii lisäksi yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen laajentamista tai 
soveltamista myös sotilas-, turvallisuus- ja 
poliisihenkilöstön siirtoon, asevientiin 
liittyviin palveluihin, tietämykseen ja 
koulutukseen sekä yksityisiin sotilaallisiin 
ja turvallisuusalan palveluihin;



AM\929901FI.doc 63/93 PE506.252v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 116
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. vaatii lisäksi yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen laajentamista tai 
soveltamista myös sotilas-, turvallisuus- ja 
poliisihenkilöstön siirtoon, asevientiin 
liittyviin palveluihin, tietämykseen ja 
koulutukseen sekä yksityisiin sotilaallisiin 
ja turvallisuusalan palveluihin; kehottaa 
säätämään, että turvallisuusteknologian ja 
yleensä kaksikäyttötuotteiden viennin 
yhteydessä on pakollista tarkistaa
yhteensopivuus kahdeksan kriteerin 
kanssa;

10. vaatii lisäksi yhteisen kannan 
kahdeksan perusteen laajentamista tai 
soveltamista myös sotilas-, turvallisuus- ja 
poliisihenkilöstön siirtoon, asevientiin 
liittyviin palveluihin, tietämykseen ja 
koulutukseen sekä yksityisiin sotilaallisiin 
ja turvallisuusalan palveluihin; kehottaa 
säätämään, että turvallisuusteknologian ja 
yleensä kaksikäyttötuotteiden viennin 
yhteydessä tarkistetaan yhteensopivuus 
kahdeksan kriteerin kanssa;

Or. fr

Tarkistus 117
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. muistuttaa, että yhteisen kannan 
mukaan jäsenvaltioiden on pyrittävä 
kaikin tavoin rohkaisemaan muita 
sotilasteknologiaa tai puolustustarvikkeita 
vieviä valtioita soveltamaan tämän 
yhteisen kannan perusteita; pitää 
valitettavana, että yhteisen kannan 
perusteita ja periaatteita ei ole virallisesti
hyväksytty yhdessäkään Euroopan 
naapuruuspolitiikan valtiossa eikä 
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Turkissa; kehottaa Euroopan 
ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita 
kannustamaan näitä valtioita 
hyväksymään yhteisen kannan;

Or. en

Tarkistus 118
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pitää valitettavana, että vuonna 2010 
vain 63 prosenttia Euroopan unionin 
jäsenvaltioista toimitti täydelliset tiedot 
aseviennistään; toteaa, että maat, jotka 
ovat toistuvasti toimittaneet epätäydellisiä 
tietoja viennistään, kuuluvat sekä EU:n 
että maailman suurimpiin 
aseidenviejämaihin;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 119
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toteaa, että jäsenvaltioissa on erilaisia 
tietojenkeruumenetelmiä ja kerättyjen 
tietojen julkaisukäytäntöjä, ja tästä syystä 
COARM-työryhmän vuosikertomuksesta 
puuttuu tärkeitä tietoja eikä se siten ole 
ajantasainen ja paikkansapitävä; vaatii 
tästä syystä kaikissa valtioissa samalla 
tavoin sovellettavan standardoidun 
tietojen keruu- ja toimittamismenettelyn 
käyttöönottoa, jotta voidaan toimittaa ja 

13. toteaa, että jäsenvaltioissa on erilaisia 
tietojenkeruumenetelmiä ja kerättyjen 
tietojen julkaisukäytäntöjä, ja tästä syystä 
COARM-työryhmän vuosikertomus 
sisältää standardoituja tietoja 
myönnetyistä vientiluvista eikä se sisällä 
tärkeää tietoa todellisesta 
aseidenviennistä; suhtautuu myönteisesti 
jäsenvaltioiden aloitteisiin tilanteen 
kohentamiseksi, jotta voidaan toimittaa ja 
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julkaista ajantasaisia ja täydellisiä tietoja; julkaista ajantasaisia ja täydellisiä tietoja;

Or. en

Tarkistus 120
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toteaa, että jäsenvaltioissa on erilaisia 
tietojenkeruumenetelmiä ja kerättyjen 
tietojen julkaisukäytäntöjä, ja tästä syystä 
COARM-työryhmän vuosikertomuksesta 
puuttuu tärkeitä tietoja eikä se siten ole 
ajantasainen ja paikkansapitävä; vaatii tästä 
syystä kaikissa valtioissa samalla tavoin 
sovellettavan standardoidun tietojen keruu-
ja toimittamismenettelyn käyttöönottoa, 
jotta voidaan toimittaa ja julkaista 
ajantasaisia ja täydellisiä tietoja;

13. toteaa, että jäsenvaltioissa on erilaisia 
tietojenkeruumenetelmiä ja kerättyjen 
tietojen julkaisukäytäntöjä, ja tästä syystä 
COARM-työryhmän vuosikertomuksesta 
puuttuu tärkeitä tietoja eikä se siten ole 
ajantasainen ja paikkansapitävä; vaatii tästä 
syystä kaikissa valtioissa samalla tavoin 
sovellettavan standardoidun todellista 
vientiä koskevien tietojen 
toimittamismenettelyn käyttöönottoa, jotta 
voidaan toimittaa ja julkaista ajantasaisia ja 
täydellisiä tietoja;

Or. pl

Tarkistus 121
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toteaa, että jäsenvaltioissa on erilaisia 
tietojenkeruumenetelmiä ja kerättyjen 
tietojen julkaisukäytäntöjä, ja tästä syystä 
COARM-työryhmän vuosikertomuksesta 
puuttuu tärkeitä tietoja eikä se siten ole 
ajantasainen ja paikkansapitävä; vaatii tästä 
syystä kaikissa valtioissa samalla tavoin 
sovellettavan standardoidun tietojen keruu-

13. toteaa, että jäsenvaltioissa on erilaisia 
tietojenkeruumenetelmiä ja kerättyjen 
tietojen julkaisukäytäntöjä, ja tästä syystä 
COARM-työryhmän vuosikertomuksesta 
puuttuu tärkeitä tietoja eikä se siten ole 
ajantasainen ja paikkansapitävä; vaatii tästä 
syystä kaikissa valtioissa samalla tavoin 
sovellettavan standardoidun tietojen keruu-
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ja toimittamismenettelyn käyttöönottoa, 
jotta voidaan toimittaa ja julkaista 
ajantasaisia ja täydellisiä tietoja;

ja toimittamismenettelyn käyttöönottoa, 
jotta voidaan toimittaa ja julkaista 
ajantasaisia ja täydellisiä tietoja; kehottaa 
määrittämään vuosikertomuksessa 
jäsenvaltiot, jotka vastaavat yksittäisten 
epäämisilmoituksien antamisesta;

Or. en

Tarkistus 122
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toteaa, että jäsenvaltioissa on erilaisia 
tietojenkeruumenetelmiä ja kerättyjen 
tietojen julkaisukäytäntöjä, ja tästä syystä 
COARM-työryhmän vuosikertomuksesta 
puuttuu tärkeitä tietoja eikä se siten ole 
ajantasainen ja paikkansapitävä; vaatii tästä 
syystä kaikissa valtioissa samalla tavoin 
sovellettavan standardoidun tietojen keruu-
ja toimittamismenettelyn käyttöönottoa, 
jotta voidaan toimittaa ja julkaista 
ajantasaisia ja täydellisiä tietoja;

13. toteaa, että jäsenvaltioissa on erilaisia 
tietojenkeruumenetelmiä ja kerättyjen 
tietojen julkaisukäytäntöjä, ja tästä syystä 
COARM-työryhmän vuosikertomuksesta 
puuttuu tärkeitä tietoja eikä se siten ole 
ajantasainen ja paikkansapitävä; vaatii tästä 
syystä kaikissa valtioissa samalla tavoin 
sovellettavan standardoidun tietojen keruu-, 
raportointi- ja toimittamismenettelyn 
käyttöönottoa, jotta voidaan toimittaa ja 
julkaista virheettömiä, ajantasaisia ja 
täydellisiä tietoja;

Or. en

Tarkistus 123
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. ehdottaa tässä yhteydessä, että 
jäsenvaltioista kerätään lisätietoja, jotka 
julkaistaan sekä kansallisella tasolla että 
vuosittain COARM-työryhmän 

Poistetaan.
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vuosikertomuksessa, kuten erityisesti 
luettelo maista, joihin suuntautuva 
asevienti on vastoin yhtä tai useampaa 
kahdeksasta perusteesta, sekä 
yksityiskohtainen luettelo niistä Euroopan 
unionin jäsenvaltioista, jotka tietojen 
kattamana ajanjaksona ovat vieneet 
puolustustarvikkeita kyseisiin maihin;

Or. pl

Tarkistus 124
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. ehdottaa tässä yhteydessä, että 
jäsenvaltioista kerätään lisätietoja, jotka 
julkaistaan sekä kansallisella tasolla että 
vuosittain COARM-työryhmän 
vuosikertomuksessa, kuten erityisesti 
luettelo maista, joihin suuntautuva
asevienti on vastoin yhtä tai useampaa 
kahdeksasta perusteesta, sekä 
yksityiskohtainen luettelo niistä Euroopan 
unionin jäsenvaltioista, jotka tietojen 
kattamana ajanjaksona ovat vieneet 
puolustustarvikkeita kyseisiin maihin;

14. kehottaa erityisesti jäsenvaltioita 
antamaan paremmin ajan tasalla olevia 
lisätietoja, joiden tarkoituksena voisi 
mahdollisesti olla yhteisen luettelon 
laatiminen maista, joihin suuntautuva 
asevienti on vastoin yhtä tai useampaa 
kahdeksasta perusteesta;

Or. fr

Tarkistus 125
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. ehdottaa tässä yhteydessä, että 
jäsenvaltioista kerätään lisätietoja, jotka 

14. ehdottaa tässä yhteydessä, että 
jäsenvaltioista voitaisiin kerätä lisätietoja, 
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julkaistaan sekä kansallisella tasolla että 
vuosittain COARM-työryhmän 
vuosikertomuksessa, kuten erityisesti 
luettelo maista, joihin suuntautuva 
asevienti on vastoin yhtä tai useampaa 
kahdeksasta perusteesta, sekä 
yksityiskohtainen luettelo niistä Euroopan 
unionin jäsenvaltioista, jotka tietojen 
kattamana ajanjaksona ovat vieneet 
puolustustarvikkeita kyseisiin maihin;

jotta parannetaan tietämystä ja 
valvontatoimia, joita yhteisesti sovitut 
kansainväliset valvontaelimet toteuttavat, 
ja että lisätietoja voitaisiin käyttää 
COARM-työryhmän vuosikertomuksessa;

Or. en

Tarkistus 126
Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. ehdottaa tässä yhteydessä, että 
jäsenvaltioista kerätään lisätietoja, jotka 
julkaistaan sekä kansallisella tasolla että 
vuosittain COARM-työryhmän 
vuosikertomuksessa, kuten erityisesti 
luettelo maista, joihin suuntautuva 
asevienti on vastoin yhtä tai useampaa 
kahdeksasta perusteesta, sekä 
yksityiskohtainen luettelo niistä Euroopan 
unionin jäsenvaltioista, jotka tietojen 
kattamana ajanjaksona ovat vieneet 
puolustustarvikkeita kyseisiin maihin;

14. ehdottaa tässä yhteydessä, että 
jäsenvaltioista kerätään lisätietoja, jotka 
julkaistaan sekä kansallisella tasolla että 
vuosittain COARM-työryhmän 
vuosikertomuksessa, kuten erityisesti 
luettelo maista, joihin suuntautuva 
asevienti on vastoin yhtä tai useampaa 
kahdeksasta perusteesta, sekä 
yksityiskohtainen luettelo niistä Euroopan 
unionin jäsenvaltioista, jotka tietojen 
kattamana ajanjaksona ovat vieneet 
puolustustarvikkeita kyseisiin maihin, ja 
ehdottaa tässä yhteydessä, että otetaan 
käyttöön viennin jälkeinen 
valvontajärjestelmä, kuten esimerkiksi 
Yhdysvalloissa käytössä oleva "Blue 
Lantern Program" -ohjelma, jossa 
valvontatoimia toteutetaan noudattaen 
huolellista valintaprosessia sellaisten 
siirtojen määrittämiseksi, joihin vaikuttaa 
liittyvän suurin laittomille vastaanottajille 
ohjautumisen tai väärinkäytön riski;

Or. en
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Tarkistus 127
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. ehdottaa tässä yhteydessä, että 
jäsenvaltioista kerätään lisätietoja, jotka 
julkaistaan sekä kansallisella tasolla että 
vuosittain COARM-työryhmän 
vuosikertomuksessa, kuten erityisesti 
luettelo maista, joihin suuntautuva 
asevienti on vastoin yhtä tai useampaa 
kahdeksasta perusteesta, sekä 
yksityiskohtainen luettelo niistä Euroopan 
unionin jäsenvaltioista, jotka tietojen 
kattamana ajanjaksona ovat vieneet 
puolustustarvikkeita kyseisiin maihin;

14. ehdottaa tässä yhteydessä, että 
jäsenvaltioista kerätään lisätietoja, jotka 
julkaistaan sekä kansallisella tasolla että 
vuosittain COARM-työryhmän 
vuosikertomuksessa, kuten erityisesti 
luettelo maista, joihin suuntautuva aseiden 
siirto on vastoin yhtä tai useampaa 
kahdeksasta perusteesta, sekä 
yksityiskohtainen luettelo niistä Euroopan 
unionin jäsenvaltioista, jotka tietojen 
kattamana ajanjaksona ovat vieneet 
puolustustarvikkeita kyseisiin maihin;

Or. en

Tarkistus 128
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että yhteisön sisällä tapahtuvia 
siirtoja koskevien ehtojen 
yksinkertaistamisesta annetulla 
direktiivillä on yksinkertaistettu 
huomattavasti puolustustarvikkeiden 
vientiä EU:n sisällä; vaatii tässä 
yhteydessä, että COARM-työryhmän 
vuosikertomuksessa esitetään myös 
tarkkoja tietoja yhden tai useamman 
yhteisen kannan kahdeksan perusteen 
vastaisesta EU:n sisällä tapahtuvasta 
aseviennistä;

Poistetaan.
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Or. pl

Tarkistus 129
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että yhteisön sisällä tapahtuvia 
siirtoja koskevien ehtojen 
yksinkertaistamisesta annetulla direktiivillä 
on yksinkertaistettu huomattavasti 
puolustustarvikkeiden vientiä EU:n sisällä; 
vaatii tässä yhteydessä, että COARM-
työryhmän vuosikertomuksessa esitetään 
myös tarkkoja tietoja yhden tai useamman 
yhteisen kannan kahdeksan perusteen 
vastaisesta EU:n sisällä tapahtuvasta 
aseviennistä;

15. toteaa, että yhteisön sisällä tapahtuvia 
siirtoja koskevien ehtojen 
yksinkertaistamisesta annetulla direktiivillä 
on yksinkertaistettu huomattavasti 
puolustustarvikkeiden vientiä EU:n sisällä;

Or. fi

Tarkistus 130
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että yhteisön sisällä tapahtuvia 
siirtoja koskevien ehtojen 
yksinkertaistamisesta annetulla direktiivillä 
on yksinkertaistettu huomattavasti 
puolustustarvikkeiden vientiä EU:n sisällä;
vaatii tässä yhteydessä, että COARM-
työryhmän vuosikertomuksessa esitetään 
myös tarkkoja tietoja yhden tai useamman 
yhteisen kannan kahdeksan perusteen 
vastaisesta EU:n sisällä tapahtuvasta 
aseviennistä;

15. toteaa, että yhteisön sisällä tapahtuvia 
siirtoja koskevien ehtojen 
yksinkertaistamisesta annetulla direktiivillä 
(direktiivi 2009/43/EY) yhteisön sisäisistä 
siirroista on yksinkertaistettu 
huomattavasti puolustustarvikkeiden 
vientiä EU:n sisällä ottamalla käyttöön 
jäsenvaltioiden ja toimijoiden välinen 
jaettu vastuu, vähentämättä kuitenkaan 
kurinalaisten valvontatoimien merkitystä;
muistuttaa, että COARM-työryhmä 
saattaa säännöllisesti ajan tasalle 



AM\929901FI.doc 71/93 PE506.252v01-00

FI

käyttäjän opasta, jonka tarkoituksena on 
auttaa jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön yhteistä kantaa;

Or. fr

Tarkistus 131
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. vaatii, että COARM-työryhmän 
vuosikertomuksessa esitetään myös tietoja 
EU:n sisäisen viennin lopullisesta 
kohteesta ja mahdollisesti ongelmallisista 
siirroista edelleen kolmansiin maihin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 132
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. vaatii, että COARM-työryhmän 
vuosikertomuksessa esitetään myös tietoja 
EU:n sisäisen viennin lopullisesta 
kohteesta ja mahdollisesti ongelmallisista 
siirroista edelleen kolmansiin maihin;

Poistetaan.

Or. pl
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Tarkistus 133
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. vaatii, että COARM-työryhmän 
vuosikertomuksessa esitetään myös tietoja 
EU:n sisäisen viennin lopullisesta 
kohteesta ja mahdollisesti ongelmallisista 
siirroista edelleen kolmansiin maihin;

16. painottaa, että COARM-työryhmän 
vuosikertomuksessa voitaisiin esittää 
jäsenvaltioiden ennakkosuostumuksella 
tietoja EU:n sisäisen viennin lopullisesta 
kohteesta ja mahdollisesti ongelmallisista 
siirroista edelleen kolmansiin maihin;

Or. fr

Tarkistus 134
Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. vaatii, että COARM-työryhmän 
vuosikertomuksessa esitetään myös tietoja 
EU:n sisäisen viennin lopullisesta 
kohteesta ja mahdollisesti ongelmallisista 
siirroista edelleen kolmansiin maihin;

16. vaatii, että COARM-työryhmän 
vuosikertomuksessa esitetään myös tietoja 
EU:n sisäisen viennin lopullisesta 
kohteesta, mahdollisesti ongelmallisista 
siirroista edelleen kolmansiin maihin ja 
lisensoidusta valmistuksesta EU:n 
ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 135
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. vaatii, että COARM-työryhmän 
vuosikertomuksessa esitetään myös tietoja 
EU:n sisäisen viennin lopullisesta 

16. vaatii, että COARM-työryhmän 
vuosikertomuksessa esitetään myös tietoja 
EU:n sisäisen viennin lopullisesta 
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kohteesta ja mahdollisesti ongelmallisista 
siirroista edelleen kolmansiin maihin;

kohteesta ja mahdollisesti yhtä tai 
useampaa kahdeksasta perusteesta 
rikkovista siirroista edelleen kolmansiin 
maihin;

Or. en

Tarkistus 136
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. ehdottaa, että COARM-työryhmän 
vuosikertomusta täydennetään 
yhteenvedolla, joka sisältää muun muassa 
vertailun aikaisempiin vuosiin ja 
yhdistettyjä lukuja;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 137
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. ehdottaa, että COARM-työryhmän 
vuosikertomuksessa tarkastellaan 
jatkotoimia, jotka liittyvät aiemmissa 
kertomuksissa määriteltyä asevientiä 
koskeviin kysymyksiin, sekä toimia, joita 
jäsenvaltiot ovat toteuttaneet näiden 
kysymyksien johdosta;

Or. en
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Tarkistus 138
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää valitettavana, että COARM-
työryhmän vuosikertomus vuodelta 2010 
julkaistiin vasta 30. joulukuuta 2011 ja 
vuoden 2011 vuosikertomus vasta 14. 
joulukuuta 2012, toisin sanoen hyvin 
myöhään; vaatii, että työryhmän 
vuosikertomukset julkaistaan nopeammin, 
enintään puoli vuotta tietojen kattaman 
ajanjakson jälkeen;

18. pitää valitettavana, että COARM-
työryhmän vuosikertomus vuodelta 2010 
julkaistiin vasta 30. joulukuuta 2011 ja 
vuoden 2011 vuosikertomus vasta 14. 
joulukuuta 2012, toisin sanoen hyvin 
myöhään; vaatii, että työryhmän 
vuosikertomukset julkaistaan nopeammin, 
enintään puoli vuotta tietojen kattaman 
ajanjakson jälkeen; ehdottaa COARM:n 
asevientivalvonnan analyysikapasiteetin 
vahvistamista;

Or. fi

Tarkistus 139
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa kansalaisyhteiskunnan, 
kansallisten parlamenttien ja Euroopan 
parlamentin tärkeää roolia yhteisessä 
kannassa sovittujen normien 
täytäntöönpanossa ja käyttöönotossa 
kansallisella ja EU:n tasolla sekä avoimen 
ja vastuuvelvollisuuteen perustuvan 
valvontajärjestelmän vakiinnuttamisessa; 
vaatii näin ollen avointa ja tehokasta 
valvontamekanismia, joka vahvistaa 
parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan 
roolia;

19. korostaa kansalaisyhteiskunnan, 
kansallisten parlamenttien ja Euroopan 
parlamentin tärkeää roolia yhteisessä 
kannassa sovittujen normien 
täytäntöönpanossa ja käyttöönotossa 
kansallisella ja EU:n tasolla sekä avoimen 
ja vastuuvelvollisuuteen perustuvan 
valvontajärjestelmän vakiinnuttamisessa; 
vaatii näin ollen avointa ja tehokasta 
valvontamekanismia, joka vahvistaa 
parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan 
roolia, myös siten, että perustetaan 
riippumaton asiantuntijaryhmä, joka 
neuvoo COARM-työryhmää kahdeksan 
vientiperusteen noudattamisessa ja 
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täytäntöön panemisessa sekä sellaisia 
kolmansia valtioita koskevan luettelon 
laatimisessa, joihin nähden on 
noudatettava erityistä huolellisuutta ja 
varovaisuutta maastavientilupia 
myönnettäessä, kuten yhteisen kannan 
2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
esitetään; kehottaa keskustelemaan 
syventävästi COARM-työryhmän 
vuosikertomuksesta Euroopan 
parlamentin DROI- ja SEDE-
alivaliokuntien yhteisessä kokouksessa;

Or. en

Tarkistus 140
Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa kansalaisyhteiskunnan, 
kansallisten parlamenttien ja Euroopan 
parlamentin tärkeää roolia yhteisessä 
kannassa sovittujen normien 
täytäntöönpanossa ja käyttöönotossa 
kansallisella ja EU:n tasolla sekä avoimen 
ja vastuuvelvollisuuteen perustuvan 
valvontajärjestelmän vakiinnuttamisessa; 
vaatii näin ollen avointa ja tehokasta 
valvontamekanismia, joka vahvistaa 
parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan 
roolia;

19. korostaa kansalaisyhteiskunnan, 
kansallisten parlamenttien ja Euroopan 
parlamentin tärkeää roolia yhteisessä 
kannassa sovittujen normien 
täytäntöönpanossa ja käyttöönotossa 
kansallisella ja EU:n tasolla sekä avoimen 
ja vastuuvelvollisuuteen perustuvan 
valvontajärjestelmän vakiinnuttamisessa; 
vaatii näin ollen avointa ja tehokasta 
valvontamekanismia, joka vahvistaa 
parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan 
roolia, esimerkiksi Ruotsin mallin 
mukaisen asevientiä valvovan 
parlamentaarisen neuvoston 
perustamista;

Or. de

Tarkistus 141
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
20 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. painottaa tietojen ja asevientivalvonnan 
täytäntöönpanon parlamentaarisen 
valvonnan merkitystä ja legitiimiyttä ja 
vaatii tästä syystä toimenpiteitä, tukea ja 
tietoja, jotka ovat tarpeen tämän 
valvontatehtävän esteettömäksi 
hoitamiseksi kansallisella ja EU:n tasolla;

20. painottaa tietojen ja asevientivalvonnan 
täytäntöönpanon parlamentaarisen 
valvonnan merkitystä ja legitiimiyttä ja 
vaatii tästä syystä toimenpiteitä, tukea ja 
tietoja, jotka ovat tarpeen tämän 
valvontatehtävän esteettömäksi 
hoitamiseksi kansallisella ja EU:n tasolla 
kunkin jäsenvaltion periaatteiden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 142
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että vientilupien myöntämisestä 
jäsenvaltioissa vastaavia viranomaisia sekä 
asevientivalvonnan parissa toimivia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
olisi kuultava säännöllisesti neuvoston 
COARM-työryhmän kokouksissa, koska
ne antavat tärkeän panoksen yhteisen 
kannan täytäntöönpanoon ja voivat 
parantaa vaihdettavien tietojen laatua;

21. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
vientilupien myöntämisestä jäsenvaltioissa 
vastaavia viranomaisia kuullaan
säännöllisesti neuvoston COARM-
työryhmän kokouksissa, koska ne antavat 
tärkeän panoksen yhteisen kannan 
täytäntöönpanoon ja voivat parantaa 
vaihdettavien tietojen laatua;

Or. en

Tarkistus 143
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että vientilupien myöntämisestä 21. katsoo, että vientilupien myöntämisestä 
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jäsenvaltioissa vastaavia viranomaisia sekä 
asevientivalvonnan parissa toimivia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita
olisi kuultava säännöllisesti neuvoston 
COARM-työryhmän kokouksissa, koska 
ne antavat tärkeän panoksen yhteisen 
kannan täytäntöönpanoon ja voivat 
parantaa vaihdettavien tietojen laatua;

jäsenvaltioissa vastaavia viranomaisia olisi 
kuultava säännöllisesti neuvoston 
COARM-työryhmän kokouksissa, koska 
ne antavat tärkeän panoksen yhteisen 
kannan täytäntöönpanoon ja voivat 
parantaa vaihdettavien tietojen laatua; 
katsoo lisäksi, että olisi kuultava 
asevientivalvonnan parissa toimivia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
sekä puolustusteollisuuden edustajia;

Or. fi

Tarkistus 144
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että vientilupien myöntämisestä 
jäsenvaltioissa vastaavia viranomaisia sekä 
asevientivalvonnan parissa toimivia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita olisi 
kuultava säännöllisesti neuvoston 
COARM-työryhmän kokouksissa, koska 
ne antavat tärkeän panoksen yhteisen 
kannan täytäntöönpanoon ja voivat 
parantaa vaihdettavien tietojen laatua;

21. katsoo, että vientilupien myöntämisestä 
jäsenvaltioissa vastaavia viranomaisia sekä 
asevientivalvonnan parissa toimivia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita olisi 
kuultava säännöllisemmin neuvoston 
COARM-työryhmän kokouksissa, 
yhteistyössä neuvoston 
ihmisoikeustyöryhmän (COHOM) kanssa, 
koska ne antavat tärkeän panoksen yhteisen 
kannan täytäntöönpanoon ja voivat 
parantaa vaihdettavien tietojen laatua;

Or. en

Tarkistus 145
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
21 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että vientilupien myöntämisestä 
jäsenvaltioissa vastaavia viranomaisia sekä 
asevientivalvonnan parissa toimivia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita olisi 
kuultava säännöllisesti neuvoston 
COARM-työryhmän kokouksissa, koska 
ne antavat tärkeän panoksen yhteisen 
kannan täytäntöönpanoon ja voivat 
parantaa vaihdettavien tietojen laatua;

21. katsoo, että vientilupien myöntämisestä 
jäsenvaltioissa vastaavia viranomaisia sekä 
asevientivalvonnan parissa toimivia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita olisi 
kuultava säännöllisesti neuvoston 
COARM-työryhmän kokouksissa, koska 
ne antavat tärkeän panoksen yhteisen 
kannan täytäntöönpanoon ja 
voimaantuloon ja voivat parantaa 
vaihdettavien tietojen laatua;

Or. en

Tarkistus 146
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 5

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Tavanomaisten aseiden kansainvälistä 
kauppaa koskeva kansainvälinen 
asevalvontasopimus

Asekauppasopimus

Or. en

Tarkistus 147
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. toistaa antavansa täyden tuen vankan ja 
oikeudellisesti sitovan kansainvälisen 
asevalvontasopimuksen tekemiselle YK:n 
johdolla tavanomaisten aseiden 

22. toistaa antavansa täyden tuen vankan ja 
oikeudellisesti sitovan 
asekauppasopimuksen tekemiselle YK:n 
johdolla tavanomaisten aseiden 
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kansainvälistä kauppaa varten; painottaa, 
että tämän tavoitteen on oltava yksi EU:n 
ulkopolitiikan ensisijaisista tavoitteista;

kansainvälistä kauppaa ja siirtoja varten; 
painottaa, että tämän tavoitteen on oltava 
yksi EU:n ulkopolitiikan ensisijaisista 
tavoitteista;

Or. en

Tarkistus 148
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. vaatii näin ollen, että 
maaliskuussa 2013 käytävissä 
oikeudellisesti sitovaa YK:n 
asekauppasopimusta koskevissa 
neuvotteluissa on otettava historiallinen 
askel eteenpäin ja lisättävä avoimuutta ja 
vastuuvelvollisuutta ottamalla käyttöön 
korkeimmat kansainväliset normit ja 
kriteerit, joita sovelletaan arvioitaessa 
päätöksiä, jotka koskevat tavanomaisten 
aseiden tuontia, vientiä ja siirtoja;

Or. en

Tarkistus 149
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. vaatii jäsenvaltioita ja muita 
neuvottelupuolia kannattamaan tulevaa, 
sisällöltään ja jäsenyydeltään vahvaa 
sopimusta ja pidättäytymään sen sijaan 
kannattamasta yksimielisesti heikkoa 
sopimusta;
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Or. en

Tarkistus 150
Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. katsoo, että tehokkaan 
valvontasopimuksen olisi katettava laajasti 
erilaiset tavanomaisten aseiden kauppaan 
liittyvät toiminnot, joita ovat muun muassa 
tuonti, vienti ja siirto – kauttakulku ja 
uudelleenlastaus sekä tilapäinen tuonti, 
vienti ja jälleenvienti mukaan lukien –, 
valmistus ulkomaisella lisenssillä sekä 
varastojen hallinnointi ja kaikki niihin 
liittyvät palvelut, kuten välitys, kuljetus ja 
rahoitus;

23. katsoo, että tehokkaan 
valvontasopimuksen olisi katettava laajasti 
erilaiset tavanomaisten aseiden kauppaan 
liittyvät toiminnot, joita ovat muun muassa 
tuonti, vienti ja siirto – kauttakulku ja 
uudelleenlastaus sekä tilapäinen tuonti, 
vienti ja jälleenvienti mukaan lukien –, 
valmistus kotimaassa ja ulkomaisella 
lisenssillä, strateginen suunnittelu sekä 
varastojen hallinnointi ja kaikki niihin 
liittyvät palvelut, kuten välitys, kuljetus ja 
rahoitus;

Or. es

Tarkistus 151
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että toimivaan sopimukseen
olisi sisällytettävä mahdollisimman monia 
tavanomaisten aseiden kaupan aloja, kuten 
tuonti, vienti ja siirto (kauttakulku ja 
jälleenkuljetus sekä väliaikainen tuonti ja 
vienti sekä jälleenvienti mukaan luettuina), 
valmistus ulkomaisella lisenssillä, 
varastojen hallinta sekä kaikki edellä 
mainittuihin liittyvät palvelut, kuten 
välitys, kuljetus ja rahoitus;

23. korostaa, että toimivaan 
asekauppasopimukseen olisi sisällytettävä 
mahdollisimman monia tavanomaisten 
aseiden kaupan aloja, kuten tuonti, vienti ja 
siirto (kauttakulku ja jälleenkuljetus sekä 
väliaikainen tuonti ja vienti sekä 
jälleenvienti mukaan luettuina), valmistus 
ulkomaisella lisenssillä, varastojen hallinta 
sekä kaikki edellä mainittuihin liittyvät 
palvelut, kuten välitys, kuljetus ja rahoitus;

Or. en
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Tarkistus 152
Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa sisällyttämään 
kattavimman tuote- ja 
toimenpidevalikoiman tulevaan 
asekauppasopimukseen, kuten muun 
muassa pienaseet ja kevyet aseet, 
kaksikäyttöteknologian ja siihen liittyvät 
osat sekä kaikenlaiset siirrot, ja viittaa 
tältä osin pienaseiden ja kevyiden aseiden 
laittoman kaupan kaikkien osa-alueiden 
ehkäisemistä, torjumista ja poistamista 
koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
toimintaohjelman (UNPoA) 
täysimääräiseen täytäntöönpanoon YK:n 
johdolla; kehottaa myös edistämään 
asianmukaista yhteistyötä UNPoA:han 
liittyvän järjestelmän ja tulevaan 
asekauppasopimukseen liittyvän 
järjestelmän välillä, jotta estetään 
laittomat ja vastuuttomat siirrot sekä 
aseiden ohjautuminen laittomille 
vastaanottajille;

Or. en

Tarkistus 153
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo, että tehokkaaseen 
kansainväliseen 
asevientivalvontasopimukseen olisi 

24. katsoo, että tehokkaaseen 
asekauppasopimukseen olisi sisällytettävä 
valtioiden väliset siirrot, siirrot valtioilta 
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sisällytettävä valtioiden väliset siirrot, 
siirrot valtioilta yksityisille 
loppukäyttäjille, vuokraus, lainaus, lahjat 
sekä avustusten muodossa tapahtuvat ja 
kaikki muut siirtomuodot;

yksityisille loppukäyttäjille, vuokraus, 
lainaus, lahjat sekä avustusten muodossa 
tapahtuvat ja kaikki muut siirtomuodot;

Or. en

Tarkistus 154
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. katsoo, että toimivan 
asekauppasopimuksen on katettava 
mahdollisimman laajasti myös 
tavanomaiset aseet, kuten pienaseet, 
kevyet aseet ja ammukset, aineettomat 
siirrot, kaksikäyttötuotteet, niiden 
käyttöön, valmistukseen ja huoltoon 
liittyvät osat ja teknologiat riippumatta 
siitä, onko kyseessä sotilaskäyttö tai muu 
turvallisuuteen ja lainvalvontaan liittyvä 
käyttö; katsoo, että olisi kiinnitettävä 
asianmukaista huomiota tavanomaisten 
aseiden ja ammusten merkitsemiseen ja 
jäljitettävyyteen, jotta voidaan vahvistaa 
vastuunalaisuutta ja estää asekuljetusten 
ohjautuminen laittomille vastaanottajille;

Or. en

Tarkistus 155
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. katsoo, että sopimuspuolten ei pitäisi 
siirtää aseita valtioihin, joissa YK:n 
toimivaltaiset elimet, Euroopan unioni tai 
Euroopan neuvosto katsovat 
ihmisoikeuksia rikottavan ja joissa on 
olemassa huomattava riski siitä, että 
aseita käytetään kansainvälisen 
ihmisoikeuslainsäädännön ja 
kansainvälisen humanitaarisen 
lainsäädännön vastaisten rikkomuksien 
täytäntöön panemiseksi tai 
helpottamiseksi, mukaan lukien 
kansanmurhat, etniset puhdistukset, 
ihmisyyden vastaiset rikokset ja 
sotarikokset;

Or. en

Tarkistus 156
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa Yhdistyneiden kansakuntien 
jäsenvaltioita hyväksymään 
kansainvälisten normien muodossa sitovia 
lisäkriteereitä aseviennin 
päätöksentekijöiden ohjeiksi ja ottamaan 
tässä yhteydessä erityisesti huomioon 
kohdemaan tilanteen muun muassa 
ihmisoikeuksien alalla sekä aseviennin 
vaikutuksen kohdemaan sosiaalis-
taloudelliseen kehitykseen ja alueellisen 
rauhan ja turvallisuuden säilyttämiseen;

25. kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
toteuttamaan toimia YK:n ja EU:n 
kansainvälisten normien muodossa sitovien 
lisäkriteerien hyväksymiseksi aseviennin 
päätöksentekijöiden ohjeiksi ja ottamaan 
tässä yhteydessä erityisesti huomioon 
kohdemaan tilanteen muun muassa 
ihmisoikeuksien alalla sekä aseviennin 
vaikutuksen kohdemaan sosiaalis-
taloudelliseen kehitykseen ja alueellisen 
rauhan ja turvallisuuden säilyttämiseen;

Or. en
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Tarkistus 157
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa Yhdistyneiden kansakuntien 
jäsenvaltioita hyväksymään 
kansainvälisten normien muodossa sitovia 
lisäkriteereitä aseviennin 
päätöksentekijöiden ohjeiksi ja ottamaan 
tässä yhteydessä erityisesti huomioon 
kohdemaan tilanteen muun muassa 
ihmisoikeuksien alalla sekä aseviennin 
vaikutuksen kohdemaan sosiaalis-
taloudelliseen kehitykseen ja alueellisen 
rauhan ja turvallisuuden säilyttämiseen;

25. kehottaa Yhdistyneiden kansakuntien 
jäsenvaltioita hyväksymään 
kansainvälisten normien muodossa sitovat 
kriteerit aseviennin päätöksentekijöiden 
ohjeiksi ja ottamaan tässä yhteydessä 
erityisesti huomioon kohdemaan tilanteen 
muun muassa ihmisoikeuksien alalla sekä 
aseviennin vaikutuksen kohdemaan 
sosiaalis-taloudelliseen kehitykseen ja 
alueellisen rauhan ja turvallisuuden 
säilyttämiseen;

Or. fi

Tarkistus 158
Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa Yhdistyneiden kansakuntien 
jäsenvaltioita hyväksymään 
kansainvälisten normien muodossa sitovia 
lisäkriteereitä aseviennin 
päätöksentekijöiden ohjeiksi ja ottamaan 
tässä yhteydessä erityisesti huomioon 
kohdemaan tilanteen muun muassa 
ihmisoikeuksien alalla sekä aseviennin 
vaikutuksen kohdemaan sosiaalis-
taloudelliseen kehitykseen ja alueellisen 
rauhan ja turvallisuuden säilyttämiseen;

25. kehottaa Yhdistyneiden kansakuntien 
jäsenvaltioita hyväksymään 
kansainvälisten normien muodossa sitovia 
lisäkriteereitä aseviennin 
päätöksentekijöiden ohjeiksi ja ottamaan 
tässä yhteydessä erityisesti huomioon 
kohdemaan tilanteen muun muassa 
ihmisoikeuksien alalla sekä aseviennin 
vaikutuksen kohdemaan sosiaalis-
taloudelliseen kehitykseen ja alueellisen 
rauhan ja turvallisuuden säilyttämiseen 
sekä riskin siitä, että aseet ohjautuvat 
laillisilta markkinoilta laittomille 
markkinoille;

Or. en



AM\929901FI.doc 85/93 PE506.252v01-00

FI

Tarkistus 159
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. vaatii näin ollen, että 
asekauppasopimukseen on sisällytettävä 
sopimusvaltioita koskeva vahva ja selkeä 
velvoite, jonka mukaan niiden on 
ilmoitettava vuosittain säännöllisesti 
kaikista aseiden siirtoa koskevista 
päätöksistä, mukaan lukien siirrettäviksi 
hyväksyttyjen välineiden tyypit, määrät ja 
vastaanottajat, sekä varmistettava 
sopimuksen määräysten täytäntöönpano 
niiden täydessä laajuudessa; vaatii, että 
asekauppasopimuksessa edellytetään 
myös, että sopimusvaltiot luovat 
järjestelmän, jossa säilytetään vähintään 
20 vuoden ajan kirjanpito kaikista 
kansainvälisistä kaupoista ja liiketoimista, 
jotka on käsitelty niiden kansallisten 
valvontajärjestelmien kautta;

Or. en

Tarkistus 160
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa avoimuuteen ja 
vastuuvelvollisuuteen liittyvien 
järjestelmien merkitystä kaikkien 
kansainvälisten asevalvontasopimuksien 
tehokkaan täytäntöönpanon kannalta; 
vaatii näin ollen, että on otettava käyttöön 
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järjestelmiä tietojen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtamiseksi sopimuspuolien 
välillä aseiden vientiä ja tuontia sekä 
siirtoja koskevista päätöksistä, sen lisäksi, 
että esitetään sopimusvaltioita koskeva 
vahva ja selkeä velvoite, jonka mukaan 
niiden on ilmoitettava vuosittain 
säännöllisesti kaikista aseiden siirtoa 
koskevista päätöksistä, mukaan lukien 
siirrettäviksi hyväksyttyjen välineiden 
tyypit, määrät ja vastaanottajat, sekä 
varmistettava sopimuksen määräysten 
täytäntöönpano niiden täydessä 
laajuudessa;

Or. en

Tarkistus 161
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
25 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 b. kehottaa perustamaan erityisen 
asekauppasopimuksen täytäntöönpano- ja 
tukiyksikön, jonka tehtäviin kuuluisivat 
sopimuspuolten ilmoitusten kokoaminen 
ja analysointi, ja kehottaa YK:n 
pääsihteeriä julkaisemaan 
vuosikertomuksen, johon sisältyy 
sopimuksen toiminnallisten säännösten 
vahvistamista koskevia uusia ehdotuksia; 
kehottaa myöntämään tukiyksikölle myös 
oikeuden analysoida aseiden siirtoja 
koskevia tietoja ja etsiä poikkeamia ja 
mahdollisia sopimusrikkomuksia sekä 
raportoida asiasta sopimusvaltioiden 
kokoukselle;

Or. en
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Tarkistus 162
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 6

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Aseriisunta Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 163
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. katsoo, että Euroopan unionin olisi 
kannettava kasvanut vastuunsa rauhasta 
ja turvallisuudesta Euroopassa ja 
maailmassa uusilla aloitteilla 
asevarustelun rajoittamiseksi ja 
aseriisunnan edistämiseksi ja toimittava 
vastuuntuntoisena globaalina toimijana 
aktiivisesti eturintamassa aseiden 
leviämisen estämisen, maailmanlaajuisen 
aseriisunnan ja aseiden siirron valvonnan 
aloilla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 164
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. katsoo, että Euroopan unionin olisi 
kannettava kasvanut vastuunsa rauhasta 

26. korostaa, että yhteisessä kannassa ei 
ole kyse aseriisunnasta, joskin katsoo, että 
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ja turvallisuudesta Euroopassa ja 
maailmassa uusilla aloitteilla 
asevarustelun rajoittamiseksi ja 
aseriisunnan edistämiseksi ja toimittava 
vastuuntuntoisena globaalina toimijana 
aktiivisesti eturintamassa aseiden
leviämisen estämisen, maailmanlaajuisen 
aseriisunnan ja aseiden siirron valvonnan 
aloilla;

Euroopan unionin on kannettava kasvava 
vastuunsa rauhasta ja turvallisuudesta 
sekä toimittava vastuuntuntoisena 
globaalina toimijana aseiden laittoman
leviämisen estämisen, maailmanlaajuisen 
aseriisunnan ja aseiden siirron valvonnan 
aloilla;

Or. fi

Tarkistus 165
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. katsoo, että Euroopan unionin olisi 
laadittava laaja-alainen 
konversiostrategia; suosittelee tässä 
yhteydessä, että strategian ohella 
laaditaan suunnitelma siitä, miten 
puolustustarvikkeiden tuotanto voidaan 
mahdollisimman nopeasti muuntaa 
siviilituotteiden tuotannoksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 166
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. katsoo, että Euroopan unionin olisi 
laadittava laaja-alainen 
konversiostrategia; suosittelee tässä 
yhteydessä, että strategian ohella 
laaditaan suunnitelma siitä, miten 

Poistetaan.
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puolustustarvikkeiden tuotanto voidaan
mahdollisimman nopeasti muuntaa 
siviilituotteiden tuotannoksi;

Or. en

Tarkistus 167
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. katsoo, että Euroopan unionin olisi 
laadittava laaja-alainen 
konversiostrategia; suosittelee tässä 
yhteydessä, että strategian ohella 
laaditaan suunnitelma siitä, miten 
puolustustarvikkeiden tuotanto voidaan 
mahdollisimman nopeasti muuntaa 
siviilituotteiden tuotannoksi;

Poistetaan

Or. fi

Tarkistus 168
Sampo Terho

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. katsoo, että Euroopan unionin olisi 
laadittava laaja-alainen 
konversiostrategia; suosittelee tässä 
yhteydessä, että strategian ohella 
laaditaan suunnitelma siitä, miten 
puolustustarvikkeiden tuotanto voidaan 
mahdollisimman nopeasti muuntaa 
siviilituotteiden tuotannoksi;

Poistetaan

Or. fi
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Tarkistus 169
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. katsoo, että Euroopan unionin olisi 
laadittava laaja-alainen 
konversiostrategia; suosittelee tässä 
yhteydessä, että strategian ohella 
laaditaan suunnitelma siitä, miten 
puolustustarvikkeiden tuotanto voidaan 
mahdollisimman nopeasti muuntaa 
siviilituotteiden tuotannoksi;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 170
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
Suomi ja Puola ovat ratifioineet 
maamiinojen käytön kieltävän Ottawan 
sopimuksen, ja siten siihen, että 
jäsenvaltiot ovat täysimääräisesti 
ratifioineet tämän tärkeän kansainvälisen 
välineen; kehottaa komissiota esittämään 
ehdotuksen, jossa kielletään sijoittaminen 
sellaisiin yrityksiin, jotka valmistavat 
maamiinoja, käyvät niillä kauppaa tai 
toteuttavat muunlaisia kaupallisia toimia 
niihin nähden;

Or. en

Tarkistus 171
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
27 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 b. muistuttaa, että rypäleammukset 
aiheuttavat erittäin vakavia 
humanitaarisia seurauksia ja 
kestämätöntä vahinkoa siviiliväestölle; 
kehottaa Kyprosta, Viroa, Suomea, 
Kreikkaa, Latviaa, Romaniaa ja 
Slovakiaa ratifioimaan rypäleammuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
ensi tilassa;

Or. en

Tarkistus 172
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
27 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 c. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan valkoista fosforia ja 
köyhdytettyä uraania sisältävien 
ammuksien käytön maailmanlaajuista 
kieltoa, erityisesti siten, että laaditaan 
mainittujen aseiden käytön kieltävä uusi 
pöytäkirja tietyistä tavanomaisista aseista 
tehtyyn yleissopimukseen;

Or. en

Tarkistus 173
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
27 d kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 d. suhtautuu myönteisesti Punaisen 
Ristin kansainvälisen komitean toimiin 
toimintakyvyttömyyttä aiheuttavien 
kemiallisten aineiden käyttöön liittyen ja 
kehottaa komissiota tutkimaan näiden 
aineiden käytön vuoksi esiin tulevia 
kysymyksiä, myös kansainväliseen 
oikeuteen nähden;

Or. en

Tarkistus 174
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
27 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 e. kehottaa korkeaa edustajaa / 
komission varapuheenjohtajaa, 
komissiota ja jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön EU:n sitoumukset, jotka 
koskevat pienaseiden ja kevyiden aseiden 
sekä niissä käytettävien 
ampumatarvikkeiden laittoman 
keskittymisen ja kaupan torjumista; 
muistuttaa, että näiden sitoumuksien 
tavoitteena on auttaa muita kuin EU:n 
jäsenvaltioita varastojen hallinnan, 
merkitsemisen ja vastaavien pienaseiden 
ja kevytaseiden valvontaan liittyvien 
pyrkimyksien toteuttamisessa ja että niillä 
täydennetään EU:n järjestelyjä, joilla 
säännellään puolustustarvikkeiden 
siirtoja, jotta vältetään se, että EU:n 
jäsenvaltiot toimittavat aseita valtioihin, 
joissa niitä todennäköisesti käytetään 
väärin;

Or. en
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Tarkistus 175
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman korkealle edustajalle / 
komission varapuheenjohtajalle, 
neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden 
hallituksille ja parlamenteille sekä 
Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman korkealle edustajalle / 
komission varapuheenjohtajalle, 
ihmisoikeuksista vastaavalle Euroopan 
unionin erityisedustajalle, neuvostolle, 
komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille sekä Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerille.

Or. en


