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Amendement 1
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de conclusies van de Raad 
Buitenlandse Zaken van 19 november 
2012 over de herziening van het 
gemeenschappelijk standpunt,

Or. en

Amendement 2
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien actie 11, onder e) van het EU-
Actieplan van het strategisch kader voor 
mensenrechten en democratie, waarin de 
EDEO en de lidstaten toezeggen ervoor te 
zullen zorgen dat er bij de herziening van 
het gemeenschappelijk standpunt 
rekening zal worden gehouden met de 
mensenrechten en het internationaal 
humanitair recht, 

Or. en

Amendement 3
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 4
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de lijst van goederen en 
technologieën voor tweeërlei gebruik die is 
opgenomen in bijlage I bij Verordening 
(EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei
2009 tot instelling van een communautaire 
regeling voor controle op de uitvoer, de 
overbrenging, de tussenhandel en de 
doorvoer van producten voor tweeërlei 
gebruik3,

- gezien de lijst van goederen en 
technologieën voor tweeërlei gebruik die is 
opgenomen in de bijlagen bij Verordening 
(EU) nr. 1232/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 428/2009 van de 
Raad tot instelling van een communautaire 
regeling voor controle op de uitvoer, de 
overbrenging, de tussenhandel en de 
doorvoer van producten voor tweeërlei 
gebruik,

Or. en

Amendement 4
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 4 – voetnoot 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. PB L 134 van 29.05.2009, blz. 1. 3. PB L 326 van 8.12.2011, blz. 26.

Or. en

Amendement 5
Krzysztof Lisek

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Arrangement van Wassenaar 
betreffende de controle op de uitvoer van 
conventionele wapens en van goederen en 
technologieën voor tweeërlei gebruik van 
12 mei 1996, alsmede de in de jaren 2011 
en 2012 bijgewerkte lijsten van deze 

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie
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goederen en technologieën en munitie9,

Or. pl

Amendement 6
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Arrangement van Wassenaar 
betreffende de controle op de uitvoer van 
conventionele wapens en van goederen en 
technologieën voor tweeërlei gebruik van 
12 mei 1996, alsmede de in de jaren 2011 
en 2012 bijgewerkte lijsten van deze 
goederen en technologieën en munitie9,

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie

Or. pl

Amendement 7
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien Verordening 1236/2005 met 
betrekking tot de handel in bepaalde 
goederen die gebruikt zouden kunnen 
worden voor de doodstraf of foltering en 
de geplande herziening ervan in 2013 in 
het kader van het Actieplan voor 
mensenrechten en democratie,

Or. en
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Amendement 8
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat wapenuitvoer o.a. 
aanzienlijke veiligheidspolitieke maar ook 
ontwikkelingspolitieke gevolgen kan 
hebben en derhalve op zijn minst in een 
streng en een zo effectief mogelijk 
functionerend 
bewapeningscontrolesysteem moet worden 
ingebed;

geschrapt

Or. pl

Amendement 9
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat wapenuitvoer o.a.
aanzienlijke veiligheidspolitieke maar ook 
ontwikkelingspolitieke gevolgen kan 
hebben en derhalve op zijn minst in een 
streng en een zo effectief mogelijk 
functionerend
bewapeningscontrolesysteem moet worden 
ingebed;

A. overwegende dat wapenuitvoer 
gevolgen heeft voor de menselijke 
veiligheid en derhalve in een transparant 
en effectief bewapingscontrolesysteem 
moet worden ingebed ;  

Or. fi

Amendement 10
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat wapenuitvoer o.a. 
aanzienlijke veiligheidspolitieke maar ook 
ontwikkelingspolitieke gevolgen kan 
hebben en derhalve op zijn minst in een 
streng en een zo effectief mogelijk 
functionerend 
bewapeningscontrolesysteem moet worden 
ingebed;

A. overwegende dat wapenuitvoer o.a. 
aanzienlijke veiligheidspolitieke maar ook 
ontwikkelingspolitieke gevolgen kan 
hebben en dat derhalve het controlebeleid 
van de Europese Unie met betrekking tot 
de uitvoer van militaire technologie en 
goederen moet worden aangescherpt;

Or. en

Amendement 11
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat wapenuitvoer o.a. 
aanzienlijke veiligheidspolitieke maar ook 
ontwikkelingspolitieke gevolgen kan 
hebben en derhalve op zijn minst in een 
streng en een zo effectief mogelijk 
functionerend
bewapeningscontrolesysteem moet worden 
ingebed;

A. overwegende dat wapenuitvoer o.a. 
aanzienlijke veiligheidspolitieke maar ook 
ontwikkelingspolitieke gevolgen kan 
hebben en derhalve op zijn minst in een 
gezamenlijk overeengekomen en 
vastgesteld bewapeningscontrolesysteem 
moet worden ingebed dat zo effectief 
mogelijk functioneert, waarbij zowel de 
belangen van de particuliere als de 
publieke sector worden beschermd;

Or. en

Amendement 12
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat wapenuitvoer o.a. A. overwegende dat wapenuitvoer o.a. 
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aanzienlijke veiligheidspolitieke maar ook 
ontwikkelingspolitieke gevolgen kan 
hebben en derhalve op zijn minst in een 
streng en een zo effectief mogelijk 
functionerend 
bewapeningscontrolesysteem moet worden 
ingebed;

aanzienlijke veiligheidspolitieke maar ook 
ontwikkelingspolitieke gevolgen kan 
hebben en derhalve in een zo effectief 
mogelijk functionerend 
bewapeningscontrolesysteem moet worden 
ingebed;

Or. fr

Amendement 13
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat wapenuitvoer o.a. 
aanzienlijke veiligheidspolitieke maar ook 
ontwikkelingspolitieke gevolgen kan 
hebben en derhalve op zijn minst in een 
streng en een zo effectief mogelijk 
functionerend 
bewapeningscontrolesysteem moet worden 
ingebed;

A. overwegende dat wapenhandel o.a. 
aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de 
veiligheid, maar ook voor de 
mensenrechten, de democratie, goed 
bestuur, en ontwikkeling en derhalve op 
zijn minst in een streng en een zo effectief 
mogelijk functionerend 
bewapeningscontrolesysteem moet worden 
ingebed;

Or. en

Amendement 14
Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat wapenuitvoer o.a. 
aanzienlijke veiligheidspolitieke maar ook 
ontwikkelingspolitieke gevolgen kan 
hebben en derhalve op zijn minst in een 
streng en een zo effectief mogelijk 

A. overwegende dat wapenuitvoer o.a. 
aanzienlijke veiligheidspolitieke maar ook 
negatieve ontwikkelingspolitieke gevolgen 
kan hebben en derhalve op zijn minst in 
een streng en een zo effectief mogelijk  
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functionerend 
bewapeningscontrolesysteem moet worden 
ingebed;

functionerend 
bewapeningscontrolesysteem moet worden 
ingebed;

Or. de

Amendement 15
Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat wapenuitvoer o.a. 
aanzienlijke veiligheidspolitieke maar ook 
ontwikkelingspolitieke gevolgen kan 
hebben en derhalve op zijn minst in een 
streng en een zo effectief mogelijk 
functionerend 
bewapeningscontrolesysteem moet worden 
ingebed;

A. overwegende dat wapenuitvoer o.a. 
aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de 
veiligheid maar ook voor de sociaal-
economische ontwikkeling en derhalve op 
zijn minst in een streng en een zo effectief 
mogelijk functionerend 
bewapeningscontrolesysteem moet worden 
ingebed;

Or. en

Amendement 16
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. neemt er kennis van dat de landen 
van de Europese Unie volgens gegevens 
van het Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI) tezamen, nog 
vóór de VS en Rusland, de grootste 
wapenexporteurs ter wereld zijn16 en dat 
van deze wapenuitvoer een steeds groter 
aandeel (61,4% in 201117) geleverd werd 
aan landen buiten de Europese Unie;
16. The top 20 Arms Exporters, 2007-2011, 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of
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_at_top_20_exp_map.html
17. 'EU arms exports figures remain level', 
Jane's Defence Weekly, 4th of. January 
2013.

Or. en

Amendement 17
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de EU-lidstaten 
hebben erkend dat de handel in militaire 
technologieën en goederen geen gewone 
handel is en dat er inderdaad altijd 
bijzondere voorzichtigheid is geboden met 
betrekking tot de uitvoer van goederen die 
onder die categorie vallen; 

Or. fi

Amendement 18
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat Gemeenschappelijk 
Standpunt 2008/944/GBVB een juridisch 
bindend kader vormt en dat niet-naleving 
van de acht criteria die erin zijn vastgelegd 
tot gevolg heeft dat er geen 
exportvergunning wordt afgegeven 
(criteria 1-4) of dat dit op zijn minst wordt 
overwogen (criteria 5-8);

B. overwegende dat Gemeenschappelijk 
Standpunt 2008/944/GBVB een juridisch 
bindend kader vormt en dat niet-naleving 
van de acht criteria die erin zijn vastgelegd 
tot gevolg heeft dat er geen 
exportvergunning wordt afgegeven;
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Or. en

Amendement 19
Krzysztof Lisek

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat Gemeenschappelijk 
Standpunt 2008/944/GBVB een juridisch 
bindend kader vormt en dat niet-naleving 
van de acht criteria die erin zijn vastgelegd 
tot gevolg heeft dat er geen 
exportvergunning wordt afgegeven (criteria 
1-4) of dat dit op zijn minst wordt 
overwogen (criteria 5-8);

B. Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie

Or. pl

Amendement 20
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat Gemeenschappelijk 
Standpunt 2008/944/GBVB een juridisch 
bindend kader vormt en dat niet-naleving 
van de acht criteria die erin zijn vastgelegd 
tot gevolg heeft dat er geen 
exportvergunning wordt afgegeven (criteria 
1-4) of dat dit op zijn minst wordt 
overwogen (criteria 5-8);

B. overwegende dat Gemeenschappelijk 
Standpunt 2008/944/GBVB een juridisch 
bindend kader vormt en dat niet-naleving 
van de acht criteria die erin zijn vastgelegd 
tot gevolg heeft dat er geen 
exportvergunning wordt afgegeven (criteria 
1-4) of dat dit op zijn minst wordt 
overwogen (criteria 5-8); overwegende 
echter dat lidstaten de eindcontrole 
houden over alle aspecten die verband 
houden met het verlenen van 
vergunningen voor wapenuitvoer en dat 
de tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk standpunt niet onder 
de juridische bevoegdheid van het 
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Europees Hof van Justitie valt;

Or. en

Amendement 21
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat met deze criteria o.a. 
moet worden verhinderd dat wapenuitvoer 
plaatsvindt die tot verergering van 
conflicten leidt (criteria 3 en 4) of tot 
schending van de mensenrechten (criterium 
2) of die negatieve gevolgen zou hebben 
voor het ontwikkelingsperspectief van het 
ontvangende land (criterium 8); 
overwegende dat het gemeenschappelijk 
standpunt geen beperkingen bevat met 
betrekking tot het toepassingsgebied en dat 
de acht criteria derhalve ook gelden voor 
intra-Europese wapenuitvoer en -
overdracht aan nauw met de Europese Unie 
geassocieerde landen;

C. overwegende dat met deze criteria o.a. 
moet worden verhinderd dat wapenuitvoer 
plaatsvindt die tot verergering van 
conflicten leidt (criteria 3 en 4) of tot 
schending van de mensenrechten en het 
internationaal humanitair recht (criterium 
2) of ervoor moet worden gezorgd dat het 
gevaar wordt beperkt dat de uitgevoerde 
goederen naar derde landen en 
ongeoorloofde eindgebruikers worden 
doorgesluisd of dat moet worden 
verhinderd dat wapenuitvoer plaatsvindt 
die negatieve gevolgen zou hebben voor 
het ontwikkelingsperspectief van het 
ontvangende land (criterium 8); 
overwegende dat het gemeenschappelijk 
standpunt geen beperkingen bevat met 
betrekking tot het toepassingsgebied en dat 
de acht criteria derhalve ook gelden voor 
intra-Europese wapenuitvoer en -
overdracht aan nauw met de Europese Unie 
geassocieerde landen;

Or. en

Amendement 22
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat met deze criteria o.a. 
moet worden verhinderd dat wapenuitvoer 
plaatsvindt die tot verergering van 
conflicten leidt (criteria 3 en 4) of tot 
schending van de mensenrechten (criterium 
2) of die negatieve gevolgen zou hebben 
voor het ontwikkelingsperspectief van het 
ontvangende land (criterium 8); 
overwegende dat het gemeenschappelijk 
standpunt geen beperkingen bevat met 
betrekking tot het toepassingsgebied en dat 
de acht criteria derhalve ook gelden voor 
intra-Europese wapenuitvoer en -
overdracht aan nauw met de Europese Unie 
geassocieerde landen;

C. overwegende dat met deze criteria o.a. 
moet worden verhinderd dat wapenuitvoer 
plaatsvindt die tot verergering van 
conflicten leidt (criteria 3 en 4) of tot 
schending van de mensenrechten (criterium 
2) of het internationaal humanitair recht 
(criterium 3) of die negatieve gevolgen 
zou hebben voor het 
ontwikkelingsperspectief van het 
ontvangende land (criterium 8); 
overwegende dat het gemeenschappelijk 
standpunt geen beperkingen bevat met 
betrekking tot het toepassingsgebied en dat 
de acht criteria derhalve ook gelden voor 
intra-Europese wapenuitvoer en -
overdracht aan nauw met de Europese Unie 
geassocieerde landen;

Or. en

Amendement 23
Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat met deze criteria o.a. 
moet worden verhinderd dat wapenuitvoer 
plaatsvindt die tot verergering van 
conflicten leidt (criteria 3 en 4) of tot 
schending van de mensenrechten (criterium 
2) of die negatieve gevolgen zou hebben 
voor het ontwikkelingsperspectief van het 
ontvangende land (criterium 8); 
overwegende dat het gemeenschappelijk 
standpunt geen beperkingen bevat met 
betrekking tot het toepassingsgebied en dat 
de acht criteria derhalve ook gelden voor 
intra-Europese wapenuitvoer en -
overdracht aan nauw met de Europese 
Unie geassocieerde landen;

C. overwegende dat met deze criteria o.a. 
moet worden verhinderd dat wapenuitvoer 
plaatsvindt die tot verergering van 
conflicten leidt (criteria 3 en 4) of tot 
schending van de mensenrechten (criterium 
2) of die negatieve gevolgen zou hebben 
voor het ontwikkelingsperspectief van het 
ontvangende land (criterium 8); 
overwegende dat het gemeenschappelijk 
standpunt voor de wapenuitvoer tussen 
EU-lidstaten en niet-EU-lidstaten geldt, 
maar geen beperkingen bevat met 
betrekking tot het toepassingsgebied en dat 
de acht criteria derhalve ook gelden voor 
intra-Europese wapenuitvoer en ook reeds 
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door lidstaten werden gehanteerd voor 
intra-EU-uitvoer;

Or. de

Amendement 24
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de derde landen 
Bosnië en Herzegovina, de voormalige 
Joegoslavische republiek Macedonië, 
IJsland, Canada, Kroatië, Montenegro en 
Noorwegen zich officieel hebben 
aangesloten bij de in het 
gemeenschappelijk standpunt vastgelegde 
criteria en beginselen;

D. overwegende dat de derde landen 
Bosnië en Herzegovina, de voormalige 
Joegoslavische republiek Macedonië, 
IJsland, Canada, Kroatië, Montenegro en 
Noorwegen zich officieel hebben 
aangesloten bij de in het 
gemeenschappelijk standpunt vastgelegde 
criteria en beginselen; overwegende dat 
geen van de landen van het Europese 
Nabuurschap noch Turkije dit officieel 
hebben gedaan;

Or. en

Amendement 25
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat in artikel 10 van het 
gemeenschappelijk standpunt duidelijk
wordt bepaald dat naleving van de acht 
criteria prevaleert boven eventuele
economische, sociale, commerciële en 
industriële belangen van de lidstaten;

F. overwegende dat in artikel 10 van het 
gemeenschappelijk standpunt wordt 
bepaald dat hoewel lidstaten rekening 
mogen houden met het belang van de 
voorgestelde uitvoer vanuit economisch, 
sociaal, commercieel en industrieel 
oogpunt, deze overwegingen niet van 
invloed mogen zijn op de toepassing van 
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de criteria van het gemeenschappelijk 
standpunt;

Or. fi

Amendement 26
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat in artikel 10 van het 
gemeenschappelijk standpunt duidelijk 
wordt bepaald dat naleving van de acht 
criteria prevaleert boven eventuele
economische, sociale, commerciële en 
industriële belangen van de lidstaten;

F. overwegende dat in artikel 10 van het 
gemeenschappelijk standpunt duidelijk 
wordt bepaald dat de lidstaten, waar dat 
passend is, ook rekening mogen houden 
met het effect van de voorgestelde uitvoer 
op hun economische, sociale, commerciële 
en industriële belangen, maar dat deze 
factoren niet van invloed mogen zijn op de 
toepassing van de voorgaande criteria.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. is van mening dat ook rekening 
gehouden moet worden met de criteria 
van het gemeenschappelijk standpunt bij 
de herstructurering van de Europese 
defensie-industrie, die van vitaal belang is 
voor het midden- en kleinbedrijf dat 
werkgelegenheid schept;

Or. es
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Amendement 28
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het 
besluitvormingsproces voor de verlening of 
weigering van een 
wapenuitvoervergunning uitsluitend tot de 
bevoegdheid van de lidstaat behoort; 
overwegende dat de acht criteria binnen 
de Europese Unie op zeer verschillende 
wijze worden geïnterpreteerd, wat ertoe 
leidt dat de wapenuitvoerpraktijk ten dele 
sterk verschilt;

G. overwegende dat het 
besluitvormingsproces voor de verlening of 
weigering van een 
wapenuitvoervergunning uitsluitend tot de 
bevoegdheid van de lidstaat behoort;

Or. pl

Amendement 29
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het 
gemeenschappelijke standpunt geen 
democratisch opgestelde en bindende lijst 
en motivering bevat, die uitsluitsel geeft 
over de vraag in welke landen 
wapenuitvoer in strijd was met een of 
meerdere van de acht criteria;

Schrappen

Or. en

Amendement 30
Norica Nicolai
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Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het 
gemeenschappelijke standpunt geen 
democratisch opgestelde en bindende lijst 
en motivering bevat, die uitsluitsel geeft 
over de vraag in welke landen 
wapenuitvoer in strijd was met een of 
meerdere van de acht criteria;

Schrappen

Or. en

Amendement 31
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het 
gemeenschappelijke standpunt geen 
democratisch opgestelde en bindende lijst 
en motivering bevat, die uitsluitsel geeft 
over de vraag in welke landen 
wapenuitvoer in strijd was met een of 
meerdere van de acht criteria;

H. overwegende dat in het 
gemeenschappelijke standpunt de breedst 
mogelijke gemeenschappelijk opvatting 
wordt vastgelegd met betrekking tot de 
controle op de uitvoer van militaire 
technologie en goederen om de nationale 
controlesystemen te coördineren;

Or. en

Amendement 32
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het 
gemeenschappelijke standpunt geen 
democratisch opgestelde en bindende lijst 

H. overwegende dat de jaarverslagen die 
overeenkomstig het gemeenschappelijk 
standpunt moeten worden opgesteld geen 
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en motivering bevat, die uitsluitsel geeft 
over de vraag in welke landen 
wapenuitvoer in strijd was met een of 
meerdere van de acht criteria;

lijst bevatten die uitsluitsel geeft over de 
vraag in welke landen wapenuitvoer in 
strijd was met een of meerdere van de acht 
criteria;

Or. fi

Amendement 33
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat er geen 
gestandaardiseerd controle- en 
meldsysteem bestaat dat uitsluitsel geeft 
over de vraag of en in welke mate uitvoer 
van afzonderlijke lidstaten in strijd is met 
de acht criteria, en dat er ook geen 
sanctiemaatregelen bestaan voor het geval 
een lidstaat uitvoer toestaat die duidelijk 
in strijd is met de acht criteria;
overwegende dat er geen mogelijkheid 
bestaat om de naleving van de acht criteria 
onafhankelijk te laten controleren;

I. overwegende dat er geen mogelijkheid 
bestaat om de naleving van de acht criteria 
onafhankelijk te laten controleren;

Or. en

Amendement 34
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat er geen 
gestandaardiseerd controle- en 
meldsysteem bestaat dat uitsluitsel geeft 
over de vraag of en in welke mate uitvoer 
van afzonderlijke lidstaten in strijd is met 

I. overwegende dat een ontwikkeling naar 
een strenger controle- en meldsysteem is 
waargenomen sinds er jaarverslagen 
worden voorgelegd aan de Raad 
overeenkomstig artikel 8, lid 2, van het 
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de acht criteria, en dat er ook geen 
sanctiemaatregelen bestaan voor het geval 
een lidstaat uitvoer toestaat die duidelijk 
in strijd is met de acht criteria;
overwegende dat er geen mogelijkheid 
bestaat om de naleving van de acht criteria 
onafhankelijk te laten controleren;

Gemeenschappelijk Standpunt 
2008/944/GBVB tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor de 
controle op de uitvoer van militaire 
goederen en technologie; overwegende 
dat de lidstaten legislatieve en 
organisatorische hindernissen moeten 
overwinnen ten einde te zorgen voor 
betere naleving van de acht criteria en voor 
onafhankelijke controle;

Or. en

Amendement 35
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat er geen 
gestandaardiseerd controle- en 
meldsysteem bestaat dat uitsluitsel geeft 
over de vraag of en in welke mate uitvoer 
van afzonderlijke lidstaten in strijd is met 
de acht criteria, en dat er ook geen 
sanctiemaatregelen bestaan voor het geval 
een lidstaat uitvoer toestaat die duidelijk in 
strijd is met de acht criteria; overwegende 
dat er geen mogelijkheid bestaat om de 
naleving van de acht criteria onafhankelijk 
te laten controleren;

I. overwegende dat er geen 
gestandaardiseerd controle- en 
meldsysteem bestaat dat uitsluitsel geeft 
over de vraag of en in welke mate uitvoer 
van afzonderlijke lidstaten in strijd is met 
de acht criteria, en dat er ook geen 
sanctiemaatregelen bestaan voor het geval 
een lidstaat uitvoer toestaat die duidelijk in 
strijd is met de acht criteria; overwegende 
dat er geen mogelijkheid bestaat om de 
naleving van de acht criteria onafhankelijk 
te laten controleren; overwegende dat de 
naleving van het gemeenschappelijk 
standpunt onderwerp is geweest van 
academisch onderzoek en gepubliceerde 
bijdragen uit het maatschappelijk 
middenveld;

Or. fi

Amendement 36
Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza
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Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. is van mening dat het systeem voor 
de beoordeling van en het toezicht op de 
naleving van de acht criteria van het 
gemeenschappelijk standpunt moet 
worden uitgebreid tot de productiefase;

Or. es

Amendement 37
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de lidstaten nog steeds 
geen overeenstemming hebben bereikt 
over de toepassing resp. de interpretatie 
van de acht criteria van het 
gemeenschappelijk standpunt;

Schrappen

Or. pl

Amendement 38
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de lidstaten nog steeds 
geen overeenstemming hebben bereikt 
over de toepassing resp. de interpretatie 
van de acht criteria van het 
gemeenschappelijk standpunt;

J. overwegende dat de lidstaten, ondanks 
het bestaan van de gids voor de gebruiker, 
de acht criteria van het 
gemeenschappelijk standpunt verschillend 
interpreteren wanneer zij vergunningen 
verlenen of weigeren voor dezelfde 
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categorie militaire goederen met de 
dezelfde bestemmingen; overwegende dat 
er derhalve gestreefd moet worden naar 
een homogene en ambitieuze toepassing 
van de criteria door alle lidstaten;

Or. en

Amendement 39
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de lidstaten nog steeds
geen overeenstemming hebben bereikt 
over de toepassing resp. de interpretatie 
van de acht criteria van het 
gemeenschappelijk standpunt;

J. overwegende dat de lidstaten al veel
overeenstemming hebben bereikt over de 
toepassing resp. de interpretatie van de acht 
criteria van het gemeenschappelijk 
standpunt, met name dank zij de gids voor 
de gebruiker van het gemeenschappelijk 
standpunt, die is opgesteld door de Groep 
COARM, en waarin gedetailleerd wordt 
aangegeven hoe de criteria het best 
kunnen worden toegepast;

Or. fr

Amendement 40
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de COARM-
jaarverslagen tot grotere transparantie ten 
aanzien van de wapenuitvoer van de 
lidstaten hebben bijgedragen en dat het 
aantal richtsnoeren en toelichtingen in de 
gids voor de gebruiker sterk is 

L. overwegende dat de COARM-
jaarverslagen tot grotere transparantie ten 
aanzien van de wapenuitvoer van de 
lidstaten hebben bijgedragen en dat het 
aantal richtsnoeren en toelichtingen in de 
gids voor de gebruiker sterk is 
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toegenomen; overwegende dat het 
gemeenschappelijk standpunt het aantal 
gegevens voor de verlening van een 
wapenuitvoervergunning heeft verbeterd;

toegenomen;

Or. en

Amendement 41
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat lang niet alle 
lidstaten van de Europese Unie volledige 
gegevens doorgeven aan de Groep 
COARM; overwegende dat verschillende 
gegevensverzamelings- en 
doorgifteprocedures van de afzonderlijke 
lidstaten tot onvolledige en niet-uniforme 
gegevensbestanden leiden, wat de 
transparantie op dit gebied aanzienlijk 
beïnvloedt;

Schrappen

Or. pl

Amendement 42
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat lang niet alle lidstaten 
van de Europese Unie volledige gegevens 
doorgeven aan de Groep COARM; 
overwegende dat verschillende 
gegevensverzamelings- en 
doorgifteprocedures van de afzonderlijke 
lidstaten tot onvolledige en niet-uniforme 
gegevensbestanden leiden, wat de 

M. overwegende dat, ondanks de geboekte 
vooruitgang op het gebied van 
transparantie dankzij het mechanisme 
voor de uitwisseling van informatie van de 
Groep COARM, lang niet alle lidstaten van 
de Europese Unie volledige gegevens 
doorgeven; overwegende dat verschillende 
gegevensverzamelings- en 
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transparantie op dit gebied aanzienlijk 
beïnvloedt;

doorgifteprocedures van de afzonderlijke 
lidstaten tot onvolledige en niet-uniforme 
gegevensbestanden leiden, wat de 
transparantie op dit gebied aanzienlijk 
beïnvloedt;

Or. fr

Amendement 43
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat lang niet alle lidstaten 
van de Europese Unie volledige gegevens 
doorgeven aan de Groep COARM; 
overwegende dat verschillende 
gegevensverzamelings- en 
doorgifteprocedures van de afzonderlijke 
lidstaten tot onvolledige en niet-uniforme 
gegevensbestanden leiden, wat de 
transparantie op dit gebied aanzienlijk 
beïnvloedt;

M. overwegende dat lang niet alle lidstaten 
van de Europese Unie volledige gegevens 
doorgeven aan de Groep COARM; 
overwegende dat verschillende 
gegevensverzamelings- en 
doorgifteprocedures van de afzonderlijke 
lidstaten tot onvolledige en niet-uniforme 
gegevensbestanden leiden, wat de 
transparantie op dit gebied aanzienlijk 
beïnvloedt, met name ten aanzien van de 
identificatie van de afzonderlijke lidstaat 
die verantwoordelijk is voor een 
kennisgeving van weigering;

Or. en

Amendement 44
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat er in de afgelopen 
jaren maatregelen betreffende de handel in 

N. overwegende dat er in de afgelopen 
jaren maatregelen betreffende de handel in 
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handvuurwapens en lichte wapens en in 
februari 2012 een bijgewerkte versie van 
de lijst van militaire goederen van het 
Arrangement van Wassenaar, resp. de lijst 
van goederen en technologieën voor 
tweeërlei gebruik zijn aangenomen en dat 
terreinen zoals het toezicht op de 
tussenhandel in wapens, de productie onder 
licentie buiten de Europese Unie en de 
controle van de eindgebruiker op de 
agenda zijn geplaatst en ten dele in het 
gemeenschappelijk standpunt zelf zijn 
opgenomen, dat echter nog steeds veel 
producten, met name op het gebied van 
goederen voor tweeërlei gebruik, niet 
onder een juridisch bindend 
controlesysteem voor wapenuitvoer vallen;

handvuurwapens en lichte wapens, zoals 
het VN-protocol inzake vuurwapens, zijn 
aangenomen;  overwegende dat terreinen 
zoals het toezicht op de tussenhandel in 
wapens, de productie onder licentie buiten 
de Europese Unie en de controle van de 
eindgebruiker op de agenda zijn geplaatst 
en ten dele in het gemeenschappelijk 
standpunt zelf zijn opgenomen;

Or. en

Amendement 45
Krzysztof Lisek

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat er in de afgelopen 
jaren maatregelen betreffende de handel in 
handvuurwapens en lichte wapens en in 
februari 2012 een bijgewerkte versie van 
de lijst van militaire goederen van het 
Arrangement van Wassenaar, resp. de lijst 
van goederen en technologieën voor 
tweeërlei gebruik zijn aangenomen en dat 
terreinen zoals het toezicht op de 
tussenhandel in wapens, de productie onder 
licentie buiten de Europese Unie en de 
controle van de eindgebruiker op de 
agenda zijn geplaatst en ten dele in het 
gemeenschappelijk standpunt zelf zijn 
opgenomen, dat echter nog steeds veel 
producten, met name op het gebied van 
goederen voor tweeërlei gebruik, niet 
onder een juridisch bindend 

N. overwegende dat er in de afgelopen 
jaren maatregelen betreffende de handel in 
handvuurwapens en lichte wapens zijn 
aangenomen, terwijl er in februari 2012 
een bijgewerkte versie van de lijst van 
militaire goederen en technologieën voor 
tweeërlei gebruik van het Arrangement van 
Wassenaar is aangenomen en dat terreinen 
zoals het toezicht op de tussenhandel in 
wapens, de productie onder licentie buiten 
de Europese Unie en de controle van de 
eindgebruiker op de agenda van het 
Arrangement van Wassenaar zijn 
geplaatst;  overwegende dat de EU-
regeling voor de controle op de uitvoer 
van militaire goederen en technologieën
voor tweeërlei gebruik wordt bepaald in 
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controlesysteem voor wapenuitvoer vallen; Verordening 428/2009;

Or. en

Amendement 46
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat er in de afgelopen 
jaren maatregelen betreffende de handel in 
handvuurwapens en lichte wapens en in 
februari 2012 een bijgewerkte versie van 
de lijst van militaire goederen van het 
Arrangement van Wassenaar, resp. de lijst 
van goederen en technologieën voor 
tweeërlei gebruik zijn aangenomen en dat 
terreinen zoals het toezicht op de 
tussenhandel in wapens, de productie onder 
licentie buiten de Europese Unie en de 
controle van de eindgebruiker op de 
agenda zijn geplaatst en ten dele in het 
gemeenschappelijk standpunt zelf zijn 
opgenomen, dat echter nog steeds veel 
producten, met name op het gebied van 
goederen voor tweeërlei gebruik, niet 
onder een juridisch bindend 
controlesysteem voor wapenuitvoer vallen;

N. overwegende dat er in de afgelopen 
jaren maatregelen betreffende de handel in 
handvuurwapens en lichte wapens en in 
februari 2012 een bijgewerkte versie van 
de lijst van militaire goederen van het 
Arrangement van Wassenaar, resp. de lijst 
van goederen en technologieën voor 
tweeërlei gebruik zijn aangenomen en dat 
terreinen zoals het toezicht op de 
tussenhandel in wapens en de productie 
onder licentie buiten de Europese Unie op 
de agenda zijn geplaatst en ten dele in het 
gemeenschappelijk standpunt zelf zijn 
opgenomen, dat echter nog steeds veel 
producten, met name op het gebied van 
goederen voor tweeërlei gebruik, niet 
onder een juridisch bindend 
controlesysteem voor wapenuitvoer vallen;

Or. pl

Amendement 47
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat er in de afgelopen 
jaren maatregelen betreffende de handel in 

N. overwegende dat er in de afgelopen 
jaren maatregelen betreffende de handel in 
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handvuurwapens en lichte wapens en in 
februari 2012 een bijgewerkte versie van 
de lijst van militaire goederen van het 
Arrangement van Wassenaar, resp. de lijst 
van goederen en technologieën voor 
tweeërlei gebruik zijn aangenomen en dat 
terreinen zoals het toezicht op de 
tussenhandel in wapens, de productie onder 
licentie buiten de Europese Unie en de 
controle van de eindgebruiker op de 
agenda zijn geplaatst en ten dele in het 
gemeenschappelijk standpunt zelf zijn 
opgenomen, dat echter nog steeds veel 
producten, met name op het gebied van 
goederen voor tweeërlei gebruik, niet 
onder een juridisch bindend 
controlesysteem voor wapenuitvoer vallen;

handvuurwapens en lichte wapens en in 
februari 2012 een bijgewerkte versie van 
de lijst van militaire goederen van het 
Arrangement van Wassenaar, resp. de lijst 
van goederen en technologieën voor 
tweeërlei gebruik zijn aangenomen en dat 
terreinen zoals het toezicht op de 
tussenhandel in wapens, de productie onder 
licentie buiten de Europese Unie en de 
controle van de eindgebruiker op de 
agenda zijn geplaatst en ten dele in het 
gemeenschappelijk standpunt zelf zijn 
opgenomen, dat echter nog steeds veel 
producten, met name op het gebied van 
goederen voor tweeërlei gebruik, niet 
onder een juridisch bindend 
controlesysteem voor wapenuitvoer vallen; 
overwegende dat de EU-wetgeving 
betreffende goederen voor tweeërlei 
gebruik de uitvoer, de overbrenging, de 
tussenhandel en de doorvoer van 
dergelijke goederen regelt;

Or. fi

Amendement 48
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging N bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

N bis. overwegende dat er in februari 
2012 een bijgewerkte versie van de lijst 
van militaire goederen en technologieën 
voor tweeërlei gebruik van het 
Arrangement van Wassenaar is 
aangenomen, maar dat de overgrote 
meerderheid van goederen voor tweeërlei 
gebruik, met name op het gebied van 
bewakingstechnologie, nog steeds niet 
onder een wettelijk bindend 
controlesysteem valt;  
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Or. en

Amendement 49
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat zowel de 
gemeenschappelijke lijst van militaire 
goederen van de Europese Unie als ook de 
EU-lijst van goederen voor tweeërlei 
gebruik vele bewakingstechnologieën en -
software, alsmede vele andere goederen 
niet omvatten, die in vele ontvangende 
landen voor repressieve maatregelen 
tegen de eigen bevolking worden gebruikt;

O. overwegende dat het gebruik van 
militaire technologieën en goederen voor 
tweeërlei gebruik, die geproduceerd zijn in 
de EU, in derde landen varieert;

Or. en

Amendement 50
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat zowel de 
gemeenschappelijke lijst van militaire 
goederen van de Europese Unie als ook de 
EU-lijst van goederen voor tweeërlei 
gebruik vele bewakingstechnologieën en -
software, alsmede vele andere goederen 
niet omvatten, die in vele ontvangende 
landen voor repressieve maatregelen tegen 
de eigen bevolking worden gebruikt;

O. overwegende dat zowel de 
gemeenschappelijke lijst van militaire 
goederen van de Europese Unie als ook de 
EU-lijst van goederen voor tweeërlei 
gebruik vele bewakingstechnologieën en -
software, alsmede vele andere goederen 
niet omvatten, die in vele ontvangende 
landen voor repressieve maatregelen tegen 
de eigen bevolking worden gebruikt, maar 
dat het Europees Parlement in oktober 
2012 een resolutie heeft aangenomen over 
strengere controle op producten voor 
tweeërlei gebruik;
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Or. en

Amendement 51
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat zowel de 
gemeenschappelijke lijst van militaire 
goederen van de Europese Unie als ook de
EU-lijst van goederen voor tweeërlei 
gebruik vele bewakingstechnologieën en -
software, alsmede vele andere goederen 
niet omvatten, die in vele ontvangende 
landen voor repressieve maatregelen tegen 
de eigen bevolking worden gebruikt;

O. overwegende dat vele 
bewakingstechnologieën en -software, 
alsmede vele andere goederen, die in veel 
ontvangende landen voor repressieve 
maatregelen tegen de eigen bevolking 
worden gebruikt, niet zijn opgenomen in de 
gemeenschappelijke lijst van militaire 
goederen van de Europese Unie en 
evenmin in de bijlagen bij EU-
Verordening 1232/2011;

Or. en

Amendement 52
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat wapenleveranciers 
zich bij hun buitenlandse 
verkoopactiviteiten hoofdzakelijk richten 
op ontwikkelingslanden; overwegende dat 
de waarde van de 
wapenhandelscontracten met 
ontwikkelingslanden in de periode 2004-
2011 tweederde bedroeg van alle 
wapenhandelscontracten wereldwijd; 
overwegende dat onverantwoorde 
wapenhandel en wapengerelateerde 
schuld veel ontwikkelingslanden 
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belemmeren om hun 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 53
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat werd aangevoerd dat 
de gebeurtenissen van de Arabische Lente 
in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten 
(de MENA-landen) niet te voorspellen 
waren; overwegende dat de 
mensenrechtensituatie in deze landen 
waarmee bij de verlening van 
wapenuitvoervergunningen rekening 
gehouden had moeten worden en 
waarmee rekening gehouden moet 
worden, bekend was en is; overwegende 
dat door de gebeurtenissen van de 
Arabische Lente de zwakke plekken en ten 
dele de veronachtzaming van het 
gemeenschappelijk standpunt resp. van de 
criteria door enkele landen aan het licht 
zijn gekomen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 54
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat werd aangevoerd dat 
de gebeurtenissen van de Arabische Lente 

overwegende dat de gebeurtenissen van de 
Arabische Lente in Noord-Afrika en in het 
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in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten 
(de MENA-landen) niet te voorspellen 
waren; overwegende dat de 
mensenrechtensituatie in deze landen 
waarmee bij de verlening van 
wapenuitvoervergunningen rekening 
gehouden had moeten worden en 
waarmee rekening gehouden moet 
worden, bekend was en is; overwegende 
dat door de gebeurtenissen van de 
Arabische Lente de zwakke plekken en ten 
dele de veronachtzaming van het 
gemeenschappelijk standpunt resp. van de 
criteria door enkele landen aan het licht 
zijn gekomen;

Midden-Oosten (de MENA-landen) 
hebben aangetoond dat het 
gemeenschappelijk standpunt op 
doelmatige wijze ten uitvoer wordt gelegd; 
overwegende dat deze gebeurtenissen 
vanaf begin 2011 stelselmatig aan de orde 
zijn gesteld op alle vergaderingen van de 
Groep COARM en dat hierdoor de 
noodzakelijke herziening van het 
nationale uitvoerbeleid van de lidstaten 
kon worden geharmoniseerd;
overwegende dat dit raadplegingsproces 
tussen de lidstaten gepaard ging met 
maatregelen ter verhoging van de 
waakzaamheid, opschorting en uitstel van 
vergunningen en dat deze besluiten door 
de verschillende lidstaten snel genomen 
konden worden dankzij bestaande 
mechanismen voor de uitwisseling van 
gegevens, zowel in COARM-verband als 
daarbuiten;

Or. fr

Amendement 55
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat werd aangevoerd dat 
de gebeurtenissen van de Arabische Lente 
in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten 
(de MENA-landen) niet te voorspellen 
waren; overwegende dat de
mensenrechtensituatie in deze landen 
waarmee bij de verlening van 
wapenuitvoervergunningen rekening 
gehouden had moeten worden en 
waarmee rekening gehouden moet 
worden, bekend was en is; overwegende 
dat door de gebeurtenissen van de 
Arabische Lente de zwakke plekken en ten 
dele de veronachtzaming van het 

P. overwegende dat gebeurtenissen als de 
Arabische Lente opnieuw hebben 
aangetoond dat democratisering en 
mensenrechtenkwesties in het gedrang 
komen wanneer het gaat om wapenhandel 
met dergelijke landen; en overwegende 
dat er bij toekomstige initiatieven en 
verslagen lering moet worden getrokken 
uit deze ervaringen, met name wanneer  
het gaat om uitbreiding van de 
wapenhandel met niet-overheidsactoren 
zoals het geval was in Libië;
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gemeenschappelijk standpunt resp. van de 
criteria door enkele landen aan het licht 
zijn gekomen;

Or. en

Amendement 56
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat werd aangevoerd dat 
de gebeurtenissen van de Arabische Lente 
in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten 
(de MENA-landen) niet te voorspellen 
waren; overwegende dat de 
mensenrechtensituatie in deze landen 
waarmee bij de verlening van 
wapenuitvoervergunningen rekening 
gehouden had moeten worden en waarmee
rekening gehouden moet worden, bekend 
was en is; overwegende dat door de 
gebeurtenissen van de Arabische Lente de 
zwakke plekken en ten dele de 
veronachtzaming van het 
gemeenschappelijk standpunt resp. van de 
criteria door enkele landen aan het licht 
zijn gekomen;

P. overwegende dat werd aangevoerd dat 
de gebeurtenissen van de Arabische Lente 
in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten 
(de MENA-landen) niet te voorspellen 
waren; overwegende dat de 
mensenrechtensituatie  en de slechte staat 
van dienst met betrekking tot democratie 
en goed bestuur in deze landen waarmee 
bij de verlening van 
wapenuitvoervergunningen rekening 
gehouden had moeten worden en waarmee 
rekening gehouden moet worden, bekend 
waren en zijn; overwegende dat door de 
gebeurtenissen van de Arabische Lente de 
zwakke plekken en ten dele de 
veronachtzaming van het 
gemeenschappelijk standpunt resp. van de 
criteria door enkele landen aan het licht 
zijn gekomen;

Or. en

Amendement 57
Michael Gahler, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Overweging Q



PE506.252v01-00 32/95 AM\929901NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat de landen van Noord-
Afrika en het Midden-Oosten in de 
afgelopen jaren tot de belangrijkste 
afnemers van Europese wapens werden 
en nog worden gerekend; overwegende 
dat lidstaten van de Europese Unie in 
2010 wapengoederen ter waarde van in 
totaal 8 324,3 miljoen euro en in 2011 nog 
altijd ter waarde van in totaal 7 975,2 
miljoen euro naar de MENA-landen 
hebben uitgevoerd, om de politieke 
stabiliteit te bevorderen1; overwegende dat 
de EU-lidstaten tussen 2006 en 2010 
alleen al voor Libië uitvoervergunningen 
ter waarde van 1056 miljoen euro hebben 
verleend, terwijl in dezelfde periode 54 
aanvragen voor de uitvoer van wapens 
naar Libië werden geweigerd op grond 
van de criteria 2, 7 en 5 (meestal op grond 
van criterium 2)2;

Q. overwegende dat de lidstaten in de 
afgelopen jaren in verschillende mate 
militaire technologieën en goederen 
hebben uitgevoerd naar verschillende 
regio's van de wereld; 

Or. en

Amendement 58
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat de landen van Noord-
Afrika en het Midden-Oosten in de 
afgelopen jaren tot de belangrijkste 
afnemers van Europese wapens werden en 
nog worden gerekend; overwegende dat 
lidstaten van de Europese Unie in 2010 
wapengoederen ter waarde van in totaal 8 
324,3 miljoen euro en in 2011 nog altijd ter 
waarde van in totaal 7 975,2 miljoen euro 
naar de MENA-landen hebben uitgevoerd, 
om de politieke stabiliteit te bevorderen1; 

Q. overwegende dat sommige landen van 
Noord-Afrika en het Midden-Oosten in de 
afgelopen jaren tot de belangrijkste 
afnemers van Europese wapens werden en 
nog worden gerekend; overwegende dat 
lidstaten van de Europese Unie in 2010 
wapengoederen ter waarde van in totaal 8 
324,3 miljoen euro en in 2011 nog altijd ter 
waarde van in totaal 7 975,2 miljoen euro 
naar de MENA-landen hebben uitgevoerd, 
om de politieke stabiliteit te bevorderen1; 
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overwegende dat de EU-lidstaten tussen 
2006 en 2010 alleen al voor Libië 
uitvoervergunningen ter waarde van 1056 
miljoen euro hebben verleend, terwijl in 
dezelfde periode 54 aanvragen voor de 
uitvoer van wapens naar Libië werden 
geweigerd op grond van de criteria 2, 7 en 
5 (meestal op grond van criterium 2)2;

overwegende dat de EU-lidstaten tussen 
2006 en 2010 alleen al voor Libië 
uitvoervergunningen ter waarde van 1056 
miljoen euro hebben verleend, terwijl in 
dezelfde periode 54 aanvragen voor de 
uitvoer van wapens naar Libië werden
geweigerd op grond van de criteria 2, 7 en 
5 (meestal op grond van criterium 2)2;

Or. en

Amendement 59
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat onderzoek van het 
Internationales Konversionszentrum Bonn 
(BICC) heeft aangetoond dat bijvoorbeeld 
Duitsland in 2011 van de 17 568 verleende 
vergunningen voor de uitvoer van 
wapengoederen naar 76 verschillende 
landen in 5 149 gevallen niet heeft voldaan 
aan een of meer van de acht criteria, en dus 
in bijna 30% van de gevallen3;

R. overwegende dat onderzoek van het 
Internationales Konversionszentrum Bonn 
(BICC) heeft aangetoond dat bijvoorbeeld 
Duitsland in 2011 van de 17 568 verleende 
vergunningen voor de uitvoer van 
wapengoederen naar 76 verschillende 
landen naar verluidt in 5 149 gevallen niet 
heeft voldaan aan een of meer van de acht 
criteria, en dus in bijna 30% van de 
gevallen3;

Or. en

Amendement 60
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging R bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

R bis. overwegende dat de internationale 
wapenhandel door Transparancy 
International wordt beschouwd als een 
van de drie meest corrupte sectoren ter 
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wereld;

Or. en

Amendement 61
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat door de industrie wordt 
aangedrongen op uitbreiding van de 
wapenuitvoer, om de voorspelde 
achterblijvende vraag in de Europese Unie 
te compenseren, en dat deze eis in de 
politiek breed wordt gesteund als bijdrage 
om de industriële basis van de 
wapenindustrie te verstevigen;

S. overwegende dat door de industrie wordt 
aangedrongen op uitbreiding van de 
wapenuitvoer, om de voorspelde 
achterblijvende vraag in de Europese Unie 
te compenseren, en dat deze eis in de 
politiek breed wordt gesteund als bijdrage 
om de Europese defensie-industrie, de 
technologische know-how en de 
leveringszekerheid te versterken en de 
paraatheid te verhogen;

Or. fi

Amendement 62
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat door de industrie wordt 
aangedrongen op uitbreiding van de 
wapenuitvoer, om de voorspelde 
achterblijvende vraag in de Europese Unie 
te compenseren, en dat deze eis in de 
politiek breed wordt gesteund als bijdrage 
om de industriële basis van de 
wapenindustrie te verstevigen;

S. overwegende dat door de industrie wordt 
aangedrongen op uitbreiding van de 
wapenuitvoer, om de voorspelde 
achterblijvende vraag in de Europese Unie 
te compenseren, en dat deze eis in de 
politiek breed wordt gesteund als bijdrage 
om de industriële basis van de 
wapenindustrie te verstevigen en om de 
werkeloosheid in sommige lidstaten terug 
te dringen;
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Or. en

Amendement 63
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat de actieve 
betrokkenheid van geëngageerde lidstaten, 
ngo's, nationale parlementen en ook het 
Europees Parlement bij de beoordeling, 
harmonisering, tenuitvoerlegging en 
controle van de naleving van het 
gemeenschappelijk standpunt slechts 
langzaam en onnadrukkelijk plaatsvindt;

T. overwegende dat er een proces gaande 
is geweest van actieve betrokkenheid, in 
verschillende gradaties, van lidstaten, 
nationale parlementen en ook het Europees 
Parlement bij de beoordeling, 
harmonisering, tenuitvoerlegging en 
controle van de naleving van het 
gemeenschappelijk standpunt; 
overwegende dat het maatschappelijk 
middenveld, onderzoekers en ngo's zich 
hebben ingezet om tekortkomingen aan 
het licht te brengen;

Or. fi

Amendement 64
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat de actieve 
betrokkenheid van geëngageerde lidstaten, 
ngo's, nationale parlementen en ook het 
Europees Parlement bij de beoordeling, 
harmonisering, tenuitvoerlegging en 
controle van de naleving van het 
gemeenschappelijk standpunt slechts 
langzaam en onnadrukkelijk plaatsvindt;

T. overwegende dat de actieve 
betrokkenheid van geëngageerde lidstaten, 
ngo's, nationale parlementen en ook het 
Europees Parlement bij de beoordeling, 
harmonisering, tenuitvoerlegging en 
controle van de naleving van het 
gemeenschappelijk standpunt verder kan 
worden versterkt; overwegende dat de 
Groep COARM regelmatig overlegt met 
een consortium van ngo's en denktanks;
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Or. en

Amendement 65
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt er kennis van dat de landen van 
de Europese Unie volgens gegevens van 
het Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI) tezamen, nog 
vóór de VS en Rusland, de grootste 
wapenexporteurs ter wereld zijn1 en dat 
van deze wapenuitvoer een steeds groter 
aandeel (61,4% in 20112 ) geleverd werd 
aan landen buiten de Europese Unie;

Schrappen

__________________
1The top 20 Arms Exporters, 2007-2011, 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of
_at_top_20_exp_map.html
2 EU arms exports figures remain level, 
Jane's Defence Weekly, 4th of. January 
2013.

Or. en

Amendement 66
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat de Europese Unie als enige 
statenbond beschikt over een wereldwijd 
bindend juridisch kader om de controle van 
de wapenuitvoer naar o.a. crisisregio's en 
landen met een discutabele 
mensenrechtensituatie te verbeteren, en 

2. erkent dat de Europese Unie als enige 
statenbond beschikt over een wereldwijd 
bindend juridisch kader om de controle van 
de wapenuitvoer naar o.a. crisisregio's en 
landen met een discutabele 
mensenrechtensituatie te verbeteren, en 
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verheugt zich er in dit verband over dat 
Europese en niet-Europese derde landen 
zich hebben aangesloten bij het 
controlesysteem voor wapenuitvoer op 
grond van het gemeenschappelijk 
standpunt; neemt er echter met 
bezorgdheid kennis van dat de acht criteria 
in de afzonderlijke lidstaten van de EU niet 
overal even strikt worden toegepast en 
geïnterpreteerd; eist derhalve een uniforme, 
even strikte interpretatie en volledige
uitvoering van het gemeenschappelijke 
standpunt met al zijn verplichtingen;

verheugt zich er in dit verband over dat 
Europese en niet-Europese derde landen 
zich hebben aangesloten bij het 
controlesysteem voor wapenuitvoer op 
grond van het gemeenschappelijk 
standpunt; neemt er echter kennis van dat 
de acht criteria in de afzonderlijke lidstaten 
van de EU niet overal even strikt worden 
toegepast en geïnterpreteerd; eist derhalve 
een meer uniforme interpretatie en 
uitvoering van het gemeenschappelijke 
standpunt met al zijn verplichtingen;

Or. en

Amendement 67
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat de Europese Unie als enige 
statenbond beschikt over een wereldwijd 
bindend juridisch kader om de controle van 
de wapenuitvoer naar o.a. crisisregio's en 
landen met een discutabele 
mensenrechtensituatie te verbeteren, en 
verheugt zich er in dit verband over dat 
Europese en niet-Europese derde landen 
zich hebben aangesloten bij het 
controlesysteem voor wapenuitvoer op 
grond van het gemeenschappelijk 
standpunt; neemt er echter met 
bezorgdheid kennis van dat de acht criteria 
in de afzonderlijke lidstaten van de EU niet 
overal even strikt worden toegepast en 
geïnterpreteerd; eist derhalve een uniforme, 
even strikte interpretatie en volledige 
uitvoering van het gemeenschappelijke 
standpunt met al zijn verplichtingen;

2. erkent dat de Europese Unie als enige 
statenbond beschikt over een wereldwijd 
bindend juridisch kader om de controle van 
de wapenuitvoer naar o.a. crisisregio's en 
landen met een discutabele 
mensenrechtensituatie te verbeteren, en 
verheugt zich er in dit verband over dat 
Europese en niet-Europese derde landen 
zich hebben aangesloten bij het 
controlesysteem voor wapenuitvoer op 
grond van het gemeenschappelijk 
standpunt; neemt er echter met 
bezorgdheid kennis van dat de acht criteria 
in de afzonderlijke lidstaten van de EU niet 
overal even strikt worden toegepast en 
geïnterpreteerd; eist derhalve een uniforme 
en herziene interpretatie en volledige 
uitvoering van het gemeenschappelijke 
standpunt met al zijn verplichtingen;

Or. en
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Amendement 68
Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat de Europese Unie als enige 
statenbond beschikt over een wereldwijd 
bindend juridisch kader om de controle van 
de wapenuitvoer naar o.a. crisisregio's en 
landen met een discutabele 
mensenrechtensituatie te verbeteren, en 
verheugt zich er in dit verband over dat 
Europese en niet-Europese derde landen 
zich hebben aangesloten bij het 
controlesysteem voor wapenuitvoer op 
grond van het gemeenschappelijk 
standpunt; neemt er echter met 
bezorgdheid kennis van dat de acht criteria 
in de afzonderlijke lidstaten van de EU niet 
overal even strikt worden toegepast en 
geïnterpreteerd; eist derhalve een uniforme, 
even strikte interpretatie en volledige 
uitvoering van het gemeenschappelijke 
standpunt met al zijn verplichtingen;

2. erkent dat de Europese Unie als enige 
statenbond beschikt over een wereldwijd 
bindend juridisch kader om de controle van 
de wapenuitvoer naar o.a. crisisregio's en 
landen met een discutabele 
mensenrechtensituatie te verbeteren, en 
verheugt zich er in dit verband over dat 
Europese en niet-Europese derde landen 
zich hebben aangesloten bij het 
controlesysteem voor wapenuitvoer op 
grond van het gemeenschappelijk 
standpunt en over de internationale 
pogingen om gemeenschappelijke 
internationale normen vast te stellen voor 
de handel in conventionele wapens (VN-
wapenhandelsverdrag (ATT); neemt er 
echter met bezorgdheid kennis van dat de 
acht criteria in de afzonderlijke lidstaten 
van de EU niet overal even strikt worden 
toegepast en geïnterpreteerd; eist derhalve 
een uniforme, even strikte interpretatie en 
volledige uitvoering van het 
gemeenschappelijke standpunt met al zijn 
verplichtingen;

Or. en

Amendement 69
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat de Europese Unie als enige 2. erkent dat de Europese Unie als enige 
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statenbond beschikt over een wereldwijd 
bindend juridisch kader om de controle van 
de wapenuitvoer naar o.a. crisisregio's en 
landen met een discutabele 
mensenrechtensituatie te verbeteren, en 
verheugt zich er in dit verband over dat 
Europese en niet-Europese derde landen 
zich hebben aangesloten bij het 
controlesysteem voor wapenuitvoer op 
grond van het gemeenschappelijk 
standpunt; neemt er echter met 
bezorgdheid kennis van dat de acht criteria 
in de afzonderlijke lidstaten van de EU niet 
overal even strikt worden toegepast en 
geïnterpreteerd; eist derhalve een uniforme, 
even strikte interpretatie en volledige 
uitvoering van het gemeenschappelijke 
standpunt met al zijn verplichtingen;

statenbond beschikt over een wereldwijd 
bindend juridisch kader om de controle van 
de wapenuitvoer naar o.a. crisisregio's en 
landen met een discutabele
mensenrechtensituatie te verbeteren, en 
verheugt zich er in dit verband over dat 
Europese en niet-Europese derde landen 
zich hebben aangesloten bij het 
controlesysteem voor wapenuitvoer op 
grond van het gemeenschappelijk 
standpunt; neemt er echter met 
bezorgdheid kennis van dat de acht criteria 
in de afzonderlijke lidstaten van de EU niet 
overal even strikt worden toegepast en 
geïnterpreteerd; eist derhalve een uniforme, 
even strikte interpretatie en volledige 
uitvoering van het gemeenschappelijke 
standpunt met al zijn verplichtingen, 
waarbij voor een mechanisme wordt 
gezorgd om rekening te kunnen houden 
met de veiligheidsoverwegingen van een 
lidstaat  met betrekking tot de uitvoer van 
wapens;

Or. en

Amendement 70
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat de Europese Unie als enige 
statenbond beschikt over een wereldwijd 
bindend juridisch kader om de controle van 
de wapenuitvoer naar o.a. crisisregio's en 
landen met een discutabele 
mensenrechtensituatie te verbeteren, en 
verheugt zich er in dit verband over dat 
Europese en niet-Europese derde landen 
zich hebben aangesloten bij het 
controlesysteem voor wapenuitvoer op 
grond van het gemeenschappelijk 

2. erkent dat de Europese Unie als enige 
statenbond beschikt over een wereldwijd 
bindend juridisch kader om de controle van 
de wapenuitvoer te verbeteren o.a. met 
betrekking tot crisisregio's en landen met 
een discutabele mensenrechtensituatie en 
met betrekking tot landen waarvan is 
aangetoond dat het gevaar bestaat dat de 
goederen op ongeoorloofde wijze worden 
doorgesluisd naar andere eindgebruikers, 
en verheugt zich er in dit verband over dat 
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standpunt; neemt er echter met 
bezorgdheid kennis van dat de acht criteria 
in de afzonderlijke lidstaten van de EU niet 
overal even strikt worden toegepast en 
geïnterpreteerd; eist derhalve een uniforme, 
even strikte interpretatie en volledige 
uitvoering van het gemeenschappelijke 
standpunt met al zijn verplichtingen;

Europese en niet-Europese derde landen 
zich hebben aangesloten bij het 
controlesysteem voor wapenuitvoer op 
grond van het gemeenschappelijk 
standpunt; neemt er echter met 
bezorgdheid kennis van dat de acht criteria 
in de afzonderlijke lidstaten van de EU niet 
overal even strikt worden toegepast en 
geïnterpreteerd; eist derhalve een uniforme, 
even strikte interpretatie en volledige 
uitvoering van het gemeenschappelijke 
standpunt met al zijn verplichtingen;

Or. en

Amendement 71
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat de Europese Unie als enige 
statenbond beschikt over een wereldwijd 
bindend juridisch kader om de controle van 
de wapenuitvoer naar o.a. crisisregio's en 
landen met een discutabele 
mensenrechtensituatie te verbeteren, en 
verheugt zich er in dit verband over dat 
Europese en niet-Europese derde landen 
zich hebben aangesloten bij het 
controlesysteem voor wapenuitvoer op 
grond van het gemeenschappelijk 
standpunt; neemt er echter met 
bezorgdheid kennis van dat de acht criteria 
in de afzonderlijke lidstaten van de EU niet 
overal even strikt worden toegepast en 
geïnterpreteerd; eist derhalve een uniforme, 
even strikte interpretatie en volledige 
uitvoering van het gemeenschappelijke 
standpunt met al zijn verplichtingen;

2. erkent dat de Europese Unie als enige 
statenbond beschikt over een wereldwijd 
bindend juridisch kader om de controle van 
de wapenuitvoer naar o.a. crisisregio's en 
landen met een discutabele 
mensenrechtensituatie te verbeteren, en 
verheugt zich er in dit verband over dat 
Europese en niet-Europese derde landen 
zich hebben aangesloten bij het 
controlesysteem voor wapenuitvoer op 
grond van het gemeenschappelijk 
standpunt; neemt er kennis van dat de acht 
criteria in de afzonderlijke lidstaten van de 
EU niet overal even strikt worden 
toegepast en geïnterpreteerd; eist derhalve 
een uniforme, even strikte interpretatie en 
volledige uitvoering van het 
gemeenschappelijke standpunt met al zijn 
verplichtingen;

Or. pl
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Amendement 72
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat de Europese Unie als enige 
statenbond beschikt over een wereldwijd 
bindend juridisch kader om de controle van 
de wapenuitvoer naar o.a. crisisregio's en 
landen met een discutabele 
mensenrechtensituatie te verbeteren, en 
verheugt zich er in dit verband over dat 
Europese en niet-Europese derde landen 
zich hebben aangesloten bij het 
controlesysteem voor wapenuitvoer op 
grond van het gemeenschappelijk 
standpunt; neemt er echter met 
bezorgdheid kennis van dat de acht criteria 
in de afzonderlijke lidstaten van de EU niet
overal even strikt worden toegepast en 
geïnterpreteerd; eist derhalve een uniforme, 
even strikte interpretatie en volledige 
uitvoering van het gemeenschappelijke 
standpunt met al zijn verplichtingen;

2. merkt op dat de Europese Unie als enige 
statenbond beschikt over een wereldwijd 
bindend juridisch kader om de controle van 
de wapenuitvoer naar o.a. crisisregio's en 
landen met een discutabele 
mensenrechtensituatie te verbeteren, en 
verheugt zich er in dit verband over dat 
Europese en niet-Europese derde landen 
zich hebben aangesloten bij het 
controlesysteem voor wapenuitvoer op 
grond van het gemeenschappelijk 
standpunt; neemt er echter met 
bezorgdheid kennis van dat de acht criteria 
in de afzonderlijke lidstaten van de EU niet
op consistente wijze worden toegepast en 
geïnterpreteerd; eist derhalve een uniforme 
interpretatie en volledige uitvoering van 
het gemeenschappelijke standpunt door de 
lidstaten; 

Or. fi

Amendement 73
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. neemt nota van de toezegging van 
de EDEO en de lidstaten om 
overeenkomstig actie 11, onder e) van het 
EU-Actieplan van het strategisch kader 
voor mensenrechten en democratie, 
ervoor te zullen zorgen dat er bij de 
herziening van het gemeenschappelijk 
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standpunt van de Raad rekening zal 
worden gehouden met de mensenrechten 
en het internationaal humanitair recht; 
verzoekt de EDEO verslag uit te brengen 
over de stappen die zijn ondernomen om 
deze toezegging gestand te doen;

Or. en

Amendement 74
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat criterium 8 op grond 
van de negatieve gevolgen van 
wapenuitgaven voor de 
ontwikkelingskansen van armere 
ontvangende landen, opgewaardeerd zou 
moeten worden, in de zin dat als een 
uitvoervergunning onverenigbaar is met 
de ontwikkeling van het ontvangende land 
deze automatisch geweigerd zou moeten 
worden;

Schrappen

Or. en

Amendement 75
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat criterium 8 op grond 
van de negatieve gevolgen van 
wapenuitgaven voor de 
ontwikkelingskansen van armere 
ontvangende landen, opgewaardeerd zou 
moeten worden, in de zin dat als een 

Schrappen
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uitvoervergunning onverenigbaar is met 
de ontwikkeling van het ontvangende land 
deze automatisch geweigerd zou moeten 
worden;

Or. pl

Amendement 76
Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat criterium 8 op grond 
van de negatieve gevolgen van 
wapenuitgaven voor de 
ontwikkelingskansen van armere 
ontvangende landen, opgewaardeerd zou 
moeten worden, in de zin dat als een 
uitvoervergunning onverenigbaar is met de 
ontwikkeling van het ontvangende land 
deze automatisch geweigerd zou moeten 
worden;

3. is van mening dat criterium 8 op grond 
van de negatieve gevolgen van 
wapenuitgaven voor de 
ontwikkelingskansen van armere 
ontvangende landen, opgewaardeerd zou 
moeten worden, in de zin dat als een 
uitvoervergunning onverenigbaar is met de 
ontwikkeling van het ontvangende land 
deze automatisch geweigerd zou moeten 
worden; is in dit verband van mening dat 
de geldigheid van de acht criteria bij een 
herziening van de richtlijn verplicht moet 
worden ingevoerd;

Or. de

Amendement 77
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat criterium 8 op grond 
van de negatieve gevolgen van 
wapenuitgaven voor de 
ontwikkelingskansen van armere 
ontvangende landen, opgewaardeerd zou 

3. is van mening dat wapenuitgaven 
onverenigbaar kunnen zijn met de 
ontwikkelingsdoelstellingen van armere 
ontvangende landen;
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moeten worden, in de zin dat als een 
uitvoervergunning onverenigbaar is met 
de ontwikkeling van het ontvangende land 
deze automatisch geweigerd zou moeten 
worden;

Or. fi

Amendement 78
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat criterium 8 op grond 
van de negatieve gevolgen van 
wapenuitgaven voor de 
ontwikkelingskansen van armere 
ontvangende landen, opgewaardeerd zou 
moeten worden, in de zin dat als een 
uitvoervergunning onverenigbaar is met 
de ontwikkeling van het ontvangende land 
deze automatisch geweigerd zou moeten 
worden;

3. is van mening dat criterium 8, op grond 
van de negatieve gevolgen van 
wapenuitgaven voor de 
ontwikkelingskansen van armere 
ontvangende landen, verbeterd zou moeten 
worden om beter te definiëren in welke 
gevallen een vergunning geweigerd zou 
moeten worden in verband met de 
stabiliteit van een overheidsactor;

Or. en

Amendement 79
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. herinnert eraan dat 
wapenaankopen, omdat zij op niet-
transparante wijze gedaan worden, 
aanzienlijk hebben bijgedragen tot de 
hoge schulden van sommige landen, 
waaronder een aantal lidstaten; dringt er 
derhalve op aan dat er meer transparantie 
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wordt betracht met betrekking tot de aan-
en verkoop van wapens en dat de 
informatie over de intra-communautaire 
wapenhandel nog steeds moet worden 
opgenomen in het EU-jaarverslag;

Or. el

Amendement 80
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat het 
gemeenschappelijk standpunt moet 
worden aangevuld met een voortdurend 
bijgewerkte en openbaar toegankelijke en 
zorgvuldig onderbouwde lijst waarin 
uitsluitsel wordt gegeven over de vraag in 
hoeverre wapenuitvoer naar bepaalde 
ontvangende landen in overeenstemming 
is met de acht criteria of niet;

Schrappen

Or. pl

Amendement 81
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat het gemeenschappelijk 
standpunt moet worden aangevuld met een 
voortdurend bijgewerkte en openbaar 
toegankelijke en zorgvuldig onderbouwde 
lijst waarin uitsluitsel wordt gegeven over 
de vraag in hoeverre wapenuitvoer naar
bepaalde ontvangende landen in 
overeenstemming is met de acht criteria of 

4. is van mening dat het gemeenschappelijk 
standpunt aan kracht zou winnen, 
rekening houdend met de mate van 
vertrouwelijkheid die vereist is voor de 
besluitvorming in de lidstaten, als het zou
worden aangevuld met een regelmatig
bijgewerkte en openbaar toegankelijke en 
onderbouwde lijst waarin wordt
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niet; aangegeven in hoeverre wapenuitvoer naar 
bepaalde ontvangende landen in 
overeenstemming is met de acht criteria of 
niet;

Or. fr

Amendement 82
Sampo Terho, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat het gemeenschappelijk 
standpunt moet worden aangevuld met een 
voortdurend bijgewerkte en openbaar 
toegankelijke en zorgvuldig onderbouwde 
lijst waarin uitsluitsel wordt gegeven over 
de vraag in hoeverre wapenuitvoer naar 
bepaalde ontvangende landen in 
overeenstemming is met de acht criteria of 
niet;

4. is van mening dat, omwille van de 
transparantie, het gemeenschappelijk 
standpunt moet worden aangevuld met een 
voortdurend bijgewerkte en openbaar 
toegankelijke en zorgvuldig onderbouwde
lijst waarin uitsluitsel wordt gegeven over 
de vraag in hoeverre wapenuitvoer naar 
bepaalde ontvangende landen in 
overeenstemming is met de acht criteria of 
niet; is van mening dat bovengenoemde 
lijst moet worden beheerd door een 
onafhankelijk orgaan, bijvoorbeeld de 
Europese Dienst voor extern optreden;

Or. fi

Amendement 83
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van mening dat er in het 
gemeenschappelijk standpunt rekening 
gehouden moet worden met het gevaar dat 
een land dat wapens aankoopt deze weer 
kan uitvoeren;
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Or. en

Amendement 84
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. acht het noodzakelijk dat er een 
controle- en meldsysteem komt dat 
uitsluitsel geeft over de vraag of en in 
welke mate uitvoer vanuit afzonderlijke 
lidstaten van de Europese Unie in strijd is 
met de acht criteria;

5. acht het noodzakelijk dat er een
doelmatigheids- en haalbaarheidstudie 
wordt voorbereid om na te gaan of er een 
gestandaardiseerd controle- en 
meldsysteem moet komen dat uitsluitsel 
geeft over de vraag of en in welke mate 
uitvoer vanuit afzonderlijke lidstaten van 
de Europese Unie in strijd is met de acht 
criteria;

Or. en

Amendement 85
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. acht het noodzakelijk dat er een 
controle- en meldsysteem komt dat 
uitsluitsel geeft over de vraag of en in 
welke mate uitvoer vanuit afzonderlijke 
lidstaten van de Europese Unie in strijd is 
met de acht criteria;

5. acht het wenselijk dat er een 
doelmatigheids- en haalbaarheidsstudie 
wordt gedaan om te bepalen of er een
controle- en meldsysteem moet komen dat 
uitsluitsel geeft over de vraag of en in 
welke mate uitvoer vanuit afzonderlijke 
lidstaten van de Europese Unie in strijd is 
met de acht criteria;

Or. pl
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Amendement 86
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. acht het noodzakelijk dat er een
controle- en meldsysteem komt dat 
uitsluitsel geeft over de vraag of en in 
welke mate uitvoer vanuit afzonderlijke 
lidstaten van de Europese Unie in strijd is 
met de acht criteria;

5. acht het noodzakelijk dat er een 
gestandaardiseerd controle- en 
meldsysteem komt zodat kan worden 
getoetst of en in welke mate men zich bij
de risicobeoordelingen en -besluiten over 
uitvoer vanuit afzonderlijke lidstaten van 
de Europese Unie heeft laten leiden door 
de acht criteria van het gemeenschappelijk 
standpunt om te kunnen concluderen in 
welke mate de criteria door de nationale 
autoriteiten zijn toegepast;

Or. en

Amendement 87
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. acht het noodzakelijk dat er een 
controle- en meldsysteem komt dat 
uitsluitsel geeft over de vraag of en in 
welke mate uitvoer vanuit afzonderlijke 
lidstaten van de Europese Unie in strijd is 
met de acht criteria;

5. acht het noodzakelijk dat er een 
gestandaardiseerd controle- en 
meldsysteem komt dat uitsluitsel geeft over 
de vraag of en in welke mate uitvoer vanuit 
afzonderlijke lidstaten van de Europese 
Unie in strijd is met de acht criteria en 
wanneer die uitvoer leidt tot bezorgdheid 
over de veiligheid van afzonderlijke 
lidstaten;

Or. en
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Amendement 88
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. acht het noodzakelijk dat er een 
controle- en meldsysteem komt dat 
uitsluitsel geeft over de vraag of en in 
welke mate uitvoer vanuit afzonderlijke 
lidstaten van de Europese Unie in strijd is 
met de acht criteria;

5. acht het noodzakelijk dat er een 
gestandaardiseerd controle- en 
meldsysteem komt dat uitsluitsel geeft over 
de vraag of en in welke mate uitvoer vanuit 
afzonderlijke lidstaten van de Europese 
Unie in strijd is met de acht criteria, zonder 
dat er overlapping plaatsvindt met de 
COARM-inspanningen op dit gebied;

Or. en

Amendement 89
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. acht het noodzakelijk dat er een 
controle- en meldsysteem komt dat 
uitsluitsel geeft over de vraag of en in 
welke mate uitvoer vanuit afzonderlijke 
lidstaten van de Europese Unie in strijd is 
met de acht criteria;

5. acht het noodzakelijk dat er een 
controle- en meldsysteem komt dat 
uitsluitsel geeft over de vraag of en in 
welke mate uitvoer vanuit afzonderlijke 
lidstaten van de Europese Unie in strijd is 
met de acht criteria; acht het van belang 
dat een dergelijk systeem gebaseerd moet 
zijn op het transparantiebeginsel;

Or. fi

Amendement 90
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt erop aan in het kader van de 
evaluatie van het gemeenschappelijk 
standpunt te pleiten voor strenge, 
duidelijke en niet mis te verstane 
bewoordingen in het gemeenschappelijk 
standpunt, om te verhinderen dat het op 
verschillende wijze wordt geïnterpreteerd 
en toegepast; dringt er met name op aan 
artikel 10 van het gemeenschappelijk 
standpunt in acht te nemen en de 
toepassing van de criteria niet door 
politieke, economische of geostrategische 
belangen op te schorten resp. uit te 
schakelen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 91
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt erop aan in het kader van de 
evaluatie van het gemeenschappelijk 
standpunt te pleiten voor strenge, 
duidelijke en niet mis te verstane 
bewoordingen in het gemeenschappelijk 
standpunt, om te verhinderen dat het op 
verschillende wijze wordt geïnterpreteerd 
en toegepast; dringt er met name op aan 
artikel 10 van het gemeenschappelijk 
standpunt in acht te nemen en de 
toepassing van de criteria niet door 
politieke, economische of geostrategische 
belangen op te schorten resp. uit te 
schakelen;

6. dringt erop aan in het kader van de 
evaluatie van het gemeenschappelijk 
standpunt te pleiten voor strenge, 
duidelijke en niet mis te verstane 
bewoordingen in het gemeenschappelijk 
standpunt, om ervoor te zorgen dat het op 
meer uniforme wijze wordt geïnterpreteerd 
en toegepast;

Or. fr
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Amendement 92
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt erop aan in het kader van de 
evaluatie van het gemeenschappelijk 
standpunt te pleiten voor strenge, 
duidelijke en niet mis te verstane 
bewoordingen in het gemeenschappelijk 
standpunt, om te verhinderen dat het op 
verschillende wijze wordt geïnterpreteerd 
en toegepast; dringt er met name op aan 
artikel 10 van het gemeenschappelijk 
standpunt in acht te nemen en de 
toepassing van de criteria niet door 
politieke, economische of geostrategische 
belangen op te schorten resp. uit te 
schakelen;

6. dringt erop aan in het kader van de 
evaluatie van het gemeenschappelijk 
standpunt te pleiten voor strenge, 
duidelijke en niet mis te verstane 
bewoordingen in het gemeenschappelijk 
standpunt, om te verhinderen dat het op 
verschillende wijze wordt geïnterpreteerd 
en toegepast; dringt er met name op aan 
artikel 10 van het gemeenschappelijk 
standpunt in acht te nemen;

Or. en

Amendement 93
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt erop aan in het kader van de 
evaluatie van het gemeenschappelijk 
standpunt te pleiten voor strenge, 
duidelijke en niet mis te verstane 
bewoordingen in het gemeenschappelijk 
standpunt, om te verhinderen dat het op 
verschillende wijze wordt geïnterpreteerd 
en toegepast; dringt er met name op aan 
artikel 10 van het gemeenschappelijk 
standpunt in acht te nemen en de 
toepassing van de criteria niet door 
politieke, economische of geostrategische 
belangen op te schorten resp. uit te 

6. dringt erop aan in het kader van de 
evaluatie dat het gemeenschappelijk 
standpunt duidelijker wordt gemaakt en 
minder ambigu om het risico van 
uiteenlopende interpretaties te verlagen;  
dringt er met name op aan artikel 10 van 
het gemeenschappelijk standpunt in acht te 
nemen en dat lidstaten rekening mogen 
houden met de voorgestelde uitvoer vanuit 
het oogpunt van hun economische, 
sociale, commerciële en industriële 
belangen, onder de uitdrukkelijke 
voorwaarde dat  de toepassing van de 
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schakelen; criteria van het gemeenschappelijk 
standpunt niet om die reden mag worden 
opgeschort;

Or. fi

Amendement 94
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt erop aan in het kader van de 
evaluatie van het gemeenschappelijk 
standpunt te pleiten voor strenge, 
duidelijke en niet mis te verstane 
bewoordingen in het gemeenschappelijk 
standpunt, om te verhinderen dat het op 
verschillende wijze wordt geïnterpreteerd 
en toegepast; dringt er met name op aan 
artikel 10 van het gemeenschappelijk 
standpunt in acht te nemen en de 
toepassing van de criteria niet door 
politieke, economische of geostrategische 
belangen op te schorten resp. uit te 
schakelen;

6. dringt erop aan in het kader van de 
evaluatie van het gemeenschappelijk 
standpunt te pleiten voor strenge, 
duidelijke en niet mis te verstane 
bewoordingen in het gemeenschappelijk 
standpunt, om te verhinderen dat het op 
verschillende wijze wordt geïnterpreteerd 
en toegepast; dringt er met name op aan 
artikel 10 van het gemeenschappelijk 
standpunt in acht te nemen en dat de 
toepassing van de criteria niet mag worden 
ondermijnd door politieke, economische of 
geostrategische belangen; dringt erop aan 
dat er in de gids voor de gebruiker 
gedetailleerdere richtsnoeren worden 
opgenomen voor criterium 2, en voor 
criterium 7, en dat de bijlagen I t/m IV 
worden bijgewerkt, inclusief een 
verwijzing naar de EU-landenstrategieën 
voor mensenrechten;

Or. en

Amendement 95
Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt erop aan in het kader van de 
evaluatie van het gemeenschappelijk 
standpunt te pleiten voor strenge, 
duidelijke en niet mis te verstane 
bewoordingen in het gemeenschappelijk 
standpunt, om te verhinderen dat het op 
verschillende wijze wordt geïnterpreteerd 
en toegepast; dringt er met name op aan 
artikel 10 van het gemeenschappelijk 
standpunt in acht te nemen en de 
toepassing van de criteria niet door 
politieke, economische of geostrategische 
belangen op te schorten resp. uit te 
schakelen;

6. dringt erop aan in het kader van de 
evaluatie van het gemeenschappelijk 
standpunt te pleiten voor strenge, 
duidelijke en niet mis te verstane 
bewoordingen in het gemeenschappelijk 
standpunt, om te verhinderen dat het op 
verschillende wijze wordt geïnterpreteerd 
en toegepast; dringt er met name op aan 
artikel 10 van het gemeenschappelijk 
standpunt in acht te nemen en de 
toepassing van de criteria niet door 
politieke, economische of geostrategische 
belangen op te schorten resp. uit te 
schakelen, wijst er in dit verband op dat 
wapenuitvoer in geen geval mag worden 
aangewend om doelstellingen van het 
buitenlands beleid of geopolitieke 
doelstellingen te verwezenlijken, 
bijvoorbeeld om zogenaamde 
"strategische partners" te ondersteunen;

Or. de

Amendement 96
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. dringt erop aan dat er in het 
gemeenschappelijk standpunt een post-
embargo "gereedschapskist" (toolbox) 
wordt opgenomen om de volgende taken 
uit te voeren of te initiëren: (a) 
regelmatige beoordelingen verrichten, in 
samenwerking met andere relevante EU-
instanties en werkgroepen dan de Groep 
COARM en nationale regeringen en 
autoriteiten, om na te gaan of de EU 
opnieuw een embargo moet instellen, het 
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embargo moet handhaven met speciale 
maatregelen, of de controles verder moet 
normaliseren; 
 (b) een beleid voeren waarbij wordt 
uitgegaan van weigering van de 
vergunning aan ex-embargo staten, 
(c) het equivalent toepassen van de 
bestaande kennisgeving van weigering/ 
raadplegingsmechanisme met betrekking 
tot alle potentiële wapenhandel met staten 
waarvoor eerder een embargo was 
ingesteld; 
(d) verslagen opstellen over afzonderlijke 
wapenhandelstransacties die moeten 
worden opgenomen in het 
geconsolideerde verslag, 
(e) lidstaten moeten zich het recht 
voorbehouden na de transactie inspecties 
uit te voeren om na te gaan wie de 
eindgebruikers zijn, en  
(f) de controle van de eindgebruikers van 
goederen voor tweeërlei gebruik die 
worden geleverd aan staten waarvoor een 
embargo is ingesteld moet worden 
uitgebreid tot deze staten;

Or. en

Amendement 97
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. dringt erop aan dat er in het 
gemeenschappelijk standpunt van de EU 
over wapenuitvoer een aanvullend 
criterium wordt opgenomen dat de 
lidstaten ertoe moet verplichten het gevaar 
van omkoping en corruptie te beoordelen 
alvorens een vergunning af te geven voor 
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de uitvoer van wapens aan welk land dan 
ook;

Or. en

Amendement 98
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt dat het niet mogelijk is de 
naleving van de acht criteria 
onafhankelijk te laten controleren, dat er 
geen sanctiemechanismen zijn bij niet-
naleving van de acht criteria door een 
lidstaat en dat dit ook niet gepland is; is 
van mening dat onafhankelijke controle, 
alsmede sanctiemechanismen bij niet-
naleving van het gemeenschappelijk 
standpunt moeten worden voorzien;

Schrappen

Or. pl

Amendement 99
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt dat het niet mogelijk is de 
naleving van de acht criteria 
onafhankelijk te laten controleren, dat er 
geen sanctiemechanismen zijn bij niet-
naleving van de acht criteria door een 
lidstaat en dat dit ook niet gepland is; is 
van mening dat onafhankelijke controle, 
alsmede sanctiemechanismen bij niet-
naleving van het gemeenschappelijk 
standpunt moeten worden voorzien;

7. neemt nota van het feit dat de controle 
op de naleving van de criteria plaatsvindt 
aan de hand van nationale regelgeving; is 
van mening dat de nationale parlementen 
of specifieke parlementaire organen 
moeten zorgen voor effectieve controle op 
de toepassing van de criteria;
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Or. en

Amendement 100
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt dat het niet mogelijk is de 
naleving van de acht criteria 
onafhankelijk te laten controleren, dat er 
geen sanctiemechanismen zijn bij niet-
naleving van de acht criteria door een 
lidstaat en dat dit ook niet gepland is; is 
van mening dat onafhankelijke controle, 
alsmede sanctiemechanismen bij niet-
naleving van het gemeenschappelijk 
standpunt moeten worden voorzien;

7. dringt er bij de lidstaten en de hv/vv op 
aan te streven naar homogene en 
ambitieuze toepassing van de acht criteria 
door alle lidstaten; dringt er bij de 
lidstaten en de hv/vv op aan ook een veel 
hoger transparantieniveau te stimuleren 
door in een veel vroeger stadium volledige 
gegevens over de wapenuitvoer van alle 
lidstaten openbaar te maken;

Or. en

Amendement 101
Sampo Terho, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt dat het niet mogelijk is de 
naleving van de acht criteria onafhankelijk 
te laten controleren, dat er geen 
sanctiemechanismen zijn bij niet-naleving 
van de acht criteria door een lidstaat en dat 
dit ook niet gepland is; is van mening dat 
onafhankelijke controle, alsmede 
sanctiemechanismen bij niet-naleving van 
het gemeenschappelijk standpunt moeten
worden voorzien;

7. betreurt dat het niet mogelijk is de 
naleving van de acht criteria onafhankelijk 
te laten controleren, dat er geen 
consequenties zijn verbonden aan niet-
naleving van de acht criteria door een 
lidstaat; is van mening dat er
onafhankelijke controle van niet-naleving 
van het gemeenschappelijk standpunt moet
worden voorzien;

Or. en
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Amendement 102
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt dat het niet mogelijk is de 
naleving van de acht criteria onafhankelijk 
te laten controleren, dat er geen 
sanctiemechanismen zijn bij niet-naleving 
van de acht criteria door een lidstaat en dat 
dit ook niet gepland is; is van mening dat 
onafhankelijke controle, alsmede 
sanctiemechanismen bij niet-naleving van 
het gemeenschappelijk standpunt moeten 
worden voorzien;

7. merkt op dat het niet mogelijk is de 
naleving van de acht criteria onafhankelijk 
te laten controleren, dat er geen 
sanctiemechanismen zijn bij niet-naleving 
van de acht criteria door een lidstaat en dat 
dit ook niet gepland is; is van mening dat 
onafhankelijke controle, alsmede 
sanctiemechanismen bij niet-naleving van 
het gemeenschappelijk standpunt moeten 
worden voorzien;

Or. en

Amendement 103
Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt dat het niet mogelijk is de 
naleving van de acht criteria onafhankelijk 
te laten controleren, dat er geen 
sanctiemechanismen zijn bij niet-naleving 
van de acht criteria door een lidstaat en dat 
dit ook niet gepland is; is van mening dat 
onafhankelijke controle, alsmede 
sanctiemechanismen bij niet-naleving van 
het gemeenschappelijk standpunt moeten 
worden voorzien;

7. betreurt dat het niet mogelijk is de 
naleving van de acht criteria onafhankelijk 
te laten controleren, dat er geen 
sanctiemechanismen zijn bij niet-naleving 
van de acht criteria door een lidstaat en dat 
dit ook niet gepland is; is van mening dat 
er onafhankelijke controle door 
parlementaire (toezichts)commissies of 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld/burgerinitiatieven, alsmede 
sanctiemechanismen bij niet-naleving van 
het gemeenschappelijk standpunt moeten 
worden voorzien;

Or. en
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Amendement 104
Tarja Cronberg, Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. betreurt het besluit van de Franse 
regering om Mistral oorlogsbodems naar 
Rusland uit te voeren ondanks de recente 
invasie van Georgië, de schending van het 
zespuntenvredesplan en de algemene 
mensenrechtensituatie in Rusland;

Or. en

Amendement 105
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat het 
gemeenschappelijk standpunt en de 
naleving ervan niet strijdig mogen zijn 
met het gemeenschappelijk 
veiligheidsbeleid van de EU en dringt 
erop aan dat de controle van de 
wapenuitvoer up-to-date is; is van mening 
dat het aan de lidstaten en de hoge 
vertegenwoordiger voor het buitenlands
en veiligheidsbeleid is om meer 
samenhang aan te brengen in het 
gemeenschappelijk standpunt;

Or. fi



AM\929901NL.doc 59/95 PE506.252v01-00

NL

Amendement 106
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is verheugd dat de bijgewerkte versie 
van de munitielijst van het Arrangement 
van Wassenaar, waarin alle wijzigingen 
van de munitielijst uit 2011 zijn verwerkt, 
door de Raad is aangenomen; dringt er bij 
de Raad op aan ook de laatste wijzigingen, 
die in 2011 o.a. aan de lijst met goederen 
voor tweeërlei gebruik waren aangebracht
en door een deskundigengroep in december 
2012 zijn overeengekomen, aan te nemen;

8. is verheugd dat de bijgewerkte versie 
van de munitielijst van het Arrangement 
van Wassenaar, waarin alle wijzigingen 
van de munitielijst uit 2011 zijn verwerkt, 
door de Raad is aangenomen; dringt er bij 
de Raad op aan ook de laatste wijzigingen 
die in 2011 waren aangebracht o.a. door 
de bijlagen bij Verordening (EU) nr. 
1232/2011 bij te werken en die door een 
deskundigengroep in december 2012 zijn 
overeengekomen, aan te nemen;

Or. en

Amendement 107
Krzysztof Lisek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is verheugd dat de bijgewerkte versie 
van de munitielijst van het Arrangement 
van Wassenaar, waarin alle wijzigingen 
van de munitielijst uit 2011 zijn verwerkt, 
door de Raad is aangenomen; dringt er bij 
de Raad op aan ook de laatste wijzigingen, 
die in 2011 o.a. aan de lijst met goederen 
voor tweeërlei gebruik waren aangebracht 
en door een deskundigengroep in december 
2012 zijn overeengekomen, aan te nemen;

8. Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie

Or. pl
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Amendement 108
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is verheugd dat de bijgewerkte versie 
van de munitielijst van het Arrangement 
van Wassenaar, waarin alle wijzigingen 
van de munitielijst uit 2011 zijn verwerkt, 
door de Raad is aangenomen; dringt er bij 
de Raad op aan ook de laatste wijzigingen, 
die in 2011 o.a. aan de lijst met goederen 
voor tweeërlei gebruik waren aangebracht 
en door een deskundigengroep in december 
2012 zijn overeengekomen, aan te nemen;

8. Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie

Or. pl

Amendement 109
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt er bij de lidstaten op aan met het 
oog op de uitvoercontrole en de toepassing 
van de acht criteria meer aandacht te 
besteden aan goederen die zowel voor 
civiel als militair gebruik geschikt zijn, 
zoals bijvoorbeeld bewakingstechniek, en 
onderdelen of producten die geschikt zijn 
voor elektronische oorlogsvoering of die 
voor schendingen van de mensenrechten 
zonder dodelijke afloop kunnen worden 
aangewend;

9. dringt er bij de lidstaten op aan met het 
oog op de uitvoercontrole en de toepassing 
van de acht criteria meer aandacht te 
besteden aan alle militaire technologieën 
en goederen als bedoeld in het 
Gemeenschappelijk Standpunt 
288/944/GBVB;

Or. en
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Amendement 110
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt er bij de lidstaten op aan met het 
oog op de uitvoercontrole en de toepassing 
van de acht criteria meer aandacht te 
besteden aan goederen die zowel voor 
civiel als militair gebruik geschikt zijn, 
zoals bijvoorbeeld bewakingstechniek, en 
onderdelen of producten die geschikt zijn 
voor elektronische oorlogsvoering of die 
voor schendingen van de mensenrechten 
zonder dodelijke afloop kunnen worden 
aangewend;

9. dringt er bij de lidstaten op aan met het 
oog op de uitvoercontrole en de toepassing 
van de acht criteria meer aandacht te 
besteden aan goederen die zowel voor 
civiel als militair gebruik geschikt zijn, en 
wijst erop dat in geval van ernstige 
problemen op het gebied van de 
mensenrechten en de democratie, 
praktisch iedere uitvoer van technologie 
kan worden aangewend voor doeleinden 
die in strijd zijn met de beginselen van de 
Gedragscode, waardoor het maken van 
een profiel van 'bijzonder gevaarlijke 
koper' minstens even belangrijk is als het 
controleren van de dodelijke technologie 
zelf;

Or. en

Amendement 111
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. eist bovendien dat de acht criteria ook 
worden uitgebreid tot resp. toegepast 
worden op de overdracht van militair, 
veiligheids- en politiepersoneel, op 
dienstverlening die gerelateerd is aan 
wapenuitvoer, know-how en opleiding en 
op particuliere militaire en 
veiligheidsdiensten; eist, dwingend voor te 
schrijven, dat bij de uitvoer van 
veiligheidstechnologie en in het algemeen 
van goederen voor tweeërlei gebruik de 

Schrappen
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verenigbaarheid met de acht criteria 
wordt gecontroleerd;

Or. pl

Amendement 112
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. eist bovendien dat de acht criteria ook 
worden uitgebreid tot resp. toegepast 
worden op de overdracht van militair, 
veiligheids- en politiepersoneel, op 
dienstverlening die gerelateerd is aan 
wapenuitvoer, know-how en opleiding en 
op particuliere militaire en 
veiligheidsdiensten; eist, dwingend voor te 
schrijven, dat bij de uitvoer van 
veiligheidstechnologie en in het algemeen 
van goederen voor tweeërlei gebruik de 
verenigbaarheid met de acht criteria 
wordt gecontroleerd;

10. eist bovendien dat de criteria van het 
Gemeenschappelijk Standpunt 
2008/944/GBVB beter worden toegepast 
alvorens nieuwe te suggereren;

Or. en

Amendement 113
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. eist bovendien dat de acht criteria ook 
worden uitgebreid tot resp. toegepast 
worden op de overdracht van militair, 
veiligheids- en politiepersoneel, op 
dienstverlening die gerelateerd is aan 
wapenuitvoer, know-how en opleiding en 
op particuliere militaire en 

10. stelt voor dat de acht criteria ook 
toegepast worden op dienstverlening die 
gerelateerd is aan wapenuitvoer; eist, 
dwingend voor te schrijven, dat bij de 
uitvoer van veiligheidstechnologie en in 
het algemeen van goederen voor tweeërlei 
gebruik de verenigbaarheid met de acht 
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veiligheidsdiensten; eist, dwingend voor te 
schrijven, dat bij de uitvoer van 
veiligheidstechnologie en in het algemeen 
van goederen voor tweeërlei gebruik de 
verenigbaarheid met de acht criteria wordt 
gecontroleerd;

criteria wordt gecontroleerd;

Or. fi

Amendement 114
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. eist bovendien dat de acht criteria ook 
worden uitgebreid tot resp. toegepast 
worden op de overdracht van militair, 
veiligheids- en politiepersoneel, op 
dienstverlening die gerelateerd is aan 
wapenuitvoer, know-how en opleiding en 
op particuliere militaire en 
veiligheidsdiensten; eist, dwingend voor te 
schrijven, dat bij de uitvoer van 
veiligheidstechnologie en in het algemeen 
van goederen voor tweeërlei gebruik de 
verenigbaarheid met de acht criteria wordt 
gecontroleerd;

10. stelt voor de mogelijkheid na te gaan 
om de acht criteria van het 
gemeenschappelijk standpunt toe te 
passen en uit te breiden, tot de overdracht 
van militair en veiligheidspersoneel, op 
dienstverlening die gerelateerd is aan 
wapenuitvoer en op particuliere militaire 
diensten; eist, dwingend voor te schrijven, 
dat bij de uitvoer van goederen en 
technologieën voor tweeërlei gebruik de 
verenigbaarheid met de acht criteria wordt 
gecontroleerd, als er redenen zijn om aan 
te nemen dat de uitvoer van dergelijke 
goederen en technologieën in strijd zou 
zijn met een van de acht criteria;

Or. en

Amendement 115
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. eist bovendien dat de acht criteria ook 10. eist bovendien dat de acht criteria ook 
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worden uitgebreid tot resp. toegepast 
worden op de overdracht van militair, 
veiligheids- en politiepersoneel, op 
dienstverlening die gerelateerd is aan 
wapenuitvoer, know-how en opleiding en 
op particuliere militaire en 
veiligheidsdiensten; eist, dwingend voor te 
schrijven, dat bij de uitvoer van 
veiligheidstechnologie en in het algemeen 
van goederen voor tweeërlei gebruik de 
verenigbaarheid met de acht criteria 
wordt gecontroleerd;

worden uitgebreid tot resp. toegepast 
worden op de overdracht van militair, 
veiligheids- en politiepersoneel, op 
dienstverlening die gerelateerd is aan 
wapenuitvoer, know-how en opleiding en 
op particuliere militaire en 
veiligheidsdiensten;

Or. en

Amendement 116
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. eist bovendien dat de acht criteria ook 
worden uitgebreid tot resp. toegepast 
worden op de overdracht van militair, 
veiligheids- en politiepersoneel, op 
dienstverlening die gerelateerd is aan 
wapenuitvoer, know-how en opleiding en 
op particuliere militaire en 
veiligheidsdiensten; eist, dwingend voor te 
schrijven, dat bij de uitvoer van 
veiligheidstechnologie en in het algemeen 
van goederen voor tweeërlei gebruik de 
verenigbaarheid met de acht criteria wordt 
gecontroleerd;

10. eist bovendien dat de acht criteria ook 
worden uitgebreid tot resp. toegepast 
worden op de overdracht van militair, 
veiligheids- en politiepersoneel, op 
dienstverlening die gerelateerd is aan 
wapenuitvoer, know-how en opleiding en 
op particuliere militaire en 
veiligheidsdiensten; eist dat bij de uitvoer 
van veiligheidstechnologie en in het 
algemeen van goederen voor tweeërlei 
gebruik de verenigbaarheid met de acht 
criteria wordt gecontroleerd;

Or. fr

Amendement 117
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. herinnert eraan dat de lidstaten 
zich op grond van het gemeenschappelijk 
standpunt tot het uiterste moeten 
inspannen om andere staten die militaire 
goederen of technologie uitvoeren, ertoe 
over te halen de criteria van het 
gemeenschappelijk standpunt toe te 
passen; betreurt dat geen van de landen 
van het Europese Nabuurschap, noch 
Turkije zich officieel hebben aangesloten 
bij de criteria en beginselen van het 
gemeenschappelijk standpunt; dringt er 
bij de EDEO en de lidstaten op aan deze 
landen aan te moedigen zich aan te 
sluiten bij het gemeenschappelijk 
standpunt;

Or. en

Amendement 118
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt dat in 2010 slechts 63% van 
de lidstaten van de Europese Unie 
volledige gegevensbestanden over hun 
wapenuitvoer hebben doorgegeven; stelt 
vast dat die landen die onvolledige 
gegevens over hun uitvoer opgeven, 
tegelijkertijd tot de grootste 
wapenleveranciers van de EU en van de 
wereld behoren;

Schrappen

Or. pl
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Amendement 119
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt vast dat in de lidstaten 
verschillende procedures worden 
gehanteerd om gegevens te verzamelen en 
dat er verschillende praktijken bestaan om 
die gegevens openbaar te maken, wat ertoe 
leidt dat er belangrijke informatie 
ontbreekt in het COARM-jaarverslag en 
dat het daardoor niet actueel en 
bewijskrachtig is; eist derhalve dat er een 
standaardprocedure wordt ingevoerd voor 
de verzameling en doorgifte van gegevens, 
die in alle lidstaten op dezelfde wijze 
wordt toegepast, zodat er op gezette tijden
volledige informatie wordt doorgegeven 
resp. openbaar wordt gemaakt;

13. stelt vast dat in de lidstaten 
verschillende procedures worden 
gehanteerd om gegevens te verzamelen en 
dat er verschillende praktijken bestaan om 
die gegevens openbaar te maken, wat ertoe 
leidt dat het COARM-jaarverslag 
gestandaardiseerde informatie bevat over 
verleende exportvergunningen maar 
sommige belangrijke informatie over de 
werkelijke uitvoer van wapens niet; is 
verheugd over de initiatieven van de 
lidstaten om verbetering aan te brengen in 
de situatie, zodat er bijgewerkte en
volledige informatie wordt doorgegeven 
resp. openbaar wordt gemaakt

Or. en

Amendement 120
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt vast dat in de lidstaten 
verschillende procedures worden 
gehanteerd om gegevens te verzamelen en 
dat er verschillende praktijken bestaan om 
die gegevens openbaar te maken, wat ertoe 
leidt dat er belangrijke informatie ontbreekt 
in het COARM-jaarverslag en dat het 
daardoor niet actueel en bewijskrachtig is; 
eist derhalve dat er een standaardprocedure 
wordt ingevoerd voor de verzameling en
doorgifte van gegevens, die in alle lidstaten 
op dezelfde wijze wordt toegepast, zodat er 

13. stelt vast dat in de lidstaten 
verschillende procedures worden 
gehanteerd om gegevens te verzamelen en 
dat er verschillende praktijken bestaan om 
die gegevens openbaar te maken, wat ertoe 
leidt dat er belangrijke informatie ontbreekt 
in het COARM-jaarverslag en dat het 
daardoor niet actueel en bewijskrachtig is; 
eist derhalve dat er een standaardprocedure 
wordt ingevoerd voor de doorgifte van 
gegevens over de daadwerkelijke export, 
die in alle lidstaten op dezelfde wijze wordt 
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op gezette tijden volledige informatie 
wordt doorgegeven resp. openbaar wordt 
gemaakt;

toegepast, zodat er op gezette tijden 
volledige informatie wordt doorgegeven 
resp. openbaar wordt gemaakt;

Or. pl

Amendement 121
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt vast dat in de lidstaten 
verschillende procedures worden 
gehanteerd om gegevens te verzamelen en 
dat er verschillende praktijken bestaan om 
die gegevens openbaar te maken, wat ertoe 
leidt dat er belangrijke informatie ontbreekt 
in het COARM-jaarverslag en dat het 
daardoor niet actueel en bewijskrachtig is; 
eist derhalve dat er een standaardprocedure 
wordt ingevoerd voor de verzameling en 
doorgifte van gegevens, die in alle lidstaten 
op dezelfde wijze wordt toegepast, zodat er 
op gezette tijden volledige informatie 
wordt doorgegeven resp. openbaar wordt 
gemaakt;

13. stelt vast dat in de lidstaten 
verschillende procedures worden 
gehanteerd om gegevens te verzamelen en 
dat er verschillende praktijken bestaan om 
die gegevens openbaar te maken, wat ertoe 
leidt dat er belangrijke informatie ontbreekt 
in het COARM-jaarverslag en dat het 
daardoor niet actueel en bewijskrachtig is; 
eist derhalve dat er een standaardprocedure 
wordt ingevoerd voor de verzameling en 
doorgifte van gegevens, die in alle lidstaten 
op dezelfde wijze wordt toegepast, zodat er 
bijgewerkte en volledige informatie wordt 
doorgegeven resp. openbaar wordt 
gemaakt; dringt erop aan dat in het 
jaarverslag wordt vermeld welke lidstaten 
verantwoordelijk zijn voor afzonderlijke 
kennisgevingen van weigering;

Or. en

Amendement 122
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt vast dat in de lidstaten 
verschillende procedures worden 
gehanteerd om gegevens te verzamelen en 
dat er verschillende praktijken bestaan om 
die gegevens openbaar te maken, wat ertoe 
leidt dat er belangrijke informatie ontbreekt 
in het COARM-jaarverslag en dat het 
daardoor niet actueel en bewijskrachtig is; 
eist derhalve dat er een standaardprocedure 
wordt ingevoerd voor de verzameling en 
doorgifte van gegevens, die in alle lidstaten 
op dezelfde wijze wordt toegepast, zodat er 
op gezette tijden volledige informatie 
wordt doorgegeven resp. openbaar wordt 
gemaakt;

13. stelt vast dat in de lidstaten 
verschillende procedures worden 
gehanteerd om gegevens te verzamelen en 
dat er verschillende praktijken bestaan om 
die gegevens openbaar te maken, wat ertoe 
leidt dat er belangrijke informatie ontbreekt 
in het COARM-jaarverslag en dat het 
daardoor niet actueel en bewijskrachtig is; 
eist derhalve dat er een standaardprocedure 
wordt ingevoerd voor de rapportage, 
verzameling en doorgifte van gegevens, die 
in alle lidstaten op dezelfde wijze wordt 
toegepast, zodat er nauwkeurige,
bijgewerkte en volledige informatie wordt 
doorgegeven resp. openbaar wordt 
gemaakt;

Or. en

Amendement 123
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er in dit verband op aan nadere 
gegevens uit de lidstaten te verzamelen en 
zowel nationaal als ook in het COARM-
jaarverslag openbaar te maken, met name 
een opsomming van landen waarnaar 
wapenuitvoer in strijd was met een of 
meer van de acht criteria, alsmede een 
gedetailleerde opsomming van die EU-
lidstaten die in de verslagperiode 
wapengoederen naar deze landen hebben 
uitgevoerd;

Schrappen

Or. pl
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Amendement 124
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er in dit verband op aan nadere 
gegevens uit de lidstaten te verzamelen en 
zowel nationaal als ook in het COARM-
jaarverslag openbaar te maken, met name 
een opsomming van landen waarnaar 
wapenuitvoer in strijd was met een of meer 
van de acht criteria, alsmede een 
gedetailleerde opsomming van die EU-
lidstaten die in de verslagperiode 
wapengoederen naar deze landen hebben 
uitgevoerd;

14. verzoekt de lidstaten met name nadere 
gegevens te verstrekken en actuelere 
gegevens die eventueel gebruikt zouden 
kunnen worden voor de opstelling van een 
gemeenschappelijke lijst van landen 
waarnaar wapenuitvoer in strijd is met een 
of meer van de acht criteria;

Or. fr

Amendement 125
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er in dit verband op aan nadere 
gegevens uit de lidstaten te verzamelen en 
zowel nationaal als ook in het COARM-
jaarverslag openbaar te maken, met name 
een opsomming van landen waarnaar 
wapenuitvoer in strijd was met een of 
meer van de acht criteria, alsmede een 
gedetailleerde opsomming van die EU-
lidstaten die in de verslagperiode 
wapengoederen naar deze landen hebben 
uitgevoerd;

14. dringt er in dit verband op aan dat er
nadere gegevens uit de lidstaten zouden 
kunnen worden verzameld voor een beter 
begrip en betere controle door nationale 
en gezamenlijk overeengekomen 
internationale toezichtsorganen, en tevens 
zouden kunnen worden gebruikt voor het 
COARM-jaarverslag;

Or. en
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Amendement 126
Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er in dit verband op aan nadere 
gegevens uit de lidstaten te verzamelen en 
zowel nationaal als ook in het COARM-
jaarverslag openbaar te maken, met name 
een opsomming van landen waarnaar 
wapenuitvoer in strijd was met een of meer 
van de acht criteria, alsmede een 
gedetailleerde opsomming van die EU-
lidstaten die in de verslagperiode 
wapengoederen naar deze landen hebben 
uitgevoerd;

14. dringt er in dit verband op aan nadere 
gegevens uit de lidstaten te verzamelen en 
zowel nationaal als ook in het COARM-
jaarverslag openbaar te maken, met name 
een opsomming van landen waarnaar 
wapenuitvoer in strijd was met een of meer 
van de acht criteria, alsmede een 
gedetailleerde opsomming van die EU-
lidstaten die in de verslagperiode 
wapengoederen naar deze landen hebben 
uitgevoerd en stelt in dit verband een post-
export controlemechanisme voor, zoals 
bijvoorbeeld het "Bleu Lantern Program" 
in de VS, waarbij na een zorgvuldig 
selectieproces controles worden verricht 
om transacties te achterhalen met een 
hoog risico dat de wapengoederen worden 
doorgesluisd of illegaal worden gebruikt;

Or. en

Amendement 127
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er in dit verband op aan nadere 
gegevens uit de lidstaten te verzamelen en 
zowel nationaal als ook in het COARM-
jaarverslag openbaar te maken, met name 
een opsomming van landen waarnaar
wapenuitvoer in strijd was met een of meer 
van de acht criteria, alsmede een 
gedetailleerde opsomming van die EU-

14. dringt er in dit verband op aan nadere 
gegevens uit de lidstaten te verzamelen en 
zowel nationaal als ook in het COARM-
jaarverslag openbaar te maken, met name 
een opsomming van landen waarmee 
wapenhandel in strijd was met een of meer 
van de acht criteria, alsmede een 
gedetailleerde opsomming van die EU-
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lidstaten die in de verslagperiode 
wapengoederen naar deze landen hebben 
uitgevoerd;

lidstaten die in de verslagperiode 
wapengoederen naar deze landen hebben 
uitgevoerd;

Or. en

Amendement 128
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. stelt vast dat met de richtlijn 
betreffende de vereenvoudiging van de 
voorwaarden voor de overdracht van 
defensiegerelateerde producten binnen de 
Gemeenschap deze voorwaarden 
aanzienlijk vereenvoudigd zijn; eist in dit 
verband dat in het COARM-jaarverslag 
ook nauwkeurig wordt aangegeven welke 
intra-Europese wapenuitvoer strijdig was 
met een of meer van de acht criteria;

Schrappen

Or. pl

Amendement 129
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. stelt vast dat met de richtlijn 
betreffende de vereenvoudiging van de 
voorwaarden voor de overdracht van 
defensiegerelateerde producten binnen de 
Gemeenschap deze voorwaarden 
aanzienlijk vereenvoudigd zijn; eist in dit 
verband dat in het COARM-jaarverslag 
ook nauwkeurig wordt aangegeven welke 
intra-Europese wapenuitvoer strijdig was 

15. stelt vast dat met de richtlijn 
betreffende de vereenvoudiging van de 
voorwaarden voor de overdracht van 
defensiegerelateerde producten binnen de 
Gemeenschap deze voorwaarden 
aanzienlijk vereenvoudigd zijn;
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met een of meer van de acht criteria;

Or. fi

Amendement 130
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. stelt vast dat met de richtlijn 
betreffende de vereenvoudiging van de 
voorwaarden voor de overdracht van 
defensiegerelateerde producten binnen de 
Gemeenschap deze voorwaarden 
aanzienlijk vereenvoudigd zijn; eist in dit 
verband dat in het COARM-jaarverslag 
ook nauwkeurig wordt aangegeven welke 
intra-Europese wapenuitvoer strijdig was 
met een of meer van de acht criteria;

15. stelt vast dat met de richtlijn 
betreffende de vereenvoudiging van de 
voorwaarden voor de overdracht van 
defensiegerelateerde producten binnen de 
Gemeenschap (Transferts 
Intracommunautaires - TIC) (Richtlijn 
2009/43/EG) deze voorwaarden aanzienlijk 
vereenvoudigd zijn door een gedeelde 
verantwoordelijkheid in te voeren voor de 
lidstaten en de economische actoren, 
zonder de controle echter te laten 
verslappen; herinnert eraan dat de "gids 
voor de gebruiker" die de lidstaten moet 
assisteren bij de tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk standpunt, regelmatig 
door de Groep COAM wordt bijgewerkt;

Or. fr

Amendement 131
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. eist dat in het COARM-jaarverslag 
ook wordt aangegeven wat de 
eindbestemming was van intra-Europese 
wapenuitvoer en over mogelijk 
problematische doorvoer naar derde 

Schrappen
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landen;

Or. en

Amendement 132
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. eist dat in het COARM-jaarverslag 
ook wordt aangegeven wat de 
eindbestemming was van intra-Europese 
wapenuitvoer en over mogelijk 
problematische doorvoer naar derde 
landen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 133
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. eist dat in het COARM-jaarverslag ook
wordt aangegeven wat de eindbestemming 
was van intra-Europese wapenuitvoer en 
over mogelijk problematische doorvoer
naar derde landen;

16. benadrukt dat in het COARM-
jaarverslag zou kunnen worden
aangegeven, met voorafgaande 
instemming van de lidstaten, wat de 
eindbestemming was van intra-Europese 
wapenuitvoer en over de mogelijk 
problematische overdracht naar derde 
landen;

Or. fr

Amendement 134
Sabine Lösing
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. eist dat in het COARM-jaarverslag ook 
wordt aangegeven wat de eindbestemming 
was van intra-Europese wapenuitvoer en
over mogelijk problematische doorvoer 
naar derde landen;

16. eist dat in het COARM-jaarverslag ook 
informatie wordt opgenomen over de 
eindbestemming van intra-Europese 
wapenuitvoer, over mogelijk 
problematische doorvoer naar derde landen 
en over de productie onder licentie buiten 
Europa;

Or. en

Amendement 135
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. eist dat in het COARM-jaarverslag ook 
wordt aangegeven wat de eindbestemming 
was van intra-Europese wapenuitvoer en 
over mogelijk problematische doorvoer 
naar derde landen;

16. eist dat in het COARM-jaarverslag ook 
informatie wordt opgenomen over de 
eindbestemming van intra-Europese 
wapenuitvoer en over doorvoer naar derde 
landen die mogelijkerwijs in strijd is met 
een of meer van de acht criteria;

Or. en

Amendement 136
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt erop aan dat het COARM-
jaarverslag wordt aangevuld met een 
samenvatting waarin o.a. trends ten 
opzichte van de vorige jaren en 

Schrappen



AM\929901NL.doc 75/95 PE506.252v01-00

NL

geaggregeerde cijfers worden getoond;

Or. en

Amendement 137
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. stelt voor de follow-up van de 
zaken die betrekking hebben op 
wapenuitvoer die aan de orde zijn gesteld 
in eerdere verslagen op te nemen in het 
COARM-jaarverslag, alsmede de 
maatregelen die de lidstaten hebben 
getroffen om die zaken aan te pakken;

Or. en

Amendement 138
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. betreurt dat het COARM-jaarverslag 
over 2010 pas op 31 december 2011 en het 
jaarverslag over 2011 pas op 14 december 
2012 is verschenen en dus met aanzienlijke 
vertraging; eist een tijdige openbaarmaking 
van het COARM-jaarverslag, uiterlijk een 
half jaar na het verstrijken van de 
verslagperiode;

18. betreurt dat het COARM-jaarverslag 
over 2010 pas op 31 december 2011 en het 
jaarverslag over 2011 pas op 14 december 
2012 is verschenen en dus met aanzienlijke 
vertraging; eist een tijdige openbaarmaking 
van het COARM-jaarverslag, uiterlijk een 
half jaar na het verstrijken van de 
verslagperiode; stelt voor dat de capaciteit 
van de Groep COARM om de controle van 
de wapenuitvoer te analyseren, moet 
worden versterkt;

Or. fi
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Amendement 139
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt de belangrijke rol van de 
civil society, de nationale parlementen en 
het Europees Parlement om de 
overeengekomen normen in het 
gemeenschappelijk standpunt op nationaal 
en Europees niveau zowel uit als door te 
voeren en om een transparant 
controlesysteem met 
verantwoordingsplicht in te voeren; eist 
derhalve een transparant en robuust 
controlemechanisme dat de rol van de 
parlementen en de civil society versterkt;

19. benadrukt de belangrijke rol van de 
civil society, de nationale parlementen en 
het Europees Parlement om de 
overeengekomen normen in het 
gemeenschappelijk standpunt op nationaal 
en Europees niveau zowel uit als door te 
voeren en om een transparant 
controlesysteem met 
verantwoordingsplicht in te voeren; eist 
derhalve een transparant en robuust 
controlemechanisme dat de rol van de 
parlementen en de civil society versterkt, 
o.a. door de oprichting van een 
onafhankelijke deskundigengroep die de 
Groep COARM moet adviseren bij de 
toepassing en tenuitvoerlegging van de 
acht criteria, alsmede de opstelling van 
een lijst van derde landen waarbij 
bijzondere voorzichtigheid en 
waakzaamheid zijn geboden met 
betrekking tot de verlening van 
vergunningen als bedoeld in artikel 2, lid 
2, onder b) van het gemeenschappelijk 
standpunt; dringt aan op een diepgaand 
debat over het COARM-jaarverslag in een 
gezamenlijke vergadering van de 
subcommissies DROI en SEDE van het 
Europees Parlement;

Or. en

Amendement 140
Sabine Lösing
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt de belangrijke rol van de 
civil society, de nationale parlementen en 
het Europees Parlement om de 
overeengekomen normen in het 
gemeenschappelijk standpunt op nationaal 
en Europees niveau zowel uit als door te 
voeren en om een transparant 
controlesysteem met 
verantwoordingsplicht in te voeren; eist 
derhalve een transparant en robuust 
controlemechanisme dat de rol van de 
parlementen en de civil society versterkt;

19. benadrukt de belangrijke rol van de 
civil society, de nationale parlementen en 
het Europees Parlement om de 
overeengekomen normen in het 
gemeenschappelijk standpunt op nationaal 
en Europees niveau zowel uit als door te 
voeren en om een transparant 
controlesysteem met 
verantwoordingsplicht in te voeren; eist 
derhalve een transparant en robuust 
controlemechanisme dat de rol van de 
parlementen en de civil society versterkt, 
zoals bijvoorbeeld in Zweden, waar een 
parlementaire commissie Controle 
wapenuitvoer is opgericht;

Or. de

Amendement 141
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt het belang en de legitimiteit 
van het parlementaire toezicht op de 
gegevens en de uitoefening van de controle 
op de wapenuitvoer en eist derhalve de 
maatregelen, ondersteuning en gegevens 
die nodig zijn om de onbeperkte 
uitoefening van deze controlerende functie 
op nationaal en Europees niveau te 
waarborgen;

20. benadrukt het belang en de legitimiteit 
van het parlementaire toezicht op de 
gegevens en de uitoefening van de controle 
op de wapenuitvoer en eist derhalve de 
maatregelen, ondersteuning en gegevens 
die nodig zijn om de onbeperkte 
uitoefening van deze controlerende functie 
op nationaal en Europees niveau te 
waarborgen overeenkomstig de beginselen 
van iedere lidstaat;

Or. en

Amendement 142
Krzysztof Lisek, Michael Gahler
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat de 
overheidsambtenaren die verantwoordelijk 
zijn voor de afgifte van de nationale 
uitvoervergunningen, alsmede ngo's die 
zich bezighouden met de controle van de 
wapenuitvoer, regelmatig geraadpleegd 
moeten worden op de vergaderingen van 
de Groep COARM, omdat zij een 
belangrijke bijdrage aan de uitvoering van 
het gemeenschappelijk standpunt leveren 
en kunnen bijdragen tot een hogere 
kwaliteit van de uitgewisselde gegevens;

21. stelt met tevredenheid vast dat de 
overheidsambtenaren die verantwoordelijk 
zijn voor de afgifte van de nationale 
uitvoervergunningen regelmatig 
geraadpleegd worden op de vergaderingen 
van de Groep COARM, omdat zij een 
belangrijke bijdrage aan de uitvoering van 
het gemeenschappelijk standpunt leveren 
en kunnen bijdragen tot een hogere 
kwaliteit van de uitgewisselde gegevens

Or. en

Amendement 143
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat de 
overheidsambtenaren die verantwoordelijk 
zijn voor de afgifte van de nationale 
uitvoervergunningen, alsmede ngo's die 
zich bezighouden met de controle van de 
wapenuitvoer, regelmatig geraadpleegd 
moeten worden op de vergaderingen van 
de Groep COARM, omdat zij een 
belangrijke bijdrage aan de uitvoering van 
het gemeenschappelijk standpunt leveren 
en kunnen bijdragen tot een hogere 
kwaliteit van de uitgewisselde gegevens;

21. is van mening dat de 
overheidsambtenaren die verantwoordelijk 
zijn voor de afgifte van de nationale 
uitvoervergunningen regelmatig 
geraadpleegd moeten worden op de 
vergaderingen van de Groep COARM, 
omdat zij een belangrijke bijdrage aan de 
uitvoering van het gemeenschappelijk 
standpunt leveren en kunnen bijdragen tot 
een hogere kwaliteit van de uitgewisselde 
gegevens; is bovendien van mening dat de 
raadplegingen moeten worden uitgebreid 
tot ngo's die zich bezig houden met de 
controle van de wapenuitvoer en tot 
vertegenwoordigers van de defensie-
industrie;
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Or. fi

Amendement 144
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat de 
overheidsambtenaren die verantwoordelijk 
zijn voor de afgifte van de nationale 
uitvoervergunningen, alsmede ngo's die 
zich bezighouden met de controle van de 
wapenuitvoer, regelmatig geraadpleegd 
moeten worden op de vergaderingen van
de Groep COARM, omdat zij een 
belangrijke bijdrage aan de uitvoering van 
het gemeenschappelijk standpunt leveren 
en kunnen bijdragen tot een hogere 
kwaliteit van de uitgewisselde gegevens;

21. is van mening dat de 
overheidsambtenaren die verantwoordelijk 
zijn voor de afgifte van de nationale 
uitvoervergunningen, alsmede ngo's die 
zich bezighouden met de controle van de 
wapenuitvoer, regelmatiger geraadpleegd 
moeten worden op de vergaderingen van 
de Groep COARM, in samenwerking met 
de Groep rechten van de mens van de 
Raad (de Groep COHOM), omdat zij een 
belangrijke bijdrage aan de uitvoering van 
het gemeenschappelijk standpunt leveren 
en kunnen bijdragen tot een hogere 
kwaliteit van de uitgewisselde gegevens;

Or. en

Amendement 145
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat de 
overheidsambtenaren die verantwoordelijk 
zijn voor de afgifte van de nationale 
uitvoervergunningen, alsmede ngo's die 
zich bezighouden met de controle van de 
wapenuitvoer, regelmatig geraadpleegd 
moeten worden op de vergaderingen van 
de Groep COARM, omdat zij een 

21. is van mening dat de 
overheidsambtenaren die verantwoordelijk 
zijn voor de afgifte van de nationale 
uitvoervergunningen, alsmede ngo's die 
zich bezighouden met de controle van de 
wapenuitvoer, regelmatig geraadpleegd 
moeten worden op de vergaderingen van 
de Groep COARM, omdat zij een 



PE506.252v01-00 80/95 AM\929901NL.doc

NL

belangrijke bijdrage aan de uitvoering van 
het gemeenschappelijk standpunt leveren 
en kunnen bijdragen tot een hogere 
kwaliteit van de uitgewisselde gegevens;

belangrijke bijdrage aan de uitvoering en 
handhaving van het gemeenschappelijk 
standpunt leveren en kunnen bijdragen tot 
een hogere kwaliteit van de uitgewisselde 
gegevens;

Or. en

Amendement 146
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Ondertitel 5

Ontwerpresolutie Amendement

Internationale 
wapenbeheersingsovereenkomsten voor 
de internationale handel in conventionele 
wapens

VN-wapenhandelsverdrag (ATT)

Or. en

Amendement 147
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verklaart opnieuw dat het de afsluiting 
van een robuust en juridisch bindende
internationale
wapenbeheersingsovereenkomst voor de 
internationale handel in conventionele 
wapens onder auspiciën van de Verenigde 
Naties volledig ondersteunt; benadrukt 
derhalve dat dit doel een van de prioriteiten 
van het Europese buitenlands beleid moet 
zijn;

22. verklaart opnieuw dat het de afsluiting 
van een robuust en juridisch bindend VN-
wapenhandelsverdrag (ATT) voor de 
internationale handel in en overdracht van
conventionele wapens onder auspiciën van 
de Verenigde Naties volledig ondersteunt; 
benadrukt derhalve dat dit doel een van de 
prioriteiten van het Europese buitenlands 
beleid moet zijn;
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Or. en

Amendement 148
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. pleit er derhalve voor om in maart 
2013 bij de onderhandelingen over een 
juridisch bindend internationaal 
wapenhandelsverdrag een historische stap 
voorwaarts te zetten, door de 
transparantie en verantwoordingsplicht te 
vergroten en door de strengste 
internationale normen en criteria vast te 
leggen voor de beoordeling van besluiten 
over de overdracht en de in- en uitvoer 
van conventionele wapens;

Or. en

Amendement 149
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. dringt er bij de lidstaten en overige 
onderhandelingspartijen op aan zich uit te 
spreken voor een robuust verdrag, zowel 
met betrekking tot de inhoud als tot het 
lidmaatschap ervan, en tegen een zwak 
verdrag waar iedereen het over eens is;

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat een effectieve 
wapenbeheersingsovereenkomst een breed 
spectrum van handelsactiviteiten in 
conventionele wapens dient te bestrijken, 
met inbegrip van:  de in- en uitvoer, de 
overdracht (inclusief de doorvoer en de 
overslag alsmede de voorlopige in-, uit-, en 
wederuitvoer), de productie onder een 
buitenlandse licentie, voorraadbeheer, 
alsmede alle aan de wapenhandel 
gerelateerde diensten inclusief de 
bemiddeling, het transport en de 
financiering; 

23. is van mening dat een effectieve 
wapenbeheersingsovereenkomst een breed 
spectrum van handelsactiviteiten in 
conventionele wapens dient te bestrijken, 
met inbegrip van:  de in- en uitvoer, de 
overdracht (inclusief de doorvoer en de 
overslag alsmede de voorlopige in-, uit-, en 
wederuitvoer), de nationale productie en 
de productie onder een buitenlandse 
licentie, strategische planning, 
voorraadbeheer, alsmede alle aan de 
wapenhandel gerelateerde diensten 
inclusief de bemiddeling, het transport en 
de financiering; 

Or. es

Amendement 151
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat een effectieve
wapenbeheersingsovereenkomst een breed 
spectrum van handelsactiviteiten in 
conventionele wapens dient te bestrijken, 
met inbegrip van:  de in- en uitvoer, de 
overdracht (inclusief de doorvoer en de 
overslag alsmede de voorlopige in-, uit-, en 
wederuitvoer), de productie onder een 
buitenlandse licentie, voorraadbeheer, 
alsmede alle aan de wapenhandel 
gerelateerde diensten inclusief de 
bemiddeling, het transport en de 

23. is van mening dat een effectief 
wapenhandelsverdrag (ATT) een breed 
spectrum van handelsactiviteiten in 
conventionele wapens dient te bestrijken, 
met inbegrip van:  de in- en uitvoer, de 
overdracht (inclusief de doorvoer en de 
overslag alsmede de voorlopige in-, uit-, en 
wederuitvoer), de productie onder een 
buitenlandse licentie, voorraadbeheer, 
alsmede alle aan de wapenhandel 
gerelateerde diensten inclusief de 
bemiddeling, het transport en de 
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financiering; financiering; 

Or. en

Amendement 152
Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. dringt aan op een allesomvattend 
scala van producten en activiteiten die 
onder het toekomstige 
wapenhandelsverdrag zullen vallen -
waaronder handvuurwapens en lichte 
wapens (SALW), technologie voor 
tweeërlei gebruik, onderdelen en 
componenten en alle vormen van 
overdracht, en verwijst in dit verband 
naar de volledige tenuitvoerlegging van 
het VN-actieprogramma ter bestrijding 
van illegale handel in handvuurwapens 
en lichte wapens (UNPoA), onder 
auspiciën van de VN; dringt tevens aan op 
een redelijke samenwerking tussen het 
UNPoA en het aanstaande 
wapenhandelsverdrag om te voorkomen 
dat wapens op  illegale en 
onverantwoorde wijze worden 
overgedragen en doorgesluisd;

Or. en

Amendement 153
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. is van mening dat een effectieve
wapenbeheersingsovereenkomst de 
overdracht van wapens tussen staten, de 
overdracht tussen staten en particuliere 
eindgebruikers, leasing en lening, 
schenkingen of overdrachten in de vorm 
van de verlening van hulp resp. overige 
diensten dient te bestrijken;

24. is van mening dat een effectief
wapenhandelsverdrag (ATT) de 
overdracht van wapens tussen staten, de 
overdracht tussen staten en particuliere 
eindgebruikers, leasing en lening, 
schenkingen of overdrachten in de vorm 
van de verlening van hulp resp. overige 
diensten dient te bestrijken;

Or. en

Amendement 154
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is van mening dat een effectief 
wapenhandelsverdrag ook het breedste 
spectrum van de conventionele wapens 
dient te bestrijken, met inbegrip van 
handvuurwapens en lichte wapens en 
munitie, immateriële overdracht, 
goederen voor tweeërlei gebruik, de 
bijbehorende onderdelen en de 
technologie die verbonden is aan het 
gebruik, de productie en het onderhoud, 
hetzij voor militaire doeleinden, hetzij 
voor andere veiligheids- en 
wetshandhavingsdoeleinden; stelt dat de 
markering en traceerbaarheid van 
conventionele wapens en munitie 
voldoende aandacht moeten krijgen, met 
het oog op een grotere 
verantwoordingsplicht en de voorkoming 
van wapenoverdracht aan illegale 
ontvangers;

Or. en
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Amendement 155
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. is van mening dat verdragsluitende 
staten geen wapens zouden moeten 
overdragen aan landen waar de 
mensenrechten worden geschonden 
volgens bevoegde organen van de 
Verenigde Naties, de Europese Unie of de 
Raad van Europa en wanneer er een 
aanzienlijk gevaar bestaat dat ze zullen 
worden gebruikt om ernstige schendingen 
van internationale mensenrechten te 
begaan, inclusief genocide, etnische 
zuivering, misdaden tegen de 
menselijkheid en oorlogsmisdaden, of 
wanneer er een aanzienlijk gevaar bestaat 
dat deze misdrijven met behulp van deze 
wapens zullen worden gefaciliteerd;

Or. en

Amendement 156
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. dringt er bij de lidstaten van de 
Verenigde Naties op aan aanvullende 
bindende criteria als internationale normen 
in te voeren, die als richtsnoeren voor de 
besluitvormers dienen, en daarbij met 
name rekening te houden met de situatie in 
het ontvangende land, o.a. met betrekking 
tot de mensenrechten, de gevolgen voor de 

25. dringt er bij de EU-lidstaten op aan om 
zich in te zetten voor de invoering van  
aanvullende bindende criteria als 
internationale normen op VN- en EU-
niveau, die als richtsnoeren voor de 
besluitvormers dienen, en daarbij met 
name rekening te houden met de situatie in 
het ontvangende land, o.a. met betrekking 
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sociaaleconomische ontwikkeling van het 
land, alsmede de handhaving van vrede en 
veiligheid in de regio;

tot de mensenrechten, de gevolgen voor de 
sociaaleconomische ontwikkeling van het 
land, alsmede de handhaving van vrede en 
veiligheid in de regio;

Or. en

Amendement 157
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. dringt er bij de lidstaten van de 
Verenigde Naties op aan aanvullende
bindende criteria als internationale normen 
in te voeren, die als richtsnoeren voor de 
besluitvormers dienen, en daarbij met 
name rekening te houden met de situatie in 
het ontvangende land, o.a. met betrekking 
tot de mensenrechten, de gevolgen voor de 
sociaaleconomische ontwikkeling van het 
land, alsmede de handhaving van vrede en 
veiligheid in de regio;

25. dringt er bij de lidstaten van de 
Verenigde Naties op aan bindende criteria 
als internationale normen in te voeren, die 
als richtsnoeren voor de besluitvormers 
dienen, en daarbij met name rekening te 
houden met de situatie in het ontvangende 
land, o.a. met betrekking tot de 
mensenrechten, de gevolgen voor de 
sociaaleconomische ontwikkeling van het 
land, alsmede de handhaving van vrede en 
veiligheid in de regio;

Or. fi

Amendement 158
Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. dringt er bij de lidstaten van de 
Verenigde Naties op aan aanvullende 
bindende criteria als internationale normen 
in te voeren, die als richtsnoeren voor de 
besluitvormers dienen, en daarbij met 
name rekening te houden met de situatie in
het ontvangende land, o.a. met betrekking 

25. dringt er bij de lidstaten van de 
Verenigde Naties op aan aanvullende 
bindende criteria als internationale normen 
in te voeren, die als richtsnoeren voor de 
besluitvormers dienen, en daarbij met 
name rekening te houden met de situatie in 
het ontvangende land, o.a. met betrekking 
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tot de mensenrechten, de gevolgen voor de 
sociaaleconomische ontwikkeling van het 
land, alsmede de handhaving van vrede en 
veiligheid in de regio;

tot de mensenrechten, de gevolgen voor de 
sociaaleconomische ontwikkeling van het 
land, de handhaving van vrede en 
veiligheid in de regio, alsmede het gevaar 
dat wapen worden doorgesluisd van de 
legale naar de illegale markt;

Or. en

Amendement 159
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. wenst daarom dat het 
wapenhandelsverdrag krachtige en 
duidelijke bepalingen bevat die alle 
verdragsluitende staten ertoe verplichten 
op jaarbasis verslag uit te brengen over 
alle besluiten op het gebied van 
wapenhandel, met informatie over de 
types, de hoeveelheden en de ontvangers 
van de goederen waarvoor een 
vergunning is verleend, en over de 
volledige toepassing van het 
wapenhandelsverdrag en zijn bepalingen; 
bepleit dat het wapenhandelsverdrag de 
verdragsluitende staten ook moet 
verplichten om voor ten minste de laatste 
20 jaar een gedetailleerd archiefsysteem 
bij te houden van alle internationale 
transacties die door het nationale 
controlesysteem zijn verwerkt;

Or. en

Amendement 160
Maria Eleni Koppa
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. wijst op het belang van 
transparantie- en 
verantwoordingsmechanismen bij de 
effectieve tenuitvoerlegging van 
internationale overeenkomsten op het 
gebied van wapenbeheersing; dringt er 
derhalve op aan dat er mechanismen 
worden opgenomen voor de uitwisseling 
van informatie en beste praktijken tussen 
de verdragssluitende partijen over 
besluiten inzake wapenuitvoer, -invoeren -
overdracht, naast krachtige en duidelijke 
bepalingen die alle verdragsluitende 
staten ertoe verplichten op jaarbasis 
verslag uit te brengen over alle besluiten 
op het gebied van wapenhandel, met 
informatie over de types, de hoeveelheden 
en de ontvangers van de goederen 
waarvoor een vergunning is verleend, en 
over de volledige toepassing van het 
wapenhandelsverdrag en zijn bepalingen;

Or. en

Amendement 161
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. wenst dat er een speciale 
uitvoerings- en ondersteuningseenheid 
voor het wapenhandelsverdrag wordt 
opgezet, met onder meer als taak het 
verzamelen en analyseren van de 
verslagen van de verdragsluitende staten, 
en verzoekt de secretaris-generaal van de 
VN om een jaarlijks verslag te publiceren 
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met verdere voorstellen om de 
operationele bepalingen van het verdrag 
te verstevigen; pleit ervoor om de 
uitvoerings- en ondersteuningseenheid 
voor het wapenhandelsverdrag het recht 
te geven om ook gegevens over 
wapenhandel te analyseren en om 
discrepanties en mogelijke inbreuken op 
het verdrag vast te stellen, en hierover 
verslag uit te brengen aan de vergadering 
van verdragsluitende staten;

Or. en

Amendement 162
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Ondertitel 6

Ontwerpresolutie Amendement

 Ontwapening Schrappen

Or. en

Amendement 163
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat de Europese Unie 
recht moet doen aan haar toegenomen
verantwoordelijkheid voor de vrede en 
veiligheid in Europa en in de wereld door 
nadere initiatieven voor wapenbeperking 
en ontwapening te ontplooien en dat zij 
het voortouw moet nemen als 
verantwoordelijke mondiale actor en moet 
optreden resp. zich actief moet 
manifesteren op terreinen zoals de non-

Schrappen
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proliferatie van wapens, wereldwijde 
ontwapening en controle van 
wapenoverdrachten;

Or. en

Amendement 164
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat de Europese Unie 
recht moet doen aan haar toegenomen 
verantwoordelijkheid voor de vrede en 
veiligheid in Europa en in de wereld door 
nadere initiatieven voor wapenbeperking 
en ontwapening te ontplooien en dat zij 
het voortouw moet nemen als 
verantwoordelijke mondiale actor en moet 
optreden resp. zich actief moet 
manifesteren op terreinen zoals de non-
proliferatie van wapens, wereldwijde 
ontwapening en controle van 
wapenoverdrachten;

26. benadrukt dat ontwapening niet het 
doel is van het gemeenschappelijk 
standpunt maar is van mening dat de 
Europese Unie recht moet doen aan haar
toegenomen verantwoordelijkheid voor 
vrede en veiligheid en moet optreden als 
verantwoordelijke mondiale actor op 
terreinen zoals preventie van proliferatie
van wapens en bevordering van
wereldwijde ontwapening en controle van 
wapenoverdrachten;

Or. fi

Amendement 165
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat de Europese Unie 
een allesomvattende conversiestrategie 
moet uitwerken; beveelt in dit verband 
aan dat in het kader van deze strategie 
een plan wordt opgesteld over de manier 
waarop de productie van wapengoederen 

Schrappen
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zo snel mogelijk kan worden 
omgeschakeld op de productie van civiele 
goederen;

Or. en

Amendement 166
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat de Europese Unie 
een allesomvattende conversiestrategie 
moet uitwerken; beveelt in dit verband 
aan dat in het kader van deze strategie 
een plan wordt opgesteld over de manier 
waarop de productie van wapengoederen 
zo snel mogelijk kan worden 
omgeschakeld op de productie van civiele 
goederen;

Schrappen

Or. en

Amendement 167
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat de Europese Unie 
een allesomvattende conversiestrategie 
moet uitwerken; beveelt in dit verband 
aan dat in het kader van deze strategie 
een plan wordt opgesteld over de manier 
waarop de productie van wapengoederen 
zo snel mogelijk kan worden 
omgeschakeld op de productie van civiele 
goederen;

Schrappen
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Or. fi

Amendement 168
Sampo Terho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat de Europese Unie 
een allesomvattende conversiestrategie 
moet uitwerken; beveelt in dit verband 
aan dat in het kader van deze strategie 
een plan wordt opgesteld over de manier 
waarop de productie van wapengoederen 
zo snel mogelijk kan worden 
omgeschakeld op de productie van civiele 
goederen;

Schrappen

Or. fi

Amendement 169
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat de Europese Unie 
een allesomvattende conversiestrategie 
moet uitwerken; beveelt in dit verband 
aan dat in het kader van deze strategie 
een plan wordt opgesteld over de manier 
waarop de productie van wapengoederen 
zo snel mogelijk kan worden 
omgeschakeld op de productie van civiele 
goederen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 170
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. is verheugd dat Finland en Polen 
het Verdrag van Ottawa inzake 
antipersoonsmijnen hebben geratificeerd, 
en dat daarmee alle lidstaten dit 
belangrijke internationale 
rechtsinstrument hebben geratificeerd; 
dringt er bij de Commissie op aan met een 
voorstel te komen om te verbieden dat er 
wordt belegd in bedrijven die landmijnen 
produceren of erin handelen of die zich 
op enige andere wijze commercieel 
bezighouden met landmijnen;

Or. en

Amendement 171
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. herinnert aan de ernstige 
humanitaire consequenties en de 
onaanvaardbare verwondingen die 
worden veroorzaakt door clustermunitie; 
dringt er bij Cyprus, Estland, Finland, 
Griekenland, Letland, Roemenië en 
Slowakije op aan het Verdrag inzake 
clustermunitie zo spoedig mogelijk te 
ratificeren;

Or. en

Amendement 172
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 quater. dringt er bij de Commissie en 
de lidstaten op aan een wereldwijd verbod 
op het gebruik van witte fosfor en munitie 
met verarmd uranium in te stellen, met 
name door een nieuw protocol toe te 
voegen aan het Verdrag inzake bepaalde 
conventionele wapens (CCW) om het 
gebruik van dergelijke wapens te 
verbieden;

Or. en

Amendement 173
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 quinquies. is verheugd over het werk 
van het ICRC met betrekking tot het 
gebruik van chemische stoffen die 
invaliditeit veroorzaken en dringt er bij de 
Commissie op aan onderzoek te doen naar 
het gebruik van deze stoffen, ook in 
verband met het internationaal recht;

Or. en

Amendement 174
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

27 sexies. dringt er bij de hv/vv, de 
Commissie en de lidstaten op aan de 
toezeggingen van de EU met betrekking 
tot de bestrijding van illegale accumulatie 
en handel in handvuurwapens en lichte 
wapens (SALW) en de bijbehorende 
munitie, na te leven; herinnert eraan dat 
deze toezeggingen niet-EU-lidstaten 
moeten assisteren bij hun 
voorraadbeheer, markering en 
vergelijkbare inspanningen om SALW te 
controleren en een aanvulling vormen op 
de EU-afspraken voor de regulering van 
de handel in militaire goederen om te 
vermijden dat EU-lidstaten wapens 
leveren aan landen waar de wapens naar 
alle waarschijnlijkheid op ongeoorloofde 
wijze zullen worden gebruikt;

Or. en

Amendement 175
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de hoge 
vertegenwoordiger/vice-voorzitter van de 
Commissie, de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen 
van de lidstaten en de secretaris-generaal 
van de Verenigde Naties.

28. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de hoge 
vertegenwoordiger/vice-voorzitter van de 
Commissie, de speciale vertegenwoordiger 
van de Europese Unie voor de 
mensenrechten, de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen 
van de lidstaten en de secretaris-generaal 
van de Verenigde Naties.

Or. en


