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Poprawka 1
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wnioski z posiedzenia 
Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 19 
listopada 2012 r. dotyczące przeglądu 
wspólnego stanowiska,

Or. en

Poprawka 2
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając działanie 11 lit. e) planu 
działania dotyczącego strategicznych ram 
UE dotyczących praw człowieka i 
demokracji, zobowiązujące ESDZ i 
państwa członkowskie do dopilnowania, 
by podczas przeglądu wspólnego 
stanowiska Rady uwzględnione zostały 
prawa człowieka i międzynarodowe prawo 
humanitarne,

Or. en

Poprawka 3
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 4
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wykaz produktów 
podwójnego zastosowania w załączniku I 
do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego
wspólnotowy system kontroli wywozu, 
transferu, pośrednictwa i tranzytu w 
odniesieniu do produktów podwójnego 
zastosowania3,

– uwzględniając wykaz produktów 
podwójnego zastosowania w załącznikach 
do rozporządzenia (UE) nr 1232/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 listopada 2011 r. zmieniającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 
ustanawiające wspólnotowy system 
kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i 
tranzytu w odniesieniu do produktów 
podwójnego zastosowania,

Or. en

Poprawka 4
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 4 – przypis 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1. 3. Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 26.

Or. en

Poprawka 5
Krzysztof Lisek

Projekt rezolucji
Umocowanie 10

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Porozumienie z 
Wassenaar z dnia 12 maja 1996 r. w 
sprawie kontroli eksportu broni 
konwencjonalnej oraz towarów i 
technologii podwójnego zastosowania, 
wraz z aktualizowanymi w 2011 i 2012 r. 
wykazami tych towarów i technologii oraz 

– uwzględniając Porozumienie z 
Wassenaar z dnia 12 maja 1996 r. w 
sprawie kontroli eksportu broni 
konwencjonalnej oraz towarów i 
technologii podwójnego zastosowania, 
wraz z aktualizowanymi w 2011 i 2012 r. 
wykazami tych towarów i technologii oraz 
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amunicji9, uzbrojenia9,

Or. pl

Poprawka 6
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Projekt rezolucji
Umocowanie 10

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Porozumienie z 
Wassenaar z dnia 12 maja 1996 r. w 
sprawie kontroli eksportu broni 
konwencjonalnej oraz towarów i 
technologii podwójnego zastosowania, 
wraz z aktualizowanymi w 2011 i 2012 r. 
wykazami tych towarów i technologii oraz 
amunicji9,

– uwzględniając Porozumienie z 
Wassenaar z dnia 12 maja 1996 r. w 
sprawie kontroli eksportu broni 
konwencjonalnej oraz towarów i 
technologii podwójnego zastosowania, 
wraz z aktualizowanymi w 2011 i 2012 r. 
wykazami tych towarów i technologii oraz 
uzbrojenia9,

Or. pl

Poprawka 7
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie nr 
1236/2005 w sprawie handlu towarami, 
które mogłyby być użyte do wykonywania 
kary śmierci lub tortur, oraz jego przegląd 
zaplanowany na rok 2013 w ramach 
planu działań UE na rzecz praw człowieka 
i demokracji,

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

Projekt rezolucji
Punkt A 

Projekt rezolucji Poprawka

A. przekonany, że wywóz uzbrojenia może 
nieść poważne skutki w zakresie m.in. 
polityki bezpieczeństwa, ale również 
polityki rozwoju, i że z tego względu 
konieczne jest wprowadzenie przynajmniej 
silnego i jak najskuteczniej 
funkcjonującego systemu kontroli 
uzbrojenia;

skreślony

Or. pl

Poprawka 9
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Projekt rezolucji
Motyw A 

Projekt rezolucji Poprawka

A. przekonany, że wywóz uzbrojenia może 
nieść poważne skutki w zakresie m.in. 
polityki bezpieczeństwa, ale również 
polityki rozwoju, i że z tego względu 
konieczne jest wprowadzenie przynajmniej 
silnego i jak najskuteczniej 
funkcjonującego systemu kontroli 
uzbrojenia;

A. przekonany, że wywóz uzbrojenia 
wpływa na bezpieczeństwo ludzkie i że z 
tego względu konieczne jest wprowadzenie 
przejrzystego i skutecznego systemu 
kontroli uzbrojenia; 

Or. fi

Poprawka 10
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Motyw A 
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Projekt rezolucji Poprawka

A. przekonany, że wywóz uzbrojenia może 
nieść poważne skutki w zakresie m.in. 
polityki bezpieczeństwa, ale również 
polityki rozwoju, i że z tego względu 
konieczne jest wprowadzenie przynajmniej 
silnego i jak najskuteczniej 
funkcjonującego systemu kontroli 
uzbrojenia;

A. przekonany, że wywóz uzbrojenia może 
nieść poważne skutki w zakresie m.in. 
polityki bezpieczeństwa, ale również 
polityki rozwoju, i że z tego względu 
ważne jest wzmocnienie unijnej polityki
kontroli wywozu technologii wojskowych i 
sprzętu wojskowego;

Or. en

Poprawka 11
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Motyw A 

Projekt rezolucji Poprawka

A. przekonany, że wywóz uzbrojenia może 
nieść poważne skutki w zakresie m.in. 
polityki bezpieczeństwa, ale również 
polityki rozwoju, i że z tego względu 
konieczne jest wprowadzenie przynajmniej 
silnego i jak najskuteczniej 
funkcjonującego systemu kontroli 
uzbrojenia;

A. przekonany, że wywóz uzbrojenia może 
nieść poważne skutki w zakresie m.in. 
polityki bezpieczeństwa, ale również 
polityki rozwoju, i że z tego względu 
konieczne jest wprowadzenie przynajmniej 
powszechnie akceptowanego i
zdefiniowanego oraz jak najskuteczniej 
funkcjonującego systemu kontroli 
uzbrojenia, chroniącego interesy zarówno 
sektora prywatnego, jak i publicznego;

Or. en

Poprawka 12
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Motyw A 

Projekt rezolucji Poprawka

A. przekonany, że wywóz uzbrojenia może A. przekonany, że wywóz uzbrojenia może 
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nieść poważne skutki w zakresie m.in. 
polityki bezpieczeństwa, ale również 
polityki rozwoju, i że z tego względu 
konieczne jest wprowadzenie przynajmniej
silnego i jak najskuteczniej 
funkcjonującego systemu kontroli 
uzbrojenia;

nieść poważne skutki w zakresie m.in. 
polityki bezpieczeństwa, ale również 
polityki rozwoju, i że z tego względu 
konieczne jest wprowadzenie jak 
najskuteczniej funkcjonującego systemu 
kontroli uzbrojenia;

Or. fr

Poprawka 13
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A 

Projekt rezolucji Poprawka

A. przekonany, że wywóz uzbrojenia może
nieść poważne skutki w zakresie m.in. 
polityki bezpieczeństwa, ale również 
polityki rozwoju, i że z tego względu 
konieczne jest wprowadzenie przynajmniej 
silnego i jak najskuteczniej 
funkcjonującego systemu kontroli 
uzbrojenia;

A. przekonany, że transfery uzbrojenia 
mogą nieść poważne skutki w zakresie 
m.in. bezpieczeństwa, ale również praw 
człowieka, demokracji, dobrego 
sprawowania rządków i rozwoju, i że z 
tego względu konieczne jest wprowadzenie 
przynajmniej silnego i jak najskuteczniej 
funkcjonującego systemu kontroli 
uzbrojenia;

Or. en

Poprawka 14
Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. przekonany, że wywóz uzbrojenia może 
nieść poważne skutki w zakresie m.in. 
polityki bezpieczeństwa, ale również 
polityki rozwoju, i że z tego względu 
konieczne jest wprowadzenie przynajmniej 

A. przekonany, że wywóz uzbrojenia może 
nieść poważne skutki w zakresie m.in. 
polityki bezpieczeństwa, ale również może 
negatywnie wpływać na rozwój, i że z tego 
względu konieczne jest wprowadzenie 
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silnego i jak najskuteczniej 
funkcjonującego systemu kontroli 
uzbrojenia;

przynajmniej silnego i jak najskuteczniej 
funkcjonującego systemu kontroli 
uzbrojenia;

Or. de

Poprawka 15
Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. przekonany, że wywóz uzbrojenia może 
nieść poważne skutki w zakresie m.in. 
polityki bezpieczeństwa, ale również 
polityki rozwoju, i że z tego względu 
konieczne jest wprowadzenie przynajmniej 
silnego i jak najskuteczniej 
funkcjonującego systemu kontroli 
uzbrojenia;

A. przekonany, że wywóz uzbrojenia może 
nieść poważne skutki w zakresie m.in. 
bezpieczeństwa, ale również rozwoju 
społeczno-gospodarczego, i że z tego 
względu konieczne jest wprowadzenie 
przynajmniej silnego i jak najskuteczniej 
funkcjonującego systemu kontroli 
uzbrojenia;

Or. en

Poprawka 16
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. przyjmuje do wiadomości, że według 
Sztokholmskiego Międzynarodowego 
Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) 
państwa Unii Europejskiej są wspólnie 
nadal największym na świecie 
eksporterem uzbrojenia16, przed Stanami 
Zjednoczonymi i Rosją, a w tym eksporcie 
coraz większa część – 61% w 2011 r.17 –
jest dostarczana do krajów spoza Unii 
Europejskiej;
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16. 20 największych eksporterów 
uzbrojenia, 2007–2011, 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of
_at_top_20_exp_map.html.
17. EU arms exports figures remain level 
[Wywóz uzbrojenia z UE w ujęciu 
liczbowym utrzymuje się na 
niezmienionym poziomie], Jane’s Defence 
Weekly, 4 stycznia 2013 r.

Or. en

Poprawka 17
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że państwa UE 
uznały, że handel technologiami 
wojskowymi i sprzętem wojskowym nie 
jest zwykłym handlem i że zawsze należy 
poświęcać szczególną uwagę wywozowi 
produktów należących do tej kategorii;

Or. fi

Poprawka 18
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że wspólne 
stanowisko 2008/944/WPZiB stanowi 
prawnie wiążące ramy, w których 
ustanowiono osiem kryteriów, których 
naruszenie powinno powodować odebranie 
(kryteria 1–4) lub przynajmniej 

B. mając na uwadze, że wspólne 
stanowisko 2008/944/WPZiB stanowi 
prawnie wiążące ramy, w których 
ustanowiono osiem kryteriów, których 
naruszenie powinno powodować odebranie 
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rozważenie odebrania (kryteria 5–8) 
pozwolenia na wywóz;

pozwolenia na wywóz;

Or. en

Poprawka 19
Krzysztof Lisek

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że wspólne 
stanowisko 2008/944/WPZiB stanowi 
prawnie wiążące ramy, w których 
ustanowiono osiem kryteriów, których 
naruszenie powinno powodować odebranie
(kryteria 1–4) lub przynajmniej rozważenie 
odebrania (kryteria 5–8) pozwolenia na 
wywóz;

B. mając na uwadze, że wspólne 
stanowisko 2008/944/WPZiB stanowi 
prawnie wiążące ramy, w których 
ustanowiono osiem kryteriów, których 
naruszenie powinno powodować odmowę 
wydania (kryteria 1–4) lub przynajmniej 
rozważenie odmowy wydania (kryteria 5–
8) zezwolenia na wywóz;

Or. pl

Poprawka 20
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że wspólne 
stanowisko 2008/944/WPZiB stanowi 
prawnie wiążące ramy, w których 
ustanowiono osiem kryteriów, których 
naruszenie powinno powodować odebranie 
(kryteria 1–4) lub przynajmniej rozważenie 
odebrania (kryteria 5–8) pozwolenia na 
wywóz;

B. mając na uwadze, że wspólne 
stanowisko 2008/944/WPZiB stanowi 
prawnie wiążące ramy, w których 
ustanowiono osiem kryteriów, których 
naruszenie powinno powodować odebranie 
(kryteria 1–4) lub przynajmniej rozważenie 
odebrania (kryteria 5–8) pozwolenia na 
wywóz; mając jednak na uwadze, że 
państwa członkowskie utrzymują 
ostateczną kontrolę wszystkich aspektów 
związanych z udzielaniem pozwoleń na 
wywóz uzbrojenia oraz że wdrożenie 
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wspólnego stanowiska nie podlega 
jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 21
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że celem 
przedmiotowych kryteriów jest 
zapobieżenie takiemu wywozowi 
uzbrojenia, który prowadzi do zaostrzenia 
konfliktów (kryteria 3 i 4) lub naruszania 
praw człowieka (kryterium 2), bądź który
może negatywnie wpłynąć na perspektywy 
rozwojowe państwa odbiorcy (kryterium 
8); mając na uwadze, że we wspólnym 
stanowisku nie zawarto żadnych 
ograniczeń zakresu stosowania, a więc 
osiem kryteriów obowiązuje również w 
odniesieniu do wywozu 
wewnątrzeuropejskiego, a także do 
transferu uzbrojenia do krajów blisko 
stowarzyszonych z Unią Europejską;

C. mając na uwadze, że celem 
przedmiotowych kryteriów jest 
zapobieżenie takiemu wywozowi 
uzbrojenia, który prowadzi do zaostrzenia 
konfliktów (kryteria 3 i 4) lub naruszania 
praw człowieka i międzynarodowego 
prawa humanitarnego (kryterium 2), lub 
zminimalizowanie ryzyka kierowania 
przekazanych towarów do państw trzecich 
i nieodpowiednich użytkowników 
końcowych, bądź jeśli wywóz uzbrojenia
może negatywnie wpłynąć na perspektywy 
rozwojowe państwa odbiorcy (kryterium 
8); mając na uwadze, że we wspólnym 
stanowisku nie zawarto żadnych 
ograniczeń zakresu stosowania, a więc 
osiem kryteriów obowiązuje również w 
odniesieniu do wywozu 
wewnątrzeuropejskiego, a także do 
transferu uzbrojenia do krajów blisko 
stowarzyszonych z Unią Europejską;

Or. en

Poprawka 22
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Motyw C
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że celem 
przedmiotowych kryteriów jest 
zapobieżenie takiemu wywozowi 
uzbrojenia, który prowadzi do zaostrzenia 
konfliktów (kryteria 3 i 4) lub naruszania 
praw człowieka (kryterium 2), bądź który 
może negatywnie wpłynąć na perspektywy 
rozwojowe państwa odbiorcy (kryterium 
8); mając na uwadze, że we wspólnym 
stanowisku nie zawarto żadnych 
ograniczeń zakresu stosowania, a więc 
osiem kryteriów obowiązuje również w 
odniesieniu do wywozu 
wewnątrzeuropejskiego, a także do 
transferu uzbrojenia do krajów blisko 
stowarzyszonych z Unią Europejską;

C. mając na uwadze, że celem 
przedmiotowych kryteriów jest 
zapobieżenie takiemu wywozowi 
uzbrojenia, który prowadzi do zaostrzenia 
konfliktów (kryteria 3 i 4) lub naruszania 
praw człowieka (kryterium 2), lub 
międzynarodowego prawa humanitarnego 
(kryterium 3), bądź który może 
negatywnie wpłynąć na perspektywy 
rozwojowe państwa odbiorcy (kryterium 
8); mając na uwadze, że we wspólnym 
stanowisku nie zawarto żadnych 
ograniczeń zakresu stosowania, a więc 
osiem kryteriów obowiązuje również w 
odniesieniu do wywozu 
wewnątrzeuropejskiego, a także do 
transferu uzbrojenia do krajów blisko 
stowarzyszonych z Unią Europejską;

Or. en

Poprawka 23
Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że celem 
przedmiotowych kryteriów jest 
zapobieżenie takiemu wywozowi 
uzbrojenia, który prowadzi do zaostrzenia 
konfliktów (kryteria 3 i 4) lub naruszania 
praw człowieka (kryterium 2), bądź który 
może negatywnie wpłynąć na perspektywy 
rozwojowe państwa odbiorcy (kryterium 
8); mając na uwadze, że we wspólnym 
stanowisku nie zawarto żadnych 
ograniczeń zakresu stosowania, a więc 
osiem kryteriów obowiązuje również w 
odniesieniu do wywozu 
wewnątrzeuropejskiego, a także do 

C. mając na uwadze, że celem 
przedmiotowych kryteriów jest 
zapobieżenie takiemu wywozowi 
uzbrojenia, który prowadzi do zaostrzenia 
konfliktów (kryteria 3 i 4) lub naruszania 
praw człowieka (kryterium 2), bądź który 
może negatywnie wpłynąć na perspektywy 
rozwojowe państwa odbiorcy (kryterium 
8); mając na uwadze, że wspólne 
stanowisko ma zastosowanie do wywozu 
uzbrojenia z państw członkowskich UE do 
państw spoza UE, lecz że we wspólnym 
stanowisku nie zawarto żadnych 
ograniczeń zakresu stosowania, a więc 
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transferu uzbrojenia do krajów blisko 
stowarzyszonych z Unią Europejską;

osiem kryteriów obowiązuje również w 
odniesieniu do wywozu 
wewnątrzeuropejskiego, i że państwa 
członkowskie przywołały te kryteria w 
związku z takim wywozem;

Or. de

Poprawka 24
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że do przestrzegania 
kryteriów i zasad ugruntowanych we 
wspólnym stanowisku oficjalnie 
zobowiązały się takie państwa trzecie, jak 
Bośnia i Hercegowina, była 
jugosłowiańska republika Macedonii, 
Islandia, Kanada, Chorwacja, Czarnogóra i 
Norwegia;

D. mając na uwadze, że do przestrzegania 
kryteriów i zasad ugruntowanych we 
wspólnym stanowisku oficjalnie 
zobowiązały się takie państwa trzecie, jak 
Bośnia i Hercegowina, była 
jugosłowiańska republika Macedonii, 
Islandia, Kanada, Chorwacja, Czarnogóra i 
Norwegia; mając na uwadze, że żadne z 
państw podlegających europejskiej 
polityce sąsiedztwa ani Turcja nie podjęły 
oficjalnie takiego zobowiązania;

Or. en

Poprawka 25
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że w art. 10 
wspólnego stanowiska jednoznacznie 
stwierdzono, że przestrzeganie ośmiu 
kryteriów jest nadrzędne wobec 
ewentualnych ekonomicznych, 

F. mając na uwadze, że w art. 10 
wspólnego stanowiska stwierdzono, że 
mimo iż państwa członkowskie mogą 
uwzględniać interes proponowanego 
wywozu z perspektywy ekonomicznej, 
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socjalnych, handlowych lub 
przemysłowych interesów państw 
członkowskich;

socjalnej, handlowej i przemysłowej, takie 
względy nie mogą wpływać na stosowanie 
kryteriów będących podstawą wspólnego 
stanowiska;

Or. fi

Poprawka 26
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że w art. 10 
wspólnego stanowiska jednoznacznie 
stwierdzono, że przestrzeganie ośmiu
kryteriów jest nadrzędne wobec 
ewentualnych ekonomicznych, 
socjalnych, handlowych lub 
przemysłowych interesów państw 
członkowskich;

F. mając na uwadze, że w art. 10 
wspólnego stanowiska jednoznacznie 
stwierdzono, że państwa członkowskie, w 
odpowiednich przypadkach, mogą także 
uwzględnić wpływ proponowanego 
wywozu na ich interesy ekonomiczne, 
socjalne, handlowe i przemysłowe, 
jednakże czynniki te nie wpływają na 
stosowanie powyższych kryteriów.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. uważa, że kryteria ze wspólnego 
stanowiska należy również uwzględnić w 
procesie restrukturyzacji europejskiego 
sektora obrony, który ma istotne 
znaczenie dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, które tworzą miejsca 
pracy;

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

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że proces decyzyjny 
prowadzący do przyznania lub odmowy 
przyznania pozwolenia na wywóz 
uzbrojenia leży w wyłącznych 
kompetencjach państw członkowskich; 
mając na uwadze, że w Unii Europejskiej 
funkcjonują bardzo zróżnicowane 
interpretacje ośmiu kryteriów, co 
powoduje, że praktyka w zakresie wywozu 
uzbrojenia wykazuje w niektórych 
aspektach istotne różnice;

G. mając na uwadze, że proces decyzyjny 
prowadzący do przyznania lub odmowy 
przyznania pozwolenia na wywóz 
uzbrojenia leży w wyłącznych 
kompetencjach państw członkowskich;

Or. pl

Poprawka 29
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że wspólne 
stanowisko nie zawiera żadnej 
ustanowionej w sposób demokratyczny i 
wiążącej listy z uzasadnieniem, 
wskazującej kraje, do których wywóz 
uzbrojenia oznaczałby naruszenie co 
najmniej jednego z ośmiu kryteriów;

skreślony

Or. en
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Poprawka 30
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że wspólne 
stanowisko nie zawiera żadnej 
ustanowionej w sposób demokratyczny i 
wiążącej listy z uzasadnieniem, 
wskazującej kraje, do których wywóz 
uzbrojenia oznaczałby naruszenie co 
najmniej jednego z ośmiu kryteriów;

skreślony

Or. en

Poprawka 31
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że wspólne 
stanowisko nie zawiera żadnej 
ustanowionej w sposób demokratyczny i 
wiążącej listy z uzasadnieniem, 
wskazującej kraje, do których wywóz 
uzbrojenia oznaczałby naruszenie co 
najmniej jednego z ośmiu kryteriów;

H. mając na uwadze, że wspólne 
stanowisko definiuje najszersze 
powszechne zrozumienie kontroli wywozu 
technologii wojskowych i sprzętu 
wojskowego, służące koordynacji 
krajowych systemów kontroli wywozu;

Or. en

Poprawka 32
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Projekt rezolucji
Motyw H
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Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że wspólne 
stanowisko nie zawiera żadnej 
ustanowionej w sposób demokratyczny i 
wiążącej listy z uzasadnieniem,
wskazującej kraje, do których wywóz 
uzbrojenia oznaczałby naruszenie co 
najmniej jednego z ośmiu kryteriów;

H. mając na uwadze, że sprawozdania 
roczne sporządzane w ramach wspólnego 
stanowiska nie zawierają żadnej listy 
wskazującej kraje, do których wywóz 
uzbrojenia oznaczałby naruszenie co 
najmniej jednego z ośmiu kryteriów;

Or. fi

Poprawka 33
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że nie istnieje żaden 
standardowy system weryfikacji i 
raportowania, wskazujący, czy i w jakim 
zakresie wywóz z poszczególnych państw 
członkowskich narusza osiem kryteriów, a 
także mając na uwadze brak 
jakichkolwiek mechanizmów sankcji na 
wypadek prowadzenia przez jedno z 
państw członkowskich wywozu w 
oczywisty sposób niezgodnego z ośmioma 
kryteriami; mając na uwadze brak 
możliwości zlecenia niezależnej 
weryfikacji przestrzegania ośmiu 
kryteriów;

I. mając na uwadze brak możliwości 
zlecenia niezależnej weryfikacji 
przestrzegania ośmiu kryteriów;

Or. en

Poprawka 34
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Motyw I
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że nie istnieje żaden 
standardowy system weryfikacji i 
raportowania, wskazujący, czy i w jakim 
zakresie wywóz z poszczególnych państw 
członkowskich narusza osiem kryteriów, a 
także mając na uwadze brak 
jakichkolwiek mechanizmów sankcji na 
wypadek prowadzenia przez jedno z 
państw członkowskich wywozu w 
oczywisty sposób niezgodnego z ośmioma 
kryteriami; mając na uwadze brak 
możliwości zlecenia niezależnej 
weryfikacji przestrzegania ośmiu 
kryteriów;

I. mając na uwadze, że po przedstawieniu 
rocznych sprawozdań Rady zgodnie z art. 
8 ust. 2 wspólnego stanowiska Rady 
2008/944/WPZiB określającego wspólne 
zasady kontroli wywozu technologii 
wojskowych i sprzętu wojskowego 
odnotowano postępy w kierunku 
wzmocnienia systemu weryfikacji i 
raportowania; mając na uwadze, że aby 
umożliwić lepsze przestrzeganie 
niezależnie weryfikowanych ośmiu 
kryteriów, państwa członkowskie muszą 
usunąć przeszkody legislacyjne i 
organizacyjne;

Or. en

Poprawka 35
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że nie istnieje żaden 
standardowy system weryfikacji i 
raportowania, wskazujący, czy i w jakim 
zakresie wywóz z poszczególnych państw 
członkowskich narusza osiem kryteriów, a 
także mając na uwadze brak jakichkolwiek 
mechanizmów sankcji na wypadek 
prowadzenia przez jedno z państw 
członkowskich wywozu w oczywisty 
sposób niezgodnego z ośmioma kryteriami; 
mając na uwadze brak możliwości zlecenia 
niezależnej weryfikacji przestrzegania 
ośmiu kryteriów;

I. mając na uwadze, że nie istnieje żaden 
standardowy system weryfikacji i 
raportowania, wskazujący, czy i w jakim 
zakresie wywóz z poszczególnych państw 
członkowskich narusza osiem kryteriów, a 
także mając na uwadze brak jakichkolwiek 
mechanizmów sankcji na wypadek 
prowadzenia przez jedno z państw 
członkowskich wywozu w oczywisty 
sposób niezgodnego z ośmioma kryteriami; 
mając na uwadze brak możliwości zlecenia 
niezależnej weryfikacji przestrzegania 
ośmiu kryteriów; mając na uwadze, że 
zgodność ze wspólnym stanowiskiem była 
przedmiotem badań akademickich i 
opublikowanych uwag społeczeństwa 
obywatelskiego;



PE506.252v01-00 20/95 AM\929901PL.doc

PL

Or. fi

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

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. uważa, że system oceniania i 
monitorowania zgodności z ośmioma 
kryteriami ze wspólnego stanowiska musi 
również obejmować etap produkcji;

Or. es

Poprawka 37
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Projekt rezolucji
Motyw J 

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że niezbyt 
zaawansowany jest proces uzgodnień 
między państwami członkowskimi 
dotyczących stosowania lub interpretacji 
ośmiu kryteriów ze wspólnego stanowiska;

skreślony

Or. pl

Poprawka 38
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw J
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Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że niezbyt 
zaawansowany jest proces uzgodnień 
między państwami członkowskimi 
dotyczących stosowania lub interpretacji 
ośmiu kryteriów ze wspólnego stanowiska;

J. mając na uwadze, że pomimo istnienia 
podręcznika państwa członkowskie stosują 
i interpretują osiem kryteriów ze 
wspólnego stanowiska w różny sposób przy 
zatwierdzaniu lub odrzucaniu takich 
samych kategorii towarów wojskowych 
dostarczanych do takich samych miejsc 
przeznaczenia; mając na uwadze, że w 
związku z tym należy dążyć do 
zapewnienia jednolitego i ambitnego 
stosowania kryteriów przez wszystkie 
państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 39
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że niezbyt 
zaawansowany jest proces uzgodnień 
między państwami członkowskimi 
dotyczących stosowania lub interpretacji 
ośmiu kryteriów ze wspólnego stanowiska;

J. mając na uwadze znaczące postępy w 
procesie uzgodnień między państwami 
członkowskimi dotyczących stosowania 
lub interpretacji ośmiu kryteriów ze 
wspólnego stanowiska, dokonane głównie 
dzięki podręcznikowi dotyczącemu 
wspólnego stanowiska, sporządzonemu 
przez COARM i zawierającemu 
szczegółowe definicje najlepszych praktyk 
w odniesieniu do stosowania kryteriów;

Or. fr

Poprawka 40
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. przekonany, że roczne sprawozdania 
COARM przyczyniają się do zwiększenia 
przejrzystości wywozu uzbrojenia przez 
państwa członkowskie, a liczba 
wytycznych i wyjaśnień w przewodnikach 
uległa zwielokrotnieniu; mając na uwadze, 
że wspólne stanowisko przyczyniło się do 
zwiększenia ilości informacji służących 
udzieleniu pozwolenia na wywóz 
uzbrojenia;

L. przekonany, że roczne sprawozdania 
COARM przyczyniają się do zwiększenia 
przejrzystości wywozu uzbrojenia przez 
państwa członkowskie, a liczba 
wytycznych i wyjaśnień w przewodnikach 
uległa zwielokrotnieniu;

Or. en

Poprawka 41
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że jeszcze nie 
wszystkie państwa członkowskie Unii 
Europejskiej przekazują pełne informacje 
Grupie Roboczej Rady COARM; mając na 
uwadze, że zróżnicowane procedury 
zbierania i przekazywania danych, 
obowiązujące w poszczególnych 
państwach członkowskich, prowadzą do 
niepełnych i niejednolitych zbiorów 
danych, które w istotny sposób 
ograniczają przejrzystość w tej dziedzinie;

skreślony

Or. pl

Poprawka 42
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler
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Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że jeszcze nie 
wszystkie państwa członkowskie Unii 
Europejskiej przekazują pełne informacje 
Grupie Roboczej Rady COARM; mając na 
uwadze, że zróżnicowane procedury 
zbierania i przekazywania danych, 
obowiązujące w poszczególnych 
państwach członkowskich, prowadzą do 
niepełnych i niejednolitych zbiorów 
danych, które w istotny sposób ograniczają 
przejrzystość w tej dziedzinie;

M. mając na uwadze, że pomimo postępów 
poczynionych w odniesieniu do 
przejrzystości dzięki mechanizmowi 
wymiany informacji COARM jeszcze nie 
wszystkie państwa członkowskie Unii 
Europejskiej przekazują pełne informacje; 
mając na uwadze, że zróżnicowane 
procedury zbierania i przekazywania 
danych, obowiązujące w poszczególnych 
państwach członkowskich, prowadzą do 
niepełnych i niejednolitych zbiorów 
danych, które w istotny sposób ograniczają 
przejrzystość w tej dziedzinie;

Or. fr

Poprawka 43
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że jeszcze nie 
wszystkie państwa członkowskie Unii 
Europejskiej przekazują pełne informacje 
Grupie Roboczej Rady COARM; mając na 
uwadze, że zróżnicowane procedury 
zbierania i przekazywania danych, 
obowiązujące w poszczególnych 
państwach członkowskich, prowadzą do 
niepełnych i niejednolitych zbiorów 
danych, które w istotny sposób ograniczają 
przejrzystość w tej dziedzinie;

M. mając na uwadze, że jeszcze nie 
wszystkie państwa członkowskie Unii 
Europejskiej przekazują pełne informacje 
Grupie Roboczej Rady COARM; mając na 
uwadze, że zróżnicowane procedury 
zbierania i przekazywania danych, 
obowiązujące w poszczególnych 
państwach członkowskich, prowadzą do 
niepełnych i niejednolitych zbiorów 
danych, które w istotny sposób ograniczają 
przejrzystość w tej dziedzinie, w 
szczególności w odniesieniu do 
identyfikacji poszczególnych państw 
członkowskich odpowiedzialnych za 
notyfikację odmowy;
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Or. en

Poprawka 44
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że w ubiegłych latach 
przyjęto środki w zakresie handlu bronią 
strzelecką i lekką, a w lutym 2012 r. 
przyjęto zaktualizowany wykaz uzbrojenia 
w ramach porozumienia z Wassenaar oraz 
wykaz towarów i technologii podwójnego 
zastosowania, a także uwzględniono w 
agendzie, a częściowo również w samym
wspólnym stanowisku takie dziedziny, jak 
nadzór nad pośrednictwem w handlu 
bronią, licencjonowana produkcja poza 
Unią Europejską oraz kontrola odbiorców 
końcowych, ale mimo to wiele produktów, 
szczególnie należących do towarów 
podwójnego zastosowania, nadal nie jest 
objętych żadnym prawnie wiążącym 
systemem kontroli wywozu uzbrojenia;

N. mając na uwadze, że w ubiegłych latach 
przyjęto środki w zakresie handlu bronią 
strzelecką i lekką, takie jak protokół ONZ 
o handlu bronią; mając na uwadze, że w 
samym wspólnym stanowisku 
uwzględniono także takie dziedziny, jak 
nadzór nad pośrednictwem w handlu 
bronią, licencjonowana produkcja poza 
Unią Europejską oraz kontrola odbiorców 
końcowych;

Or. en

Poprawka 45
Krzysztof Lisek

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że w ubiegłych latach 
przyjęto środki w zakresie handlu bronią 
strzelecką i lekką, a w lutym 2012 r. 
przyjęto zaktualizowany wykaz uzbrojenia 
w ramach porozumienia z Wassenaar oraz 

N. mając na uwadze, że w ubiegłych latach 
przyjęto środki w zakresie handlu bronią 
strzelecką i lekką, a w lutym 2012 r. 
przyjęto zaktualizowany wykaz uzbrojenia 
w ramach porozumienia z Wassenaar oraz 
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wykaz towarów i technologii podwójnego 
zastosowania, a także uwzględniono w 
agendzie, a częściowo również w samym 
wspólnym stanowisku takie dziedziny, jak 
nadzór nad pośrednictwem w handlu 
bronią, licencjonowana produkcja poza 
Unią Europejską oraz kontrola odbiorców 
końcowych, ale mimo to wiele produktów, 
szczególnie należących do towarów 
podwójnego zastosowania, nadal nie jest 
objętych żadnym prawnie wiążącym 
systemem kontroli wywozu uzbrojenia;

wykaz towarów i technologii podwójnego 
zastosowania, a także uwzględniono w 
agendzie porozumienia z Wassenaar, a 
częściowo również w samym wspólnym 
stanowisku takie dziedziny, jak nadzór nad 
pośrednictwem w handlu bronią, 
licencjonowana produkcja poza Unią 
Europejską oraz kontrola odbiorców 
końcowych; mając na uwadze, że 
funkcjonowanie unijnego mechanizmu 
kontroli wywozu towarów i technologii 
podwójnego zastosowania reguluje 
rozporządzenie nr 428/2009;

Or. en

Poprawka 46
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że w ubiegłych latach 
przyjęto środki w zakresie handlu bronią 
strzelecką i lekką, a w lutym 2012 r. 
przyjęto zaktualizowany wykaz uzbrojenia 
w ramach porozumienia z Wassenaar oraz 
wykaz towarów i technologii podwójnego 
zastosowania, a także uwzględniono w 
agendzie, a częściowo również w samym 
wspólnym stanowisku takie dziedziny, jak 
nadzór nad pośrednictwem w handlu 
bronią, licencjonowana produkcja poza 
Unią Europejską oraz kontrola odbiorców 
końcowych, ale mimo to wiele produktów, 
szczególnie należących do towarów 
podwójnego zastosowania, nadal nie jest 
objętych żadnym prawnie wiążącym 
systemem kontroli wywozu uzbrojenia;

N. mając na uwadze, że w ubiegłych latach 
przyjęto środki w zakresie handlu bronią 
strzelecką i lekką, a w lutym 2012 r. 
przyjęto zaktualizowany wykaz uzbrojenia 
w ramach porozumienia z Wassenaar oraz 
wykaz towarów i technologii podwójnego 
zastosowania, a także uwzględniono w 
agendzie, a częściowo również w samym 
wspólnym stanowisku takie dziedziny, jak 
nadzór nad pośrednictwem w handlu 
bronią, licencjonowana produkcja poza 
Unią Europejską, ale mimo to wiele 
produktów, szczególnie należących do 
towarów podwójnego zastosowania, nadal 
nie jest objętych żadnym prawnie 
wiążącym systemem kontroli wywozu 
uzbrojenia;

Or. pl
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Poprawka 47
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że w ubiegłych latach 
przyjęto środki w zakresie handlu bronią 
strzelecką i lekką, a w lutym 2012 r. 
przyjęto zaktualizowany wykaz uzbrojenia 
w ramach porozumienia z Wassenaar oraz 
wykaz towarów i technologii podwójnego 
zastosowania, a także uwzględniono w 
agendzie, a częściowo również w samym 
wspólnym stanowisku takie dziedziny, jak 
nadzór nad pośrednictwem w handlu 
bronią, licencjonowana produkcja poza 
Unią Europejską oraz kontrola odbiorców 
końcowych, ale mimo to wiele produktów, 
szczególnie należących do towarów 
podwójnego zastosowania, nadal nie jest 
objętych żadnym prawnie wiążącym 
systemem kontroli wywozu uzbrojenia;

N. mając na uwadze, że w ubiegłych latach 
przyjęto środki w zakresie handlu bronią 
strzelecką i lekką, a w lutym 2012 r. 
przyjęto zaktualizowany wykaz uzbrojenia 
w ramach porozumienia z Wassenaar oraz 
wykaz towarów i technologii podwójnego 
zastosowania, a także uwzględniono w 
agendzie, a częściowo również w samym 
wspólnym stanowisku takie dziedziny, jak 
nadzór nad pośrednictwem w handlu 
bronią, licencjonowana produkcja poza 
Unią Europejską oraz kontrola odbiorców 
końcowych, ale mimo to wiele produktów, 
szczególnie należących do towarów 
podwójnego zastosowania, nadal nie jest 
objętych żadnym prawnie wiążącym 
systemem kontroli wywozu uzbrojenia; 
mając na uwadze, że prawodawstwo UE 
dotyczące towarów podwójnego 
zastosowania reguluje wywóz, transfer, 
pośrednictwo i tranzyt w odniesieniu do 
tych towarów;

Or. fi

Poprawka 48
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw N a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Na. mając na uwadze, że w lutym 2012 r. 
przyjęto zaktualizowany wykaz towarów i 
technologii podwójnego zastosowania w 
ramach porozumienia z Wassenaar, lecz 
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że większość produktów należących do 
towarów podwójnego zastosowania, 
szczególnie w dziedzinie technologii 
nadzoru, nadal nie jest objętych żadnym 
prawnie wiążącym systemem kontroli 
wywozu;

Or. en

Poprawka 49
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że zarówno we 
wspólnym wykazie uzbrojenia Unii 
Europejskiej, jak i w unijnym wykazie 
towarów podwójnego zastosowania nie 
uwzględniono wielu technologii nadzoru i 
oprogramowania nadzorującego oraz 
wielu innych towarów, które w licznych 
państwach odbiorcach mogą zostać 
wykorzystane jako środki represji wobec 
własnych obywateli;

O. mając na uwadze, że stosowanie 
technologii wojskowych i sprzętu 
wojskowego wyprodukowanych w UE 
różni się w poszczególnych państwach 
trzecich;

Or. en

Poprawka 50
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że zarówno we
wspólnym wykazie uzbrojenia Unii 
Europejskiej, jak i w unijnym wykazie 
towarów podwójnego zastosowania nie 
uwzględniono wielu technologii nadzoru i 
oprogramowania nadzorującego oraz wielu 

O. mając na uwadze, że zarówno we 
wspólnym wykazie uzbrojenia Unii 
Europejskiej, jak i w unijnym wykazie 
towarów podwójnego zastosowania nie 
uwzględniono wielu technologii nadzoru i 
oprogramowania nadzorującego oraz wielu 
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innych towarów, które w licznych 
państwach odbiorcach mogą zostać 
wykorzystane jako środki represji wobec 
własnych obywateli;

innych towarów, które w licznych 
państwach odbiorcach mogą zostać 
wykorzystane jako środki represji wobec 
własnych obywateli, lecz że w 
październiku 2012 r. Parlament 
Europejski przyjął rezolucję dotyczącą 
ściślejszej kontroli broni cyfrowej;

Or. en

Poprawka 51
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że zarówno we 
wspólnym wykazie uzbrojenia Unii 
Europejskiej, jak i w unijnym wykazie 
towarów podwójnego zastosowania nie 
uwzględniono wielu technologii nadzoru i 
oprogramowania nadzorującego oraz wielu 
innych towarów, które w licznych 
państwach odbiorcach mogą zostać 
wykorzystane jako środki represji wobec 
własnych obywateli;

O. mając na uwadze, że zarówno we 
wspólnym wykazie uzbrojenia Unii 
Europejskiej, jak i w załącznikach do 
rozporządzenia (UE) nr 1232/2011 nie 
uwzględniono wielu technologii nadzoru i 
oprogramowania nadzorującego oraz wielu 
innych towarów, które w licznych 
państwach odbiorcach mogą zostać 
wykorzystane jako środki represji wobec 
własnych obywateli;

Or. en

Poprawka 52
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Motyw O a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Oa. mając na uwadze, że działalność 
dostawców broni ukierunkowana na 
zagraniczną sprzedaż uzbrojenia w 
dalszym ciągu skupia się na krajach 
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rozwijających się; mając na uwadze, że w 
latach 2004–2011 wartość porozumień o 
transferze uzbrojenia zawartych z krajami 
rozwijającymi się stanowiła dwie trzecie 
wszystkich tego rodzaju porozumień na 
całym świecie; mając na uwadze, że 
nieodpowiedzialne transfery uzbrojenia i 
zadłużenie związane z uzbrojeniem 
osłabiają szansę wielu krajów 
rozwijających się na osiągnięcie 
milenijnych celów rozwoju (MCR);

Or. en

Poprawka 53
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze zgłaszany argument, 
zgodnie z którym niemożliwe było 
przewidzenie wydarzeń arabskiej wiosny w 
Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie; 
mając na uwadze, że niemniej jednak 
znana była i jest sytuacja w tych krajach 
w zakresie praw człowieka, którą należało 
i należy wziąć pod uwagę przy udzielaniu 
pozwoleń na wywóz uzbrojenia; mając na 
uwadze, że wydarzenia arabskiej wiosny 
dowiodły słabości i częściowego 
nieprzestrzegania wspólnego stanowiska i 
jego kryteriów przez niektóre państwa;

skreślony

Or. pl

Poprawka 54
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Motyw P
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Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze zgłaszany argument, 
zgodnie z którym niemożliwe było 
przewidzenie wydarzeń arabskiej wiosny w 
Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie; 
mając na uwadze, że niemniej jednak 
znana była i jest sytuacja w tych krajach 
w zakresie praw człowieka, którą należało 
i należy wziąć pod uwagę przy udzielaniu 
pozwoleń na wywóz uzbrojenia; mając na 
uwadze, że wydarzenia arabskiej wiosny 
dowiodły słabości i częściowego 
nieprzestrzegania wspólnego stanowiska i 
jego kryteriów przez niektóre państwa;

P. mając na uwadze, że wydarzenia 
arabskiej wiosny w Afryce Północnej i na 
Bliskim Wschodzie pokazały, że wspólne 
stanowisko zostało skutecznie wdrożone; 
mając na uwadze, że wydarzenia te były 
omawiana na prawie każdym posiedzeniu 
COARM od początku 2011 r., oraz mając 
na uwadze, że posiedzenia te umożliwiły 
harmonizację wymaganego przeglądu 
polityk krajowych państw członkowskich 
w odniesieniu do wywozu do 
zainteresowanych państw; mając na 
uwadze, że temu procesowi konsultacji 
między państwami członkowskimi 
towarzyszyły wzmocnione środki due 
diligence, środki zawieszenia i środki 
służące opóźnieniu udzielenia pozwolenia, 
oraz mając na uwadze, że dzięki 
istniejącym mechanizmom wymiany 
informacji w ramach i poza COARM 
różne państwa członkowskie mogły szybko 
podejmować odnośne decyzje;

Or. fr

Poprawka 55
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze zgłaszany argument, 
zgodnie z którym niemożliwe było 
przewidzenie wydarzeń arabskiej wiosny w 
Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie;
mając na uwadze, że niemniej jednak 
znana była i jest sytuacja w tych krajach 
w zakresie praw człowieka, którą należało 
i należy wziąć pod uwagę przy udzielaniu 
pozwoleń na wywóz uzbrojenia; mając na 
uwadze, że wydarzenia arabskiej wiosny 

P. mając na uwadze, że wydarzenia takie 
jak arabska wiosna ponownie ujawniły 
problematyczny związek pomiędzy 
demokratyzacją i prawami człowieka w 
kontekście odpowiedzialności za handel 
bronią z takimi państwami; mając ponadto
na uwadze, że dalekowzroczność powinna 
umożliwić oparcie przyszłych inicjatyw i 
sprawozdań na tego rodzaju wnioskach, 
zwłaszcza w odniesieniu do sprzedaży 
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dowiodły słabości i częściowego 
nieprzestrzegania wspólnego stanowiska i 
jego kryteriów przez niektóre państwa;

broni podmiotom niepaństwowym, jak w 
przypadku Libii;

Or. en

Poprawka 56
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze zgłaszany argument, 
zgodnie z którym niemożliwe było 
przewidzenie wydarzeń arabskiej wiosny w 
Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie; 
mając na uwadze, że niemniej jednak 
znana była i jest sytuacja w tych krajach w 
zakresie praw człowieka, którą należało i 
należy wziąć pod uwagę przy udzielaniu 
pozwoleń na wywóz uzbrojenia; mając na 
uwadze, że wydarzenia arabskiej wiosny 
dowiodły słabości i częściowego 
nieprzestrzegania wspólnego stanowiska i 
jego kryteriów przez niektóre państwa;

P. mając na uwadze zgłaszany argument, 
zgodnie z którym niemożliwe było 
przewidzenie wydarzeń arabskiej wiosny w 
Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie; 
mając na uwadze, że niemniej jednak 
znane były i są słabe wyniki w kontekście 
demokracji i dobrego sprawowania 
rządów oraz sytuacja w tych krajach w 
zakresie praw człowieka, które należało i 
należy wziąć pod uwagę przy udzielaniu 
pozwoleń na wywóz uzbrojenia; mając na 
uwadze, że wydarzenia arabskiej wiosny 
dowiodły słabości i częściowego 
nieprzestrzegania wspólnego stanowiska i 
jego kryteriów przez niektóre państwa;

Or. en

Poprawka 57
Michael Gahler, Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że państwa Afryki 
Północnej i Bliskiego Wschodu należały w 
ubiegłych latach i nadal należą do 

Q. mając na uwadze, że w ubiegłych latach 
państwa członkowskie prowadziły wywóz 
technologii wojskowych i sprzętu 
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najważniejszych odbiorców uzbrojenia 
europejskiego; mając na uwadze, że
państwa członkowskie Unii Europejskiej 
wywiozły do państw Afryki Północnej i 
Bliskiego Wschodu w roku 2010 
uzbrojenie o wartości 8324,3 mln EUR, a 
w roku 2011 nadal o całkowitej wartości 
7975,2 mln EUR, uzasadniając to 
wspieraniem stabilności politycznej13;
mając na uwadze, że państwa 
członkowskie UE w latach 2006–2010 
udzieliły pozwoleń na wywóz dla samej 
Libii o łącznej wartości 1056 mln EUR, 
podczas gdy w tym samym okresie 
odrzucono 54 wnioski o pozwolenie na 
wywóz uzbrojenia do Libii ze względu na 
kryteria 2, 7 i 5 (najczęściej kryterium 
2)14;

wojskowego do różnych regionów świata 
w różnym zakresie;

Or. en

Poprawka 58
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że państwa Afryki 
Północnej i Bliskiego Wschodu należały w 
ubiegłych latach i nadal należą do 
najważniejszych odbiorców uzbrojenia 
europejskiego; mając na uwadze, że 
państwa członkowskie Unii Europejskiej 
wywiozły do państw Afryki Północnej i 
Bliskiego Wschodu w roku 2010 
uzbrojenie o wartości 8324,3 mln EUR, a 
w roku 2011 nadal o całkowitej wartości 
7975,2 mln EUR, uzasadniając to 
wspieraniem stabilności politycznej13; 
mając na uwadze, że państwa 
członkowskie UE w latach 2006–2010 
udzieliły pozwoleń na wywóz dla samej 
Libii o łącznej wartości 1056 mln EUR, 

Q. mając na uwadze, że niektóre państwa 
Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu 
należały w ubiegłych latach i nadal należą 
do najważniejszych odbiorców uzbrojenia 
europejskiego; mając na uwadze, że 
państwa członkowskie Unii Europejskiej 
wywiozły do państw Afryki Północnej i 
Bliskiego Wschodu w roku 2010 
uzbrojenie o wartości 8324,3 mln EUR, a 
w roku 2011 nadal o całkowitej wartości 
7975,2 mln EUR, uzasadniając to 
wspieraniem stabilności politycznej13; 
mając na uwadze, że państwa 
członkowskie UE w latach 2006–2010 
udzieliły pozwoleń na wywóz dla samej 
Libii o łącznej wartości 1056 mln EUR, 
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podczas gdy w tym samym okresie 
odrzucono 54 wnioski o pozwolenie na 
wywóz uzbrojenia do Libii ze względu na 
kryteria 2, 7 i 5 (najczęściej kryterium 2)14;

podczas gdy w tym samym okresie 
odrzucono 54 wnioski o pozwolenie na 
wywóz uzbrojenia do Libii ze względu na 
kryteria 2, 7 i 5 (najczęściej kryterium 2)14;

Or. en

Poprawka 59
Michael Gahler

Projekt rezolucji
Motyw R

Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że z analiz Bońskiego 
Międzynarodowego Centrum Konwersji 
(BICC) wynika, iż na przykład w 
Niemczech w 2011 r. spośród 17 568 
udzielonych pozwoleń na wywóz 
uzbrojenia 5149 pozwoleń, czyli blisko 
30%, dotyczących wywozu do 76 różnych 
państw, naruszało co najmniej jedno z 
ośmiu kryteriów15;

R. mając na uwadze, że z analiz Bońskiego 
Międzynarodowego Centrum Konwersji 
(BICC) wynika, iż na przykład w 
Niemczech w 2011 r. spośród 17 568 
udzielonych pozwoleń na wywóz 
uzbrojenia 5149 pozwoleń, czyli blisko 
30%, dotyczących wywozu do 76 różnych 
państw, rzekomo naruszało co najmniej 
jedno z ośmiu kryteriów15;

Or. en

Poprawka 60
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Motyw R a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ra. mając na uwadze, że międzynarodowy 
handel bronią jest uznawany przez 
Transparency International za jedną z 
trzech najbardziej skorumpowanych 
działalności na świecie;

Or. en
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Poprawka 61
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Projekt rezolucji
Motyw S

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że przemysł domaga 
się rozszerzenia wywozu uzbrojenia, 
służącego skompensowaniu oczekiwanego 
spadku popytu wewnątrz Unii 
Europejskiej, a ten postulat jest popierany 
przez dużą część środowisk politycznych 
jako wkład sprzyjający wzmocnieniu 
europejskiego fundamentu zbrojeniowego;

S. mając na uwadze, że przemysł domaga 
się rozszerzenia wywozu uzbrojenia, 
służącego skompensowaniu oczekiwanego 
spadku popytu wewnątrz Unii 
Europejskiej, a ten postulat jest popierany 
przez dużą część środowisk politycznych 
jako wkład sprzyjający wzmocnieniu 
europejskiego sektora obrony, wiedzy 
technicznej, bezpieczeństwa dostaw i 
gotowości;

Or. fi

Poprawka 62
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Motyw S

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że przemysł domaga 
się rozszerzenia wywozu uzbrojenia, 
służącego skompensowaniu oczekiwanego 
spadku popytu wewnątrz Unii 
Europejskiej, a ten postulat jest popierany 
przez dużą część środowisk politycznych 
jako wkład sprzyjający wzmocnieniu 
europejskiego fundamentu zbrojeniowego;

S. mając na uwadze, że przemysł domaga 
się rozszerzenia wywozu uzbrojenia, 
służącego skompensowaniu oczekiwanego 
spadku popytu wewnątrz Unii 
Europejskiej, a ten postulat jest popierany 
przez dużą część środowisk politycznych 
jako wkład sprzyjający wzmocnieniu 
europejskiego fundamentu zbrojeniowego i 
zmniejszeniu bezrobocia w niektórych 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 63
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho
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Projekt rezolucji
Motyw T

Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że aktywny udział 
zainteresowanych państw członkowskich, 
organizacji pozarządowych, parlamentów 
narodowych, a także Parlamentu 
Europejskiego w ocenę, harmonizację, 
realizację i kontrolę przestrzegania 
wspólnego stanowiska postępuje w sposób 
powolny i pozbawiony presji;

T. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie, parlamenty narodowe, a 
także Parlament Europejski są 
angażowani, w różnym stopniu, w ocenę, 
harmonizację, realizację i kontrolę 
przestrzegania wspólnego stanowiska; 
mając na uwadze, że społeczeństwo 
obywatelskie, badacze i organizacje 
pozarządowe pracowali nad ujawnieniem 
braków;

Or. fi

Poprawka 64
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw T

Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że aktywny udział 
zainteresowanych państw członkowskich, 
organizacji pozarządowych, parlamentów 
narodowych, a także Parlamentu 
Europejskiego w ocenę, harmonizację, 
realizację i kontrolę przestrzegania 
wspólnego stanowiska postępuje w sposób 
powolny i pozbawiony presji;

T. mając na uwadze, że aktywny udział 
zainteresowanych państw członkowskich, 
organizacji pozarządowych, parlamentów 
narodowych, a także Parlamentu 
Europejskiego w ocenę, harmonizację, 
realizację i kontrolę przestrzegania 
wspólnego stanowiska można by jeszcze 
bardziej wzmocnić; mając na uwadze, że 
COARM regularnie wymienia się wiedzą i 
konsultuje się z konsorcjum organizacji 
pozarządowych i ośrodków analitycznych;

Or. en

Poprawka 65
Norica Nicolai
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przyjmuje do wiadomości, że według 
Sztokholmskiego Międzynarodowego 
Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) 
państwa Unii Europejskiej są wspólnie 
nadal największym na świecie 
eksporterem uzbrojenia16, przed Stanami 
Zjednoczonymi i Rosją, a w tym eksporcie 
coraz większa część – 61,4% w 2011 r.17 –
jest dostarczana do krajów spoza Unii 
Europejskiej;

skreślony

__________________
16 20 największych eksporterów 
uzbrojenia, 2007–2011, 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of
_at_top_20_exp_map.html.
17 EU arms exports figures remain level 
[Wywóz uzbrojenia z UE w ujęciu 
liczbowym utrzymuje się na 
niezmienionym poziomie], Jane’s Defence 
Weekly, 4 stycznia 2013 r.

Or. en

Poprawka 66
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uznaje, że Unia Europejska jako jedyny 
związek państw dysponuje wyjątkowymi w 
skali światowej prawnie wiążącymi 
ramami, usprawniającymi kontrolę nad 
wywozem uzbrojenia m.in. do regionów 
kryzysowych i krajów o właściwym 
bilansie praw człowieka, i z tego względu z 
zadowoleniem przyjmuje przyłączenie się 

2. uznaje, że Unia Europejska jako jedyny 
związek państw dysponuje wyjątkowymi w 
skali światowej prawnie wiążącymi 
ramami, usprawniającymi kontrolę nad 
wywozem uzbrojenia m.in. do regionów 
kryzysowych i krajów o właściwym 
bilansie praw człowieka, i z tego względu z 
zadowoleniem przyjmuje przyłączenie się 
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europejskich i pozaeuropejskich państw 
trzecich do systemu kontroli wywozu 
uzbrojenia na mocy wspólnego stanowiska; 
przyjmuje jednak z zaniepokojeniem do 
wiadomości, że pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi UE występują 
różnice w zakresie ścisłego stosowania i 
interpretacji ośmiu kryteriów; z tego 
względu wzywa do jednolitego, jednakowo 
rygorystycznego interpretowania i pełnego 
stosowania wspólnego stanowiska, wraz ze 
wszystkimi zawartymi w nim 
zobowiązaniami;

europejskich i pozaeuropejskich państw 
trzecich do systemu kontroli wywozu 
uzbrojenia na mocy wspólnego stanowiska; 
przyjmuje jednak do wiadomości, że 
pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi UE występują różnice w 
zakresie ścisłego stosowania i interpretacji 
ośmiu kryteriów; z tego względu wzywa 
do bardziej jednolitego interpretowania i 
stosowania wspólnego stanowiska, wraz ze 
wszystkimi zawartymi w nim 
zobowiązaniami;

Or. en

Poprawka 67
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uznaje, że Unia Europejska jako jedyny 
związek państw dysponuje wyjątkowymi w 
skali światowej prawnie wiążącymi 
ramami, usprawniającymi kontrolę nad 
wywozem uzbrojenia m.in. do regionów 
kryzysowych i krajów o właściwym 
bilansie praw człowieka, i z tego względu z 
zadowoleniem przyjmuje przyłączenie się 
europejskich i pozaeuropejskich państw 
trzecich do systemu kontroli wywozu 
uzbrojenia na mocy wspólnego stanowiska; 
przyjmuje jednak z zaniepokojeniem do 
wiadomości, że pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi UE występują 
różnice w zakresie ścisłego stosowania i 
interpretacji ośmiu kryteriów; z tego 
względu wzywa do jednolitego, jednakowo 
rygorystycznego interpretowania i pełnego 
stosowania wspólnego stanowiska, wraz ze 
wszystkimi zawartymi w nim 
zobowiązaniami;

2. uznaje, że Unia Europejska jako jedyny 
związek państw dysponuje wyjątkowymi w 
skali światowej prawnie wiążącymi 
ramami, usprawniającymi kontrolę nad 
wywozem uzbrojenia m.in. do regionów 
kryzysowych i krajów o właściwym 
bilansie praw człowieka, i z tego względu z 
zadowoleniem przyjmuje przyłączenie się 
europejskich i pozaeuropejskich państw 
trzecich do systemu kontroli wywozu 
uzbrojenia na mocy wspólnego stanowiska; 
przyjmuje jednak z zaniepokojeniem do 
wiadomości, że pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi UE występują 
różnice w zakresie ścisłego stosowania i 
interpretacji ośmiu kryteriów; z tego 
względu wzywa do znormalizowanego, 
jednolitego i zmienionego interpretowania 
i pełnego stosowania wspólnego 
stanowiska, wraz ze wszystkimi zawartymi 
w nim zobowiązaniami;
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Or. en

Poprawka 68
Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uznaje, że Unia Europejska jako jedyny 
związek państw dysponuje wyjątkowymi w 
skali światowej prawnie wiążącymi 
ramami, usprawniającymi kontrolę nad 
wywozem uzbrojenia m.in. do regionów 
kryzysowych i krajów o właściwym 
bilansie praw człowieka, i z tego względu z 
zadowoleniem przyjmuje przyłączenie się 
europejskich i pozaeuropejskich państw 
trzecich do systemu kontroli wywozu 
uzbrojenia na mocy wspólnego stanowiska; 
przyjmuje jednak z zaniepokojeniem do 
wiadomości, że pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi UE występują 
różnice w zakresie ścisłego stosowania i 
interpretacji ośmiu kryteriów; z tego 
względu wzywa do jednolitego, jednakowo 
rygorystycznego interpretowania i pełnego 
stosowania wspólnego stanowiska, wraz ze 
wszystkimi zawartymi w nim 
zobowiązaniami;

2. uznaje, że Unia Europejska jako jedyny 
związek państw dysponuje wyjątkowymi w 
skali światowej prawnie wiążącymi 
ramami, usprawniającymi kontrolę nad 
wywozem uzbrojenia m.in. do regionów 
kryzysowych i krajów o właściwym 
bilansie praw człowieka, i z tego względu z 
zadowoleniem przyjmuje przyłączenie się 
europejskich i pozaeuropejskich państw 
trzecich do systemu kontroli wywozu 
uzbrojenia na mocy wspólnego stanowiska 
oraz międzynarodowe wysiłki mające na 
celu ustanowienie wspólnych standardów 
międzynarodowych dotyczących transferu 
broni konwencjonalnej (traktat o handlu 
bronią); przyjmuje jednak z 
zaniepokojeniem do wiadomości, że 
pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi UE występują różnice w 
zakresie ścisłego stosowania i interpretacji 
ośmiu kryteriów; z tego względu wzywa 
do jednolitego, jednakowo 
rygorystycznego interpretowania i pełnego 
stosowania wspólnego stanowiska, wraz ze 
wszystkimi zawartymi w nim 
zobowiązaniami;

Or. en

Poprawka 69
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. uznaje, że Unia Europejska jako jedyny 
związek państw dysponuje wyjątkowymi w 
skali światowej prawnie wiążącymi 
ramami, usprawniającymi kontrolę nad 
wywozem uzbrojenia m.in. do regionów 
kryzysowych i krajów o właściwym 
bilansie praw człowieka, i z tego względu z 
zadowoleniem przyjmuje przyłączenie się 
europejskich i pozaeuropejskich państw 
trzecich do systemu kontroli wywozu 
uzbrojenia na mocy wspólnego stanowiska; 
przyjmuje jednak z zaniepokojeniem do 
wiadomości, że pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi UE występują 
różnice w zakresie ścisłego stosowania i 
interpretacji ośmiu kryteriów; z tego 
względu wzywa do jednolitego, jednakowo 
rygorystycznego interpretowania i pełnego 
stosowania wspólnego stanowiska, wraz ze 
wszystkimi zawartymi w nim 
zobowiązaniami;

2. uznaje, że Unia Europejska jako jedyny 
związek państw dysponuje wyjątkowymi w 
skali światowej prawnie wiążącymi 
ramami, usprawniającymi kontrolę nad 
wywozem uzbrojenia m.in. do regionów 
kryzysowych i krajów o właściwym 
bilansie praw człowieka, i z tego względu z 
zadowoleniem przyjmuje przyłączenie się 
europejskich i pozaeuropejskich państw 
trzecich do systemu kontroli wywozu 
uzbrojenia na mocy wspólnego stanowiska; 
przyjmuje jednak z zaniepokojeniem do 
wiadomości, że pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi UE występują 
różnice w zakresie ścisłego stosowania i 
interpretacji ośmiu kryteriów; z tego 
względu wzywa do jednolitego, jednakowo 
rygorystycznego interpretowania i pełnego 
stosowania wspólnego stanowiska, wraz ze 
wszystkimi zawartymi w nim 
zobowiązaniami, przy jednoczesnym 
ustanowieniu mechanizmu, w ramach 
którego można by rozwiązywać problemy, 
jakie stwarza wywóz uzbrojenia dla 
bezpieczeństwa państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 70
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uznaje, że Unia Europejska jako jedyny 
związek państw dysponuje wyjątkowymi w 
skali światowej prawnie wiążącymi 
ramami, usprawniającymi kontrolę nad 
wywozem uzbrojenia m.in. do regionów 
kryzysowych i krajów o właściwym 

2. uznaje, że Unia Europejska jako jedyny 
związek państw dysponuje wyjątkowymi w 
skali światowej prawnie wiążącymi 
ramami, usprawniającymi kontrolę nad 
wywozem uzbrojenia m.in. w odniesieniu 
do regionów kryzysowych i krajów o 
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bilansie praw człowieka, i z tego względu z 
zadowoleniem przyjmuje przyłączenie się 
europejskich i pozaeuropejskich państw 
trzecich do systemu kontroli wywozu 
uzbrojenia na mocy wspólnego stanowiska; 
przyjmuje jednak z zaniepokojeniem do 
wiadomości, że pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi UE występują 
różnice w zakresie ścisłego stosowania i 
interpretacji ośmiu kryteriów; z tego 
względu wzywa do jednolitego, jednakowo 
rygorystycznego interpretowania i pełnego 
stosowania wspólnego stanowiska, wraz ze 
wszystkimi zawartymi w nim 
zobowiązaniami;

właściwym bilansie praw człowieka oraz 
krajów, w których przypadku 
udowodnione zostało ryzyko kierowania 
przekazanych towarów, w sposób 
niedozwolony, do innych użytkowników 
końcowych, i z tego względu z 
zadowoleniem przyjmuje przyłączenie się 
europejskich i pozaeuropejskich państw 
trzecich do systemu kontroli wywozu 
uzbrojenia na mocy wspólnego stanowiska; 
przyjmuje jednak z zaniepokojeniem do 
wiadomości, że pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi UE występują 
różnice w zakresie ścisłego stosowania i 
interpretacji ośmiu kryteriów; z tego 
względu wzywa do jednolitego, jednakowo 
rygorystycznego interpretowania i pełnego 
stosowania wspólnego stanowiska, wraz ze 
wszystkimi zawartymi w nim 
zobowiązaniami;

Or. en

Poprawka 71
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uznaje, że Unia Europejska jako jedyny 
związek państw dysponuje wyjątkowymi w 
skali światowej prawnie wiążącymi 
ramami, usprawniającymi kontrolę nad 
wywozem uzbrojenia m.in. do regionów 
kryzysowych i krajów o właściwym 
bilansie praw człowieka, i z tego względu z 
zadowoleniem przyjmuje przyłączenie się 
europejskich i pozaeuropejskich państw 
trzecich do systemu kontroli wywozu 
uzbrojenia na mocy wspólnego stanowiska; 
przyjmuje jednak z zaniepokojeniem do 
wiadomości, że pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi UE występują 
różnice w zakresie ścisłego stosowania i 

2. uznaje, że Unia Europejska jako jedyny 
związek państw dysponuje wyjątkowymi w 
skali światowej prawnie wiążącymi 
ramami, usprawniającymi kontrolę nad 
wywozem uzbrojenia m.in. do regionów 
kryzysowych i krajów o właściwym 
bilansie praw człowieka, i z tego względu z 
zadowoleniem przyjmuje przyłączenie się 
europejskich i pozaeuropejskich państw 
trzecich do systemu kontroli wywozu 
uzbrojenia na mocy wspólnego stanowiska; 
przyjmuje do wiadomości, że pomiędzy 
poszczególnymi państwami członkowskimi 
UE występują różnice w zakresie ścisłego 
stosowania i interpretacji ośmiu kryteriów; 
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interpretacji ośmiu kryteriów; z tego 
względu wzywa do jednolitego, jednakowo 
rygorystycznego interpretowania i pełnego 
stosowania wspólnego stanowiska, wraz ze 
wszystkimi zawartymi w nim 
zobowiązaniami;

z tego względu wzywa do jednolitego, 
jednakowo rygorystycznego 
interpretowania i pełnego stosowania 
wspólnego stanowiska, wraz ze wszystkimi 
zawartymi w nim zobowiązaniami;

Or. pl

Poprawka 72
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uznaje, że Unia Europejska jako jedyny 
związek państw dysponuje wyjątkowymi w 
skali światowej prawnie wiążącymi 
ramami, usprawniającymi kontrolę nad 
wywozem uzbrojenia m.in. do regionów 
kryzysowych i krajów o właściwym 
bilansie praw człowieka, i z tego względu z 
zadowoleniem przyjmuje przyłączenie się 
europejskich i pozaeuropejskich państw 
trzecich do systemu kontroli wywozu 
uzbrojenia na mocy wspólnego stanowiska; 
przyjmuje jednak z zaniepokojeniem do 
wiadomości, że pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi UE występują 
różnice w zakresie ścisłego stosowania i 
interpretacji ośmiu kryteriów; z tego 
względu wzywa do jednolitego, jednakowo 
rygorystycznego interpretowania i pełnego 
stosowania wspólnego stanowiska, wraz ze 
wszystkimi zawartymi w nim 
zobowiązaniami;

2. zauważa, że Unia Europejska jako 
jedyny związek państw dysponuje 
wyjątkowymi w skali światowej prawnie 
wiążącymi ramami, usprawniającymi 
kontrolę nad wywozem uzbrojenia m.in. do 
regionów kryzysowych i krajów o 
właściwym bilansie praw człowieka, i z 
tego względu z zadowoleniem przyjmuje 
przyłączenie się europejskich i 
pozaeuropejskich państw trzecich do 
systemu kontroli wywozu uzbrojenia na 
mocy wspólnego stanowiska; przyjmuje 
jednak z zaniepokojeniem do wiadomości, 
że państwa członkowskie UE stosują i
interpretują osiem kryteriów w sposób 
niespójny; z tego względu wzywa państwa 
członkowskie do jednolitego 
interpretowania i pełnego stosowania 
wspólnego stanowiska;

Or. fi

Poprawka 73
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zwraca uwagę na zobowiązanie się 
ESDZ i państw członkowskich w ramach 
działania 11 lit. e) planu działania 
dotyczącego strategicznych ram UE 
dotyczących praw człowieka i demokracji 
do dopilnowania, by podczas przeglądu 
wspólnego stanowiska Rady uwzględnione 
zostały prawa człowieka i 
międzynarodowe prawo humanitarne;
zwraca się do ESDZ o przedłożenie 
sprawozdania z działań podjętych w celu 
wywiązania się z tego zobowiązania;

Or. en

Poprawka 74
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że ze względu na negatywny 
wpływ wydatków na uzbrojenie na 
perspektywy rozwojowe uboższych państw 
odbiorców należy zwiększyć znaczenie 
kryterium 8 poprzez automatyczne 
odrzucanie wniosków o pozwolenie na 
wywóz w przypadku niezgodności z 
możliwościami rozwoju;

skreślony

Or. en

Poprawka 75
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że ze względu na negatywny 
wpływ wydatków na uzbrojenie na 
perspektywy rozwojowe uboższych państw 
odbiorców należy zwiększyć znaczenie 
kryterium 8 poprzez automatyczne 
odrzucanie wniosków o pozwolenie na 
wywóz w przypadku niezgodności z 
możliwościami rozwoju;

skreślony

Or. pl

Poprawka 76
Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że ze względu na negatywny 
wpływ wydatków na uzbrojenie na 
perspektywy rozwojowe uboższych państw 
odbiorców należy zwiększyć znaczenie 
kryterium 8 poprzez automatyczne 
odrzucanie wniosków o pozwolenie na 
wywóz w przypadku niezgodności z 
możliwościami rozwoju;

3. uważa, że ze względu na negatywny 
wpływ wydatków na uzbrojenie na 
perspektywy rozwojowe uboższych państw 
odbiorców należy zwiększyć znaczenie 
kryterium 8 poprzez automatyczne 
odrzucanie wniosków o pozwolenie na 
wywóz w przypadku niezgodności z 
możliwościami rozwoju; w związku z tym 
uważa, że w ramach przeglądu dyrektywy 
w sprawie ICT osiem kryteriów należy 
włączyć do tej dyrektywy i uczynić je 
wiążącymi;

Or. de

Poprawka 77
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że ze względu na negatywny 
wpływ wydatków na uzbrojenie na 
perspektywy rozwojowe uboższych państw 
odbiorców należy zwiększyć znaczenie 
kryterium 8 poprzez automatyczne 
odrzucanie wniosków o pozwolenie na 
wywóz w przypadku niezgodności z 
możliwościami rozwoju;

3. uważa, że wydatki na uzbrojenie mogą 
być niezgodne z celami rozwojowymi
uboższych państw odbiorców;

Or. fi

Poprawka 78
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że ze względu na negatywny 
wpływ wydatków na uzbrojenie na 
perspektywy rozwojowe uboższych państw 
odbiorców należy zwiększyć znaczenie 
kryterium 8 poprzez automatyczne 
odrzucanie wniosków o pozwolenie na 
wywóz w przypadku niezgodności z 
możliwościami rozwoju;

3. uważa, że ze względu na negatywny 
wpływ wydatków na uzbrojenie na 
perspektywy rozwojowe uboższych państw 
odbiorców należy zwiększyć znaczenie 
kryterium 8 w celu lepszego zdefiniowania 
przypadku odmowy wywozu zgodnie ze 
stabilnym warunkiem podmiotu 
państwowego;

Or. en

Poprawka 79
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina, że ze względu na 
nieprzejrzystość procesów zakupy 
uzbrojenia znacznie przyczyniły się do 
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nadmiernego zadłużenia niektórych 
państw, w tym wielu państw 
członkowskich; nalega zatem na 
zwiększenie przejrzystości w odniesieniu 
do nabywania i sprzedaży uzbrojenia oraz 
na dalsze uwzględnianie informacji 
dotyczących wewnątrzwspólnotowego 
handlu bronią w sprawozdaniu rocznym 
UE;

Or. el

Poprawka 80
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że należy uzupełnić wspólne
stanowisko o stale aktualizowany i 
publicznie dostępny wykaz wraz z 
obszernym uzasadnieniem, określający, w 
jakim stopniu wywóz do poszczególnych 
państw odbiorców jest zgodny lub 
niezgodny z ośmioma kryteriami;

skreślony

Or. pl

Poprawka 81
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że należy uzupełnić wspólne 
stanowisko o stale aktualizowany i 
publicznie dostępny wykaz wraz z 
obszernym uzasadnieniem, określający, w 
jakim stopniu wywóz do poszczególnych 
państw odbiorców jest zgodny lub 

4. uważa, że wspólne stanowisko 
skorzystałoby – z uwzględnieniem stopnia 
poufności wymaganego przez państwa 
członkowskie w procesach decyzyjnych – z 
uzupełnienia o stale aktualizowany i 
publicznie dostępny wykaz wraz z 
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niezgodny z ośmioma kryteriami; uzasadnieniem określającym, w jakim 
stopniu wywóz do poszczególnych państw 
odbiorców jest zgodny lub niezgodny z 
ośmioma kryteriami;

Or. fr

Poprawka 82
Sampo Terho, Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że należy uzupełnić wspólne 
stanowisko o stale aktualizowany i 
publicznie dostępny wykaz wraz z 
obszernym uzasadnieniem, określający, w 
jakim stopniu wywóz do poszczególnych 
państw odbiorców jest zgodny lub 
niezgodny z ośmioma kryteriami;

4. uważa, że w interesie przejrzystości 
należy uzupełnić wspólne stanowisko o 
stale aktualizowany i publicznie dostępny 
wykaz wraz z obszernym uzasadnieniem, 
określający, w jakim stopniu wywóz do 
poszczególnych państw odbiorców jest 
zgodny lub niezgodny z ośmioma 
kryteriami; uważa, że wspomnianym 
wykazem powinien zarządzać niezależny 
organ, na przykład Europejska Służba 
Działań Zewnętrznych;

Or. fi

Poprawka 83
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. uważa, że we wspólnym stanowisku 
powinno się uwzględnić ryzyko 
powrotnego eksportu uzbrojenia przez 
państwo nabywające;

Or. en
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Poprawka 84
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uznaje za konieczne stworzenie 
znormalizowanego systemu weryfikacji i 
raportowania, informującego, czy i w 
jakim stopniu wywóz z poszczególnych 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
stanowi naruszenie ośmiu kryteriów;

5. uważa, że należy przygotować studium 
celowości i wykonalności w celu zbadania, 
czy konieczne jest stworzenie 
znormalizowanego systemu weryfikacji i 
raportowania, informującego, czy i w 
jakim stopniu wywóz z poszczególnych 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
stanowi naruszenie ośmiu kryteriów;

Or. en

Poprawka 85
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uznaje za konieczne stworzenie
znormalizowanego systemu weryfikacji i 
raportowania, informującego, czy i w 
jakim stopniu wywóz z poszczególnych 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
stanowi naruszenie ośmiu kryteriów;

5. uznaje za wskazane opracowanie 
studium celowości i wykonalności 
stworzenia znormalizowanego systemu 
weryfikacji i raportowania, informującego, 
czy i w jakim stopniu wywóz z 
poszczególnych państw członkowskich 
Unii Europejskiej stanowi naruszenie 
ośmiu kryteriów;

Or. pl

Poprawka 86
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uznaje za konieczne stworzenie 
znormalizowanego systemu weryfikacji i 
raportowania, informującego, czy i w 
jakim stopniu wywóz z poszczególnych 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
stanowi naruszenie ośmiu kryteriów;

5. uznaje za konieczne stworzenie 
znormalizowanego systemu weryfikacji i 
raportowania, umożliwiającego dokonanie 
publicznej oceny, czy i w jakim stopniu 
oceny ryzyka wywozu i odnośne decyzje 
poszczególnych państw członkowskich 
Unii Europejskiej opierają się na ośmiu 
kryteriach wspólnego stanowiska, co ma 
umożliwić wyciągnięcie wniosków 
dotyczących zakresu, w jakim kryteria te 
są stosowane przez władze krajowe;

Or. en

Poprawka 87
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uznaje za konieczne stworzenie 
znormalizowanego systemu weryfikacji i 
raportowania, informującego, czy i w 
jakim stopniu wywóz z poszczególnych 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
stanowi naruszenie ośmiu kryteriów;

5. uznaje za konieczne stworzenie 
znormalizowanego systemu weryfikacji i 
raportowania, informującego, czy i w 
jakim stopniu wywóz z poszczególnych 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
stanowi naruszenie ośmiu kryteriów i kiedy 
wywołuje problemy związane z 
bezpieczeństwem w poszczególnych
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 88
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. uznaje za konieczne stworzenie 
znormalizowanego systemu weryfikacji i 
raportowania, informującego, czy i w 
jakim stopniu wywóz z poszczególnych 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
stanowi naruszenie ośmiu kryteriów;

5. uznaje za konieczne stworzenie 
znormalizowanego systemu weryfikacji i 
raportowania, informującego, czy i w 
jakim stopniu wywóz z poszczególnych 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
stanowi naruszenie ośmiu kryteriów, bez 
powielania obecnych wysiłków COARM w 
tym zakresie;

Or. en

Poprawka 89
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uznaje za konieczne stworzenie 
znormalizowanego systemu weryfikacji i 
raportowania, informującego, czy i w 
jakim stopniu wywóz z poszczególnych 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
stanowi naruszenie ośmiu kryteriów;

5. uznaje za konieczne stworzenie 
znormalizowanego systemu weryfikacji i 
raportowania, informującego, czy i w 
jakim stopniu wywóz z poszczególnych 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
stanowi naruszenie ośmiu kryteriów; 
uważa, że ważne jest, aby taki system 
opierał się na zasadzie przejrzystości;

Or. fi

Poprawka 90
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa w kontekście procesu przeglądu 
wspólnego stanowiska do opowiedzenia 
się za silnym, jasnym i jednoznacznym 

skreślony
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brzmieniem wspólnego stanowiska, aby 
zapobiec zróżnicowanemu 
interpretowaniu i stosowaniu kryteriów; 
nalega w szczególności na stosowanie art. 
10 wspólnego stanowiska i zgodnie z nim 
niezawieszanie i niewyłączanie stosowania 
kryteriów ze względu na interesy 
polityczne, ekonomiczne lub 
geostrategiczne;

Or. pl

Poprawka 91
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa w kontekście procesu przeglądu 
wspólnego stanowiska do opowiedzenia się 
za silnym, jasnym i jednoznacznym 
brzmieniem wspólnego stanowiska, aby 
zapobiec zróżnicowanemu 
interpretowaniu i stosowaniu kryteriów; 
nalega w szczególności na stosowanie 
art. 10 wspólnego stanowiska i zgodnie z 
nim niezawieszanie i niewyłączanie 
stosowania kryteriów ze względu na 
interesy polityczne, ekonomiczne lub 
geostrategiczne;

6. wzywa w kontekście procesu przeglądu 
wspólnego stanowiska do opowiedzenia się 
za silnym, jasnym i jednoznacznym 
brzmieniem wspólnego stanowiska, aby 
zapewnić bardziej jednolite 
interpretowanie i stosowanie kryteriów;

Or. fr

Poprawka 92
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa w kontekście procesu przeglądu 6. wzywa w kontekście procesu przeglądu 
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wspólnego stanowiska do opowiedzenia się 
za silnym, jasnym i jednoznacznym 
brzmieniem wspólnego stanowiska, aby 
zapobiec zróżnicowanemu interpretowaniu 
i stosowaniu kryteriów; nalega w 
szczególności na stosowanie art. 10 
wspólnego stanowiska i zgodnie z nim 
niezawieszanie i niewyłączanie stosowania 
kryteriów ze względu na interesy 
polityczne, ekonomiczne lub 
geostrategiczne;

wspólnego stanowiska do opowiedzenia się 
za silnym, jasnym i jednoznacznym 
brzmieniem wspólnego stanowiska, aby 
zapobiec zróżnicowanemu interpretowaniu 
i stosowaniu kryteriów; nalega w 
szczególności na stosowanie art. 10 
wspólnego stanowiska;

Or. en

Poprawka 93
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa w kontekście procesu przeglądu 
wspólnego stanowiska do opowiedzenia się 
za silnym, jasnym i jednoznacznym 
brzmieniem wspólnego stanowiska, aby 
zapobiec zróżnicowanemu 
interpretowaniu i stosowaniu kryteriów; 
nalega w szczególności na stosowanie 
art. 10 wspólnego stanowiska i zgodnie z 
nim niezawieszanie i niewyłączanie 
stosowania kryteriów ze względu na 
interesy polityczne, ekonomiczne lub 
geostrategiczne;

6. w kontekście procesu przeglądu 
wspólnego stanowiska wzywa do jego 
doprecyzowania i uspójnienia w celu 
ograniczenia ryzyka rozbieżnych 
interpretacji; nalega w szczególności na 
stosowanie art. 10 wspólnego stanowiska i 
zgodnie z nim domaga się umożliwienia 
państwom członkowskim rozpatrywania 
proponowanego wywozu z perspektywy 
swoich interesów ekonomicznych, 
socjalnych, handlowych i przemysłowych, 
jednak z wyraźnym uwzględnieniem tego, 
że stosowanie kryteriów określonych we 
wspólnym stanowisku nie może zostać z 
tych względów wyłączone;

Or. fi

Poprawka 94
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa w kontekście procesu przeglądu 
wspólnego stanowiska do opowiedzenia się 
za silnym, jasnym i jednoznacznym 
brzmieniem wspólnego stanowiska, aby 
zapobiec zróżnicowanemu interpretowaniu 
i stosowaniu kryteriów; nalega w 
szczególności na stosowanie art. 10 
wspólnego stanowiska i zgodnie z nim 
niezawieszanie i niewyłączanie stosowania 
kryteriów ze względu na interesy 
polityczne, ekonomiczne lub 
geostrategiczne;

6. wzywa w kontekście procesu przeglądu 
wspólnego stanowiska do opowiedzenia się 
za silnym, jasnym i jednoznacznym 
brzmieniem wspólnego stanowiska, aby 
zapobiec zróżnicowanemu interpretowaniu 
i stosowaniu kryteriów; nalega w 
szczególności na stosowanie art. 10 
wspólnego stanowiska i zgodnie z nim 
nieosłabianie stosowania kryteriów ze 
względu na interesy polityczne, 
ekonomiczne lub geostrategiczne; apeluje 
o doprecyzowanie wytycznych zawartych 
w przewodniku w ramach kryteriów 2 i 7 
oraz o zaktualizowanie załączników I–IV, 
w tym odniesienia do krajowych strategii 
UE na rzecz praw człowieka;

Or. en

Poprawka 95
Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa w kontekście procesu przeglądu 
wspólnego stanowiska do opowiedzenia się 
za silnym, jasnym i jednoznacznym 
brzmieniem wspólnego stanowiska, aby 
zapobiec zróżnicowanemu interpretowaniu 
i stosowaniu kryteriów; nalega w 
szczególności na stosowanie art. 10 
wspólnego stanowiska i zgodnie z nim 
niezawieszanie i niewyłączanie stosowania 
kryteriów ze względu na interesy 
polityczne, ekonomiczne lub 
geostrategiczne;

6. wzywa w kontekście procesu przeglądu 
wspólnego stanowiska do opowiedzenia się 
za silnym, jasnym i jednoznacznym 
brzmieniem wspólnego stanowiska, aby 
zapobiec zróżnicowanemu interpretowaniu 
i stosowaniu kryteriów; nalega w 
szczególności na stosowanie art. 10 
wspólnego stanowiska i zgodnie z nim 
niezawieszanie i niewyłączanie stosowania 
kryteriów ze względu na interesy 
polityczne, ekonomiczne lub 
geostrategiczne oraz w związku z tym 
zwraca uwagę, że wywóz uzbrojenia w 
żadnym wypadku nie może być 
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wykorzystywany do osiągnięcia celów 
polityki zagranicznej lub celów 
geopolitycznych, takich jak rzekome 
wzmocnienie „strategicznych krajów 
partnerskich”;

Or. de

Poprawka 96
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. apeluje o włączenie do wspólnego 
stanowiska zestawu narzędzi po zniesieniu 
embarga, mającego na celu połączenie 
lub zaakcentowanie następujących 
aspektów: a) dokonywanie regularnych 
ocen, angażujących również inne ważne 
jednostki UE i grupy robocze oprócz 
COARM oraz rządy i władze krajowe w 
celu wyjaśnienia, czy UE powinna 
ponownie wprowadzić embargo, czy UE 
nadal powinna stosować szczególne środki 
dotyczące embarga i czy UE powinna w 
dalszym ciągu normalizować kontrole; b) 
prowadzenie polityki domniemania 
wydania decyzji odmownej państwu 
objętemu niegdyś embargiem; c) 
stosowanie ekwiwalentu istniejącego 
mechanizmu notyfikacji 
odmowy/konsultacji w odniesieniu do 
wszystkich potencjalnych transferów do 
państwa objętego niegdyś embargiem; d) 
przedkładanie przez państwa sprawozdań 
dotyczących indywidualnych transferów w 
celu ich późniejszego włączenia do 
sprawozdania skonsolidowanego; e) 
państwa członkowskie muszą zastrzec 
sobie prawo do prowadzenia kontroli po 
dokonaniu transferu do celów weryfikacji 
użycia końcowego; oraz f) kontrolą użycia 
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końcowego produktów podwójnego 
zastosowania należy również objąć 
państwa objęte embargiem;

Or. en

Poprawka 97
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. apeluje o włączenie do wspólnego 
stanowiska UE w sprawie wywozu broni 
dodatkowego kryterium zobowiązującego 
państwa członkowskie do oceny ryzyka 
łapówkarstwa i korupcji przed 
zatwierdzeniem przyznania danemu 
państwu pozwolenia na wywóz 
uzbrojenia;

Or. en

Poprawka 98
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. ubolewa nad brakiem możliwości 
zlecenia niezależnej weryfikacji 
przestrzegania ośmiu kryteriów, brakiem 
mechanizmu sankcji z tytułu naruszania 
ośmiu kryteriów przez państwo 
członkowskie, a także nad brakiem 
planów ich wprowadzenia w przyszłości; 
uważa, że należy przewidzieć możliwości 
niezależnej weryfikacji oraz mechanizmy 
sankcji w przypadkach naruszania 

skreślony
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wspólnego stanowiska;

Or. pl

Poprawka 99
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. ubolewa nad brakiem możliwości 
zlecenia niezależnej weryfikacji 
przestrzegania ośmiu kryteriów, brakiem 
mechanizmu sankcji z tytułu naruszania 
ośmiu kryteriów przez państwo 
członkowskie, a także nad brakiem 
planów ich wprowadzenia w przyszłości;
uważa, że należy przewidzieć możliwości 
niezależnej weryfikacji oraz mechanizmy 
sankcji w przypadkach naruszania 
wspólnego stanowiska;

7. odnotowuje, że kontrola przestrzegania 
kryteriów odbywa się zgodnie z 
regulacjami krajowymi; jest zdania, że 
parlamenty narodowe lub specjalne 
jednostki parlamentarne muszą zapewnić 
skuteczną kontrolę stosowania kryteriów;

Or. en

Poprawka 100
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. ubolewa nad brakiem możliwości 
zlecenia niezależnej weryfikacji 
przestrzegania ośmiu kryteriów, brakiem 
mechanizmu sankcji z tytułu naruszania 
ośmiu kryteriów przez państwo 
członkowskie, a także nad brakiem 
planów ich wprowadzenia w przyszłości; 
uważa, że należy przewidzieć możliwości 
niezależnej weryfikacji oraz mechanizmy 

7. wzywa państwa członkowskie i wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
dążenia do zapewnienia jednolitego i 
ambitnego stosowania ośmiu kryteriów 
przez wszystkie państwa członkowskie; 
wzywa państwa członkowskie i wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
promowania znacznie wyższych poziomów 
przejrzystości poprzez częstsze 
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sankcji w przypadkach naruszania 
wspólnego stanowiska;

publikowanie pełnych zbiorów danych 
dotyczących wywozu uzbrojenia przez 
wszystkie państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 101
Sampo Terho, Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. ubolewa nad brakiem możliwości 
zlecenia niezależnej weryfikacji 
przestrzegania ośmiu kryteriów, brakiem 
mechanizmu sankcji z tytułu naruszania 
ośmiu kryteriów przez państwo 
członkowskie, a także nad brakiem 
planów ich wprowadzenia w przyszłości; 
uważa, że należy przewidzieć możliwości 
niezależnej weryfikacji oraz mechanizmy 
sankcji w przypadkach naruszania 
wspólnego stanowiska;

7. ubolewa nad brakiem możliwości 
zlecenia niezależnej weryfikacji 
przestrzegania ośmiu kryteriów oraz 
brakiem konsekwencji naruszania ośmiu 
kryteriów przez państwo członkowskie; 
uważa, że należy przewidzieć możliwości 
niezależnej weryfikacji przypadków
naruszania wspólnego stanowiska;

Or. en

Poprawka 102
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. ubolewa nad brakiem możliwości 
zlecenia niezależnej weryfikacji 
przestrzegania ośmiu kryteriów, brakiem
mechanizmu sankcji z tytułu naruszania 
ośmiu kryteriów przez państwo 
członkowskie, a także nad brakiem planów 
ich wprowadzenia w przyszłości; uważa, 
że należy przewidzieć możliwości 

7. odnotowuje brak możliwości zlecenia 
niezależnej weryfikacji przestrzegania 
ośmiu kryteriów, brak mechanizmu sankcji 
z tytułu naruszania ośmiu kryteriów przez 
państwo członkowskie, a także brak 
planów ich wprowadzenia w przyszłości; 
uważa, że należy przewidzieć możliwości 
niezależnej weryfikacji oraz mechanizmy 
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niezależnej weryfikacji oraz mechanizmy 
sankcji w przypadkach naruszania 
wspólnego stanowiska;

sankcji w przypadkach naruszania 
wspólnego stanowiska;

Or. en

Poprawka 103
Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. ubolewa nad brakiem możliwości 
zlecenia niezależnej weryfikacji 
przestrzegania ośmiu kryteriów, brakiem 
mechanizmu sankcji z tytułu naruszania 
ośmiu kryteriów przez państwo 
członkowskie, a także nad brakiem planów 
ich wprowadzenia w przyszłości; uważa, 
że należy przewidzieć możliwości 
niezależnej weryfikacji oraz mechanizmy 
sankcji w przypadkach naruszania 
wspólnego stanowiska;

7. ubolewa nad brakiem możliwości 
zlecenia niezależnej weryfikacji 
przestrzegania ośmiu kryteriów, brakiem 
mechanizmu sankcji z tytułu naruszania 
ośmiu kryteriów przez państwo 
członkowskie, a także nad brakiem planów 
ich wprowadzenia w przyszłości; uważa, 
że należy przewidzieć możliwości 
niezależnej weryfikacji za pośrednictwem 
parlamentarnych komisji (nadzorczych) 
lub organizacji/inicjatyw społeczeństwa
obywatelskiego oraz mechanizmy sankcji 
w przypadkach naruszania wspólnego 
stanowiska;

Or. en

Poprawka 104
Tarja Cronberg, Indrek Tarand
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wyraża ubolewanie nad decyzją rządu 
francuskiego dotyczącą wywozu okrętów 
wojennych klasy Mistral do Rosji pomimo 
ostatniego najazdu Rosji na Gruzję, 
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naruszenie przez Rosję sześciopunktowego 
planu pokojowego oraz ogólną sytuację w 
zakresie praw człowieka w Rosji;

Or. en

Poprawka 105
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. utrzymuje, że wspólne stanowisko oraz 
przestrzeganie go nie mogą być sprzeczne 
ze wspólną polityką zagraniczną UE, oraz 
apeluje o aktualizację kontroli wywozu 
uzbrojenia; uważa, że to państwa 
członkowskie i Wysoka Przedstawiciel 
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa odpowiadają za 
zwiększenie spójności wspólnego
stanowiska;

Or. fi

Poprawka 106
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża zadowolenie z przyjęcia przez 
Radę zaktualizowanej wersji wykazu 
amunicji do porozumienia z Wassenaar, w 
której uwzględniono wszystkie zmiany w 
wykazie amunicji z 2011 r.; wzywa Radę 
do przyjęcia również ostatnich zmian, 
dokonanych w 2011 r. m.in. w wykazie 
towarów podwójnego zastosowania i 

8. wyraża zadowolenie z przyjęcia przez 
Radę zaktualizowanej wersji wykazu 
amunicji do porozumienia z Wassenaar, w 
której uwzględniono wszystkie zmiany w 
wykazie amunicji z 2011 r.; wzywa Radę 
do przyjęcia również ostatnich zmian, 
dokonanych w 2011 r. m.in. w drodze 
aktualizacji załączników do 
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uzgodnionych przez grupę ekspertów w 
grudniu 2012 r.;

rozporządzenia (UE) nr 1232/2011 i 
uzgodnionych przez grupę ekspertów w 
grudniu 2012 r.;

Or. en

Poprawka 107
Krzysztof Lisek

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża zadowolenie z przyjęcia przez 
Radę zaktualizowanej wersji wykazu 
amunicji do porozumienia z Wassenaar, w 
której uwzględniono wszystkie zmiany w 
wykazie amunicji z 2011 r.; wzywa Radę 
do przyjęcia również ostatnich zmian,
dokonanych w 2011 r. m.in. w wykazie 
towarów podwójnego zastosowania i 
uzgodnionych przez grupę ekspertów w 
grudniu 2012 r.;

8. wyraża zadowolenie z przyjęcia przez 
Radę zaktualizowanej wersji wykazu 
uzbrojenia do porozumienia z Wassenaar, 
w której uwzględniono wszystkie zmiany 
w wykazie amunicji z 2011 r.; wzywa 
Radę do przyjęcia również ostatnich 
zmian, dokonanych w 2011 r. m.in. w 
wykazie towarów podwójnego 
zastosowania i uzgodnionych przez grupę 
ekspertów w grudniu 2012 r.;

Or. pl

Poprawka 108
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża zadowolenie z przyjęcia przez 
Radę zaktualizowanej wersji wykazu 
amunicji do porozumienia z Wassenaar, w 
której uwzględniono wszystkie zmiany w 
wykazie amunicji z 2011 r.; wzywa Radę 
do przyjęcia również ostatnich zmian, 
dokonanych w 2011 r. m.in. w wykazie 
towarów podwójnego zastosowania i 
uzgodnionych przez grupę ekspertów w 

8. wyraża zadowolenie z przyjęcia przez 
Radę zaktualizowanej wersji wykazu
uzbrojenia do porozumienia z Wassenaar, 
w której uwzględniono wszystkie zmiany 
w wykazie amunicji z 2011 r.; wzywa 
Radę do przyjęcia również ostatnich 
zmian, dokonanych w 2011 r. m.in. w 
wykazie towarów podwójnego 
zastosowania i uzgodnionych przez grupę 
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grudniu 2012 r.; ekspertów w grudniu 2012 r.;

Or. pl

Poprawka 109
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
zwrócenia większej uwagi w procesie 
kontroli wywozu oraz stosowania ośmiu 
kryteriów na towary, które mogą być 
zastosowane do celów zarówno cywilnych, 
jak i wojskowych, na przykład technologie
nadzoru, a także na części zamienne i 
produkty nadające się do elektronicznego 
prowadzenia wojny lub które mogą być 
wykorzystane do naruszania praw 
człowieka bez skutków śmiertelnych;

9. wzywa państwa członkowskie do 
zwrócenia większej uwagi w procesie 
kontroli wywozu oraz stosowania ośmiu 
kryteriów na wszystkie technologie
wojskowe i sprzęt wojskowy, o których 
mowa we wspólnym stanowisku 
288/944/WPZiB;

Or. en

Poprawka 110
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
zwrócenia większej uwagi w procesie 
kontroli wywozu oraz stosowania ośmiu 
kryteriów na towary, które mogą być 
zastosowane do celów zarówno cywilnych, 
jak i wojskowych, na przykład technologie 
nadzoru, a także na części zamienne i 
produkty nadające się do elektronicznego 
prowadzenia wojny lub które mogą być 
wykorzystane do naruszania praw 

9. wzywa państwa członkowskie do 
zwrócenia większej uwagi w procesie 
kontroli wywozu oraz stosowania ośmiu 
kryteriów na towary, które mogą być 
zastosowane do celów zarówno cywilnych, 
jak i wojskowych, oraz do uwzględnienia 
przy tym tego, że w przypadku poważnych 
problemów związanych z prawami 
człowieka i demokracją praktycznie każdy 
wywóz technologii mógłby być stosowany 
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człowieka bez skutków śmiertelnych; przeciwko zasadom kodeksu, co 
uczyniłoby określenie szczególnie 
niebezpiecznego profilu nabywcy co 
najmniej tak samo ważnym jak środki 
kontroli samej śmiercionośnej 
technologii;

Or. en

Poprawka 111
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. domaga się ponadto rozszerzenia i 
stosowania ośmiu kryteriów również 
wobec przemieszczania personelu 
wojskowego, bezpieczeństwa i policyjnego, 
na usługi, wiedzę ekspercką i kształcenie 
związane z wywozem uzbrojenia oraz na 
prywatne usługi wojskowe i 
bezpieczeństwa; wzywa do obligatoryjnego 
zapewnienia weryfikacji przestrzegania 
ośmiu kryteriów przy wywozie technologii 
bezpieczeństwa i ogólnie towarów 
podwójnego zastosowania;

skreślony

Or. pl

Poprawka 112
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. domaga się ponadto rozszerzenia i 
stosowania ośmiu kryteriów również
wobec przemieszczania personelu 
wojskowego, bezpieczeństwa i policyjnego, 

10. domaga się ponadto poprawy 
stosowania kryteriów wspólnego 
stanowiska 2008/944/WPZiB przed 
zaproponowaniem nowych kryteriów;
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na usługi, wiedzę ekspercką i kształcenie 
związane z wywozem uzbrojenia oraz na 
prywatne usługi wojskowe i 
bezpieczeństwa; wzywa do obligatoryjnego 
zapewnienia weryfikacji przestrzegania 
ośmiu kryteriów przy wywozie technologii 
bezpieczeństwa i ogólnie towarów 
podwójnego zastosowania;

Or. en

Poprawka 113
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. domaga się ponadto rozszerzenia i 
stosowania ośmiu kryteriów również 
wobec przemieszczania personelu 
wojskowego, bezpieczeństwa i policyjnego, 
na usługi, wiedzę ekspercką i kształcenie 
związane z wywozem uzbrojenia oraz na 
prywatne usługi wojskowe i 
bezpieczeństwa; wzywa do obligatoryjnego 
zapewnienia weryfikacji przestrzegania 
ośmiu kryteriów przy wywozie technologii 
bezpieczeństwa i ogólnie towarów 
podwójnego zastosowania;

10. proponuje, by osiem kryteriów było 
stosowanych również wobec usług 
związanych z wywozem uzbrojenia; 
wzywa do obligatoryjnego zapewnienia 
weryfikacji przestrzegania ośmiu kryteriów 
przy wywozie technologii bezpieczeństwa i 
ogólnie towarów podwójnego 
zastosowania;

Or. fi

Poprawka 114
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. domaga się ponadto rozszerzenia i 
stosowania ośmiu kryteriów również 

10. proponuje, by zbadać możliwość 
stosowania i rozszerzenia ośmiu kryteriów 
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wobec przemieszczania personelu 
wojskowego, bezpieczeństwa i 
policyjnego, na usługi, wiedzę ekspercką i 
kształcenie związane z wywozem 
uzbrojenia oraz na prywatne usługi 
wojskowe i bezpieczeństwa; wzywa do 
obligatoryjnego zapewnienia weryfikacji 
przestrzegania ośmiu kryteriów przy 
wywozie technologii bezpieczeństwa i 
ogólnie towarów podwójnego 
zastosowania;

w ramach postanowień wspólnego 
stanowiska, również wobec 
przemieszczania personelu wojskowego i 
bezpieczeństwa, na usługi związane z 
wywozem uzbrojenia oraz na prywatne 
usługi wojskowe; wzywa do 
obligatoryjnego zapewnienia weryfikacji 
przestrzegania ośmiu kryteriów przy 
wywozie towarów i technologii 
podwójnego zastosowania, jeśli istnieją 
powody, by przypuszczać, że wywóz takich 
towarów i technologii naruszałby jedno z 
ośmiu kryteriów;

Or. en

Poprawka 115
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. domaga się ponadto rozszerzenia i 
stosowania ośmiu kryteriów również 
wobec przemieszczania personelu 
wojskowego, bezpieczeństwa i 
policyjnego, na usługi, wiedzę ekspercką i 
kształcenie związane z wywozem 
uzbrojenia oraz na prywatne usługi 
wojskowe i bezpieczeństwa; wzywa do 
obligatoryjnego zapewnienia weryfikacji 
przestrzegania ośmiu kryteriów przy 
wywozie technologii bezpieczeństwa i 
ogólnie towarów podwójnego 
zastosowania;

10. domaga się ponadto rozszerzenia i 
stosowania ośmiu kryteriów również 
wobec przemieszczania personelu 
wojskowego, bezpieczeństwa i 
policyjnego, na usługi, wiedzę ekspercką i 
kształcenie związane z wywozem 
uzbrojenia oraz na prywatne usługi 
wojskowe i bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 116
Arnaud Danjean
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. domaga się ponadto rozszerzenia i 
stosowania ośmiu kryteriów również 
wobec przemieszczania personelu 
wojskowego, bezpieczeństwa i 
policyjnego, na usługi, wiedzę ekspercką i 
kształcenie związane z wywozem 
uzbrojenia oraz na prywatne usługi 
wojskowe i bezpieczeństwa; wzywa do 
obligatoryjnego zapewnienia weryfikacji 
przestrzegania ośmiu kryteriów przy 
wywozie technologii bezpieczeństwa i 
ogólnie towarów podwójnego 
zastosowania;

10. domaga się ponadto rozszerzenia i 
stosowania ośmiu kryteriów również 
wobec przemieszczania personelu 
wojskowego, bezpieczeństwa i 
policyjnego, na usługi, wiedzę ekspercką i 
kształcenie związane z wywozem 
uzbrojenia oraz na prywatne usługi 
wojskowe i bezpieczeństwa; wzywa do 
weryfikacji przestrzegania ośmiu kryteriów 
przy wywozie technologii bezpieczeństwa i 
ogólnie towarów podwójnego 
zastosowania;

Or. fr

Poprawka 117
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. przypomina, że zgodnie ze wspólnym 
stanowiskiem państwa członkowskie są 
zobowiązane do dołożenia wszelkich 
starań w celu zachęcenia innych państw 
dokonujących wywozu technologii 
wojskowych lub sprzętu wojskowego do 
stosowania kryteriów tego wspólnego 
stanowiska; ubolewa, że żadne z państw 
podlegających unijnej polityce sąsiedztwa 
ani Turcja nie dostosowały się oficjalnie 
do kryteriów i zasad wspólnego 
stanowiska; wzywa ESDZ i państwa 
członkowskie do zachęcania tych państw 
do dostosowania się do wspólnego 
stanowiska;
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Or. en

Poprawka 118
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ubolewa, że w 2010 r. tylko 63% 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
przekazało pełne zbiory danych dotyczące 
ich wywozu uzbrojenia; stwierdza, że 
kraje, które notorycznie przekazują 
niepełne dane dotyczące swojego wywozu, 
należą jednocześnie do największych 
eksporterów uzbrojenia zarówno w UE, 
jak i w skali światowej;

skreślony

Or. pl

Poprawka 119
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. stwierdza, że w państwach 
członkowskich istnieją zróżnicowane 
procedury zbierania danych oraz praktyki 
w zakresie ujawniania zarejestrowanych 
zbiorów danych dotyczących wywozu 
uzbrojenia, co powoduje, że sprawozdanie 
roczne COARM nie zawiera istotnych
informacji, przez co jest nieaktualne i 
nieprzekonujące; domaga się z tego 
względu wprowadzenia znormalizowanej 
procedury zbierania i przekazywania
danych, stosowanej jednakowo we 
wszystkich państwach, aby przekazywać i 
ujawniać terminowe i pełne informacje;

13. stwierdza, że w państwach 
członkowskich istnieją zróżnicowane 
procedury zbierania danych oraz praktyki 
w zakresie ujawniania zarejestrowanych 
zbiorów danych dotyczących wywozu 
uzbrojenia, co powoduje, że sprawozdanie 
roczne COARM zawiera 
zestandaryzowane informacje dotyczące 
udzielonych pozwoleń na wywóz oraz nie 
zawiera niektórych istotnych informacji 
dotyczących faktycznego wywozu 
uzbrojenia; z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywy państw członkowskich mające 
na celu poprawę sytuacji w zakresie
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przekazywania i ujawniania terminowych
i pełnych informacji;

Or. en

Poprawka 120
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. stwierdza, że w państwach 
członkowskich istnieją zróżnicowane 
procedury zbierania danych oraz praktyki 
w zakresie ujawniania zarejestrowanych 
zbiorów danych dotyczących wywozu 
uzbrojenia, co powoduje, że sprawozdanie 
roczne COARM nie zawiera istotnych 
informacji, przez co jest nieaktualne i 
nieprzekonujące; domaga się z tego 
względu wprowadzenia znormalizowanej 
procedury zbierania i przekazywania 
danych, stosowanej jednakowo we 
wszystkich państwach, aby przekazywać i 
ujawniać terminowe i pełne informacje;

13. stwierdza, że w państwach 
członkowskich istnieją zróżnicowane 
procedury zbierania danych oraz praktyki 
w zakresie ujawniania zarejestrowanych 
zbiorów danych dotyczących wywozu 
uzbrojenia, co powoduje, że sprawozdanie 
roczne COARM nie zawiera istotnych 
informacji, przez co jest nieaktualne i 
nieprzekonujące; domaga się z tego 
względu wprowadzenia znormalizowanej 
procedury przekazywania danych o 
rzeczywistym eksporcie, stosowanej 
jednakowo we wszystkich państwach, aby 
przekazywać i ujawniać terminowe i pełne 
informacje;

Or. pl

Poprawka 121
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. stwierdza, że w państwach 
członkowskich istnieją zróżnicowane 
procedury zbierania danych oraz praktyki 
w zakresie ujawniania zarejestrowanych 

13. stwierdza, że w państwach 
członkowskich istnieją zróżnicowane 
procedury zbierania danych oraz praktyki 
w zakresie ujawniania zarejestrowanych 
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zbiorów danych dotyczących wywozu 
uzbrojenia, co powoduje, że sprawozdanie 
roczne COARM nie zawiera istotnych 
informacji, przez co jest nieaktualne i 
nieprzekonujące; domaga się z tego 
względu wprowadzenia znormalizowanej 
procedury zbierania i przekazywania 
danych, stosowanej jednakowo we 
wszystkich państwach, aby przekazywać i 
ujawniać terminowe i pełne informacje;

zbiorów danych dotyczących wywozu 
uzbrojenia, co powoduje, że sprawozdanie 
roczne COARM nie zawiera istotnych 
informacji, przez co jest nieaktualne i 
nieprzekonujące; domaga się z tego 
względu wprowadzenia znormalizowanej 
procedury zbierania i przekazywania 
danych, stosowanej jednakowo we 
wszystkich państwach, aby przekazywać i 
ujawniać terminowe i pełne informacje; 
apeluje o określenie w sprawozdaniu 
rocznym państw członkowskich 
odpowiedzialnych za poszczególne 
notyfikacje odmowy;

Or. en

Poprawka 122
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. stwierdza, że w państwach 
członkowskich istnieją zróżnicowane 
procedury zbierania danych oraz praktyki 
w zakresie ujawniania zarejestrowanych 
zbiorów danych dotyczących wywozu 
uzbrojenia, co powoduje, że sprawozdanie 
roczne COARM nie zawiera istotnych 
informacji, przez co jest nieaktualne i 
nieprzekonujące; domaga się z tego 
względu wprowadzenia znormalizowanej 
procedury zbierania i przekazywania 
danych, stosowanej jednakowo we 
wszystkich państwach, aby przekazywać i 
ujawniać terminowe i pełne informacje;

13. stwierdza, że w państwach 
członkowskich istnieją zróżnicowane 
procedury zbierania danych oraz praktyki 
w zakresie ujawniania zarejestrowanych 
zbiorów danych dotyczących wywozu 
uzbrojenia, co powoduje, że sprawozdanie 
roczne COARM nie zawiera istotnych
informacji, przez co jest nieaktualne i 
nieprzekonujące; domaga się z tego 
względu wprowadzenia znormalizowanej 
procedury składania sprawozdań,
zbierania i przekazywania danych, 
stosowanej jednakowo we wszystkich 
państwach, aby przekazywać i ujawniać 
dokładne, terminowe i pełne informacje;

Or. en
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Poprawka 123
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca w tym kontekście do zbierania 
od państw członkowskich dodatkowych 
informacji oraz ujawniania ich zarówno 
na szczeblu krajowym, jak i w 
sprawozdaniu rocznym COARM, w 
szczególności wykazu państw, do których 
wywóz uzbrojenia mógłby wiązać się z 
naruszeniem co najmniej jednego z ośmiu 
kryteriów, a także szczegółowego wykazu 
tych państw członkowskich Unii 
Europejskiej, które w okresie, jakiego 
dotyczą zbierane dane, prowadziły wywóz 
uzbrojenia do tych państw;

skreślony

Or. pl

Poprawka 124
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca w tym kontekście do zbierania 
od państw członkowskich dodatkowych 
informacji oraz ujawniania ich zarówno 
na szczeblu krajowym, jak i w
sprawozdaniu rocznym COARM, w 
szczególności wykazu państw, do których
wywóz uzbrojenia mógłby wiązać się z 
naruszeniem co najmniej jednego z ośmiu 
kryteriów, a także szczegółowego wykazu 
tych państw członkowskich Unii 
Europejskiej, które w okresie, jakiego 
dotyczą zbierane dane, prowadziły wywóz 
uzbrojenia do tych państw;

14. wzywa państwa członkowskie do 
dostarczenia dodatkowych, bardziej 
aktualnych informacji, które w razie 
potrzeby można by wykorzystać jako 
podstawę wspólnego wykazu państw, do 
których wywóz uzbrojenia mógłby wiązać 
się z naruszeniem co najmniej jednego z 
ośmiu kryteriów;
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Or. fr

Poprawka 125
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca w tym kontekście do zbierania 
od państw członkowskich dodatkowych 
informacji oraz ujawniania ich zarówno 
na szczeblu krajowym, jak i w 
sprawozdaniu rocznym COARM, w 
szczególności wykazu państw, do których 
wywóz uzbrojenia mógłby wiązać się z 
naruszeniem co najmniej jednego z ośmiu 
kryteriów, a także szczegółowego wykazu 
tych państw członkowskich Unii 
Europejskiej, które w okresie, jakiego 
dotyczą zbierane dane, prowadziły wywóz 
uzbrojenia do tych państw;

14. zachęca w tym kontekście do zbierania 
od państw członkowskich dodatkowych 
informacji w celu lepszego zrozumienia i 
poprawy kontroli sprawowanej przez 
krajowe i wspólnie ustanowione 
międzynarodowe organy nadzorcze, a 
także informacji wykorzystywanych na 
potrzeby sprawozdania rocznego 
COARM;

Or. en

Poprawka 126
Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca w tym kontekście do zbierania 
od państw członkowskich dodatkowych 
informacji oraz ujawniania ich zarówno na 
szczeblu krajowym, jak i w sprawozdaniu 
rocznym COARM, w szczególności 
wykazu państw, do których wywóz 
uzbrojenia mógłby wiązać się z 
naruszeniem co najmniej jednego z ośmiu 
kryteriów, a także szczegółowego wykazu 
tych państw członkowskich Unii 

14. zachęca w tym kontekście do zbierania 
od państw członkowskich dodatkowych 
informacji oraz ujawniania ich zarówno na 
szczeblu krajowym, jak i w sprawozdaniu 
rocznym COARM, w szczególności 
wykazu państw, do których wywóz 
uzbrojenia mógłby wiązać się z 
naruszeniem co najmniej jednego z ośmiu 
kryteriów, a także szczegółowego wykazu 
tych państw członkowskich Unii 
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Europejskiej, które w okresie, jakiego 
dotyczą zbierane dane, prowadziły wywóz 
uzbrojenia do tych państw;

Europejskiej, które w okresie, jakiego 
dotyczą zbierane dane, prowadziły wywóz 
uzbrojenia do tych państw, oraz sugeruje 
w tym kontekście ustanowienie 
mechanizmu kontroli sprawowanej po 
wywozie, jak na przykład program „Blue 
Latern” w USA, w ramach którego 
prowadzone są kontrole oparte na 
dokładnym procesie selekcji transakcji, 
które wydają się najbardziej zagrożone 
pod względem prowadzenia działań 
pozorujących lub nadużyć;

Or. en

Poprawka 127
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca w tym kontekście do zbierania 
od państw członkowskich dodatkowych 
informacji oraz ujawniania ich zarówno na 
szczeblu krajowym, jak i w sprawozdaniu 
rocznym COARM, w szczególności 
wykazu państw, do których wywóz 
uzbrojenia mógłby wiązać się z 
naruszeniem co najmniej jednego z ośmiu 
kryteriów, a także szczegółowego wykazu 
tych państw członkowskich Unii 
Europejskiej, które w okresie, jakiego 
dotyczą zbierane dane, prowadziły wywóz 
uzbrojenia do tych państw;

14. zachęca w tym kontekście do zbierania 
od państw członkowskich dodatkowych 
informacji oraz ujawniania ich zarówno na 
szczeblu krajowym, jak i w sprawozdaniu 
rocznym COARM, w szczególności 
wykazu państw, do których transfery 
uzbrojenia mogłyby wiązać się z 
naruszeniem co najmniej jednego z ośmiu 
kryteriów, a także szczegółowego wykazu 
tych państw członkowskich Unii 
Europejskiej, które w okresie, jakiego 
dotyczą zbierane dane, prowadziły wywóz 
uzbrojenia do tych państw;

Or. en

Poprawka 128
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że dzięki dyrektywie w 
sprawie uproszczenia warunków 
transferów produktów związanych z 
obronnością we Wspólnocie znacznie 
ułatwiono wewnątrzeuropejski wywóz 
uzbrojenia; domaga się w tym kontekście 
zamieszczania w sprawozdaniu rocznym 
COARM również szczegółowych 
informacji na temat tego, które przypadki 
wewnątrzeuropejskiego wywozu 
uzbrojenia stanowiły naruszenie co 
najmniej jednego z ośmiu kryteriów;

skreślony

Or. pl

Poprawka 129
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że dzięki dyrektywie w 
sprawie uproszczenia warunków 
transferów produktów związanych z 
obronnością we Wspólnocie znacznie 
ułatwiono wewnątrzeuropejski wywóz 
uzbrojenia; domaga się w tym kontekście 
zamieszczania w sprawozdaniu rocznym 
COARM również szczegółowych 
informacji na temat tego, które przypadki 
wewnątrzeuropejskiego wywozu 
uzbrojenia stanowiły naruszenie co 
najmniej jednego z ośmiu kryteriów;

15. stwierdza, że dzięki dyrektywie w 
sprawie uproszczenia warunków 
transferów produktów związanych z 
obronnością we Wspólnocie znacznie 
ułatwiono wewnątrzeuropejski wywóz 
uzbrojenia;

Or. fi
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Poprawka 130
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że dzięki dyrektywie w 
sprawie uproszczenia warunków 
transferów produktów związanych z 
obronnością we Wspólnocie znacznie 
ułatwiono wewnątrzeuropejski wywóz 
uzbrojenia; domaga się w tym kontekście 
zamieszczania w sprawozdaniu rocznym 
COARM również szczegółowych 
informacji na temat tego, które przypadki 
wewnątrzeuropejskiego wywozu 
uzbrojenia stanowiły naruszenie co 
najmniej jednego z ośmiu kryteriów;

15. stwierdza, że dzięki dyrektywie 
2009/43/WE w sprawie uproszczenia 
warunków transferów produktów 
związanych z obronnością we Wspólnocie 
znacznie ułatwiono wewnątrzeuropejski 
wywóz uzbrojenia poprzez ustanowienie 
wspólnej odpowiedzialności państw 
członkowskich i operatorów, bez 
złagodzenia kontroli; ponownie podkreśla, 
że COARM regularnie aktualizuje 
podręcznik w celu pomocy państwom 
członkowskim we wdrażaniu wspólnego 
stanowiska;

Or. fr

Poprawka 131
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się, by w sprawozdaniu 
rocznym COARM zamieszczano również 
informacje dotyczące ostatecznego punktu 
docelowego wywozu 
wewnątrzeuropejskiego oraz 
ewentualnego problematycznego dalszego 
transferu do państw trzecich;

skreślony

Or. en

Poprawka 132
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się, by w sprawozdaniu 
rocznym COARM zamieszczano również 
informacje dotyczące ostatecznego punktu 
docelowego wywozu 
wewnątrzeuropejskiego oraz 
ewentualnego problematycznego dalszego 
transferu do państw trzecich;

skreślony

Or. pl

Poprawka 133
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się, by w sprawozdaniu 
rocznym COARM zamieszczano również
informacje dotyczące ostatecznego punktu 
docelowego wywozu 
wewnątrzeuropejskiego oraz ewentualnego 
problematycznego dalszego transferu do 
państw trzecich;

16. podkreśla, że sprawozdanie roczne
COARM, za uprzednią zgodą państw 
członkowskich, mogłoby zawierać 
informacje dotyczące ostatecznego punktu 
docelowego wywozu 
wewnątrzeuropejskiego oraz ewentualnego 
problematycznego dalszego transferu do 
państw trzecich;

Or. fr

Poprawka 134
Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się, by w sprawozdaniu 16. domaga się, by w sprawozdaniu 
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rocznym COARM zamieszczano również 
informacje dotyczące ostatecznego punktu 
docelowego wywozu 
wewnątrzeuropejskiego oraz ewentualnego 
problematycznego dalszego transferu do 
państw trzecich;

rocznym COARM zamieszczano również 
informacje dotyczące ostatecznego punktu 
docelowego wywozu 
wewnątrzeuropejskiego, ewentualnego 
problematycznego dalszego transferu do 
państw trzecich oraz licencjonowanej 
produkcji poza Unią Europejską;

Or. en

Poprawka 135
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się, by w sprawozdaniu 
rocznym COARM zamieszczano również 
informacje dotyczące ostatecznego punktu 
docelowego wywozu 
wewnątrzeuropejskiego oraz ewentualnego 
problematycznego dalszego transferu do 
państw trzecich;

16. domaga się, by w sprawozdaniu 
rocznym COARM zamieszczano również 
informacje dotyczące ostatecznego punktu 
docelowego wywozu 
wewnątrzeuropejskiego oraz ewentualnego 
dalszego transferu do państw trzecich, 
który narusza co najmniej jedno z ośmiu 
kryteriów;

Or. en

Poprawka 136
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zachęca do uzupełnienia 
sprawozdania rocznego COARM o 
podsumowanie, w którym m.in. uwzględni 
się tendencje porównawcze w odniesieniu 
do lat ubiegłych oraz wielkości 
zagregowane;

skreślony
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Poprawka 137
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. proponuje włączyć do sprawozdania 
rocznego COARM działania następcze 
związane z wywozem broni, określone we 
wcześniejszych sprawozdaniach, a także 
środki przedsiębrane przez państwa 
członkowskie w celu zajęcia się tymi 
kwestiami;

Or. en

Poprawka 138
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ubolewa, że sprawozdanie roczne 
COARM za rok 2010 pojawiło się dopiero 
w dniu 30 grudnia 2011 r., a za rok 2011 
dopiero w dniu 14 grudnia 2012 r., a więc 
ze znacznym opóźnieniem; wzywa do 
terminowego publikowania sprawozdania 
rocznego COARM, które powinno 
następować najpóźniej pół roku po 
zakończeniu okresu zbierania danych;

18. ubolewa, że sprawozdanie roczne 
COARM za rok 2010 pojawiło się dopiero 
w dniu 30 grudnia 2011 r., a za rok 2011 
dopiero w dniu 14 grudnia 2012 r., a więc 
ze znacznym opóźnieniem; wzywa do 
terminowego publikowania sprawozdania 
rocznego COARM, które powinno 
następować najpóźniej pół roku po 
zakończeniu okresu zbierania danych; 
sugeruje wzmocnienie zdolności COARM 
do analizowania kontroli wywozu 
uzbrojenia;

Or. fi
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Poprawka 139
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla istotną rolę społeczeństwa 
obywatelskiego, parlamentów narodowych 
i Parlamentu Europejskiego w procesie 
realizacji i forsowania uzgodnionych norm 
ze wspólnego stanowiska na szczeblu 
krajowym i europejskim oraz tworzenia 
przejrzystego systemu kontroli wraz z 
obowiązkami sprawozdawczości; domaga 
się z tego względu przejrzystego i 
rzetelnego mechanizmu kontrolnego, 
wzmacniającego rolę parlamentów i 
społeczeństwa obywatelskiego;

19. podkreśla istotną rolę społeczeństwa 
obywatelskiego, parlamentów narodowych 
i Parlamentu Europejskiego w procesie 
realizacji i forsowania uzgodnionych norm 
ze wspólnego stanowiska na szczeblu 
krajowym i europejskim oraz tworzenia 
przejrzystego systemu kontroli wraz z 
obowiązkami sprawozdawczości; domaga 
się z tego względu przejrzystego i 
rzetelnego mechanizmu kontrolnego, 
wzmacniającego rolę parlamentów i 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
poprzez stworzenie niezależnej grupy 
ekspertów, która doradzałaby COARM w 
zakresie stosowania i wdrażania ośmiu 
kryteriów wywozu oraz w sporządzaniu 
wykazu państw trzecich wymagających 
szczególnej uwagi i czujności w przypadku 
udzielania pozwoleń, o których mowa w 
art. 2.2 lit. b) wspólnego stanowiska;
wzywa do podjęcia pogłębionej dyskusji 
na temat sprawozdania rocznego COARM 
na wspólnej sesji podkomisji DROI i 
SEDE Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 140
Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla istotną rolę społeczeństwa 
obywatelskiego, parlamentów narodowych 

19. podkreśla istotną rolę społeczeństwa 
obywatelskiego, parlamentów narodowych 
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i Parlamentu Europejskiego w procesie 
realizacji i forsowania uzgodnionych norm 
ze wspólnego stanowiska na szczeblu 
krajowym i europejskim oraz tworzenia 
przejrzystego systemu kontroli wraz z 
obowiązkami sprawozdawczości; domaga 
się z tego względu przejrzystego i 
rzetelnego mechanizmu kontrolnego, 
wzmacniającego rolę parlamentów i 
społeczeństwa obywatelskiego;

i Parlamentu Europejskiego w procesie 
realizacji i forsowania uzgodnionych norm 
ze wspólnego stanowiska na szczeblu 
krajowym i europejskim oraz tworzenia 
przejrzystego systemu kontroli wraz z 
obowiązkami sprawozdawczości; domaga 
się z tego względu przejrzystego i 
rzetelnego mechanizmu kontrolnego, 
wzmacniającego rolę parlamentów i 
społeczeństwa obywatelskiego, na 
przykład na wzór parlamentarnej komisji 
ds. kontroli wywozu broni, powołanej w 
Szwecji;

Or. de

Poprawka 141
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla znaczenie i legitymację 
nadzoru parlamentarnego nad danymi i 
prowadzeniem kontroli wywozu uzbrojenia 
oraz domaga się z tego względu środków, 
wsparcia i informacji, które są niezbędne 
dla zagwarantowania nieograniczonego 
wykonywania tych funkcji kontrolnych na 
szczeblu krajowym i europejskim;

20. podkreśla znaczenie i legitymację 
nadzoru parlamentarnego nad danymi i 
prowadzeniem kontroli wywozu uzbrojenia 
oraz domaga się z tego względu środków, 
wsparcia i informacji, które są niezbędne 
dla zagwarantowania nieograniczonego 
wykonywania tych funkcji kontrolnych na 
szczeblu krajowym i europejskim, zgodnie 
z zasadami poszczególnych państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 142
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że w trakcie posiedzeń Grupy 
Roboczej Rady COARM należy 
regularnie konsultować się z właściwymi 
funkcjonariuszami krajowymi 
odpowiedzialnymi za wydawanie 
krajowych pozwoleń na wywóz, a także z 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego zajmującymi się 
zagadnieniem kontroli wywozu 
uzbrojenia, ponieważ te podmioty wnoszą 
istotny wkład w realizację wspólnego 
stanowiska i mogą przyczynić się do 
wyższej jakości wymienianych informacji;

21. z zadowoleniem zauważa, że w trakcie
posiedzeń Grupy Roboczej Rady COARM 
odbywają się regularne konsultacje z 
właściwymi funkcjonariuszami krajowymi 
odpowiedzialnymi za wydawanie 
krajowych pozwoleń na wywóz, ponieważ 
te podmioty wnoszą istotny wkład w 
realizację wspólnego stanowiska i mogą 
przyczynić się do wyższej jakości 
wymienianych informacji;

Or. en

Poprawka 143
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że w trakcie posiedzeń Grupy 
Roboczej Rady COARM należy regularnie 
konsultować się z właściwymi 
funkcjonariuszami krajowymi 
odpowiedzialnymi za wydawanie 
krajowych pozwoleń na wywóz, a także z 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego zajmującymi się 
zagadnieniem kontroli wywozu 
uzbrojenia, ponieważ te podmioty wnoszą 
istotny wkład w realizację wspólnego 
stanowiska i mogą przyczynić się do 
wyższej jakości wymienianych informacji;

21. uważa, że w trakcie posiedzeń Grupy 
Roboczej Rady COARM należy regularnie 
konsultować się z właściwymi 
funkcjonariuszami krajowymi 
odpowiedzialnymi za wydawanie 
krajowych pozwoleń na wywóz, ponieważ 
te podmioty wnoszą istotny wkład w 
realizację wspólnego stanowiska i mogą 
przyczynić się do wyższej jakości 
wymienianych informacji; uważa ponadto, 
że w konsultacjach powinny uczestniczyć 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
zajmujące się zagadnieniami kontroli 
wywozu uzbrojenia, a także 
przedstawiciele sektora obrony;

Or. fi
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Poprawka 144
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że w trakcie posiedzeń Grupy 
Roboczej Rady COARM należy 
regularnie konsultować się z właściwymi 
funkcjonariuszami krajowymi 
odpowiedzialnymi za wydawanie 
krajowych pozwoleń na wywóz, a także z 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego zajmującymi się 
zagadnieniem kontroli wywozu uzbrojenia, 
ponieważ te podmioty wnoszą istotny 
wkład w realizację wspólnego stanowiska i 
mogą przyczynić się do wyższej jakości 
wymienianych informacji;

21. uważa, że w trakcie posiedzeń Grupy 
Roboczej Rady COARM należy 
regularniej konsultować się z właściwymi 
funkcjonariuszami krajowymi 
odpowiedzialnymi za wydawanie 
krajowych pozwoleń na wywóz, a także z 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego zajmującymi się 
zagadnieniem kontroli wywozu uzbrojenia, 
we współpracy z grupą roboczą Rady ds. 
praw człowieka (COHOM), ponieważ te 
podmioty wnoszą istotny wkład w 
realizację wspólnego stanowiska i mogą 
przyczynić się do wyższej jakości 
wymienianych informacji;

Or. en

Poprawka 145
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że w trakcie posiedzeń Grupy 
Roboczej Rady COARM należy regularnie 
konsultować się z właściwymi 
funkcjonariuszami krajowymi 
odpowiedzialnymi za wydawanie 
krajowych pozwoleń na wywóz, a także z 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego zajmującymi się 
zagadnieniem kontroli wywozu uzbrojenia, 
ponieważ te podmioty wnoszą istotny 
wkład w realizację wspólnego stanowiska i 

21. uważa, że w trakcie posiedzeń Grupy 
Roboczej Rady COARM należy regularnie 
konsultować się z właściwymi 
funkcjonariuszami krajowymi 
odpowiedzialnymi za wydawanie 
krajowych pozwoleń na wywóz, a także z 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego zajmującymi się 
zagadnieniem kontroli wywozu uzbrojenia, 
ponieważ te podmioty wnoszą istotny 
wkład w realizację i egzekwowanie 
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mogą przyczynić się do wyższej jakości 
wymienianych informacji;

wspólnego stanowiska i mogą przyczynić 
się do wyższej jakości wymienianych 
informacji;

Or. en

Poprawka 146
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Śródtytuł piąty

Projekt rezolucji Poprawka

Międzynarodowy traktat w dziedzinie 
kontroli uzbrojenia dotyczący 
międzynarodowego handlu bronią 
konwencjonalną

Traktat o handlu bronią

Or. en

Poprawka 147
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. deklaruje ponownie swoje pełne 
poparcie dla zawarcia solidnego i prawnie 
wiążącego międzynarodowego traktatu w 
dziedzinie kontroli uzbrojenia dotyczącego 
międzynarodowego handlu bronią 
konwencjonalną, pod auspicjami 
Organizacji Narodów Zjednoczonych; 
podkreśla z tego względu, że ten cel musi 
być jednym z priorytetów europejskiej 
polityki zagranicznej;

22. deklaruje ponownie swoje pełne 
poparcie dla zawarcia solidnego i prawnie 
wiążącego traktatu o handlu bronią 
dotyczącego międzynarodowego handlu 
bronią konwencjonalną i jej transferów, 
pod auspicjami Organizacji Narodów 
Zjednoczonych; podkreśla z tego względu, 
że ten cel musi być jednym z priorytetów 
europejskiej polityki zagranicznej;

Or. en
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Poprawka 148
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. w związku z tym wzywa, by 
przewidziane na marzec 2013 r. 
negocjacje w sprawie prawnie wiążącego 
międzynarodowego traktatu o handlu 
bronią stały się historycznym krokiem 
naprzód, dzięki większej przejrzystości 
i odpowiedzialności, przez opracowanie 
najwyższych międzynarodowych norm 
i kryteriów oceniania decyzji w sprawie 
transferu, importu i eksportu broni 
konwencjonalnej;

Or. en

Poprawka 149
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zwraca się do państw członkowskich i 
innych negocjujących stron o 
promowanie solidności w odniesieniu do 
treści przyszłego traktatu i warunków 
członkostwa, w odróżnieniu od 
promowania słabego traktatu 
ustanowionego w drodze powszechnego 
konsensusu;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że skuteczne traktat w 
dziedzinie kontroli powinien obejmować 
szerokie spektrum działań dotyczących 
handlu bronią konwencjonalną, obejmując: 
przywóz, wywóz i transfer – w tym 
przewóz i przeładunek, wraz z 
tymczasowym wywozem, przywozem i 
powtórnym wywozem – produkcję na 
licencji zagranicznej oraz zarządzanie 
stanami magazynowymi i wszystkie 
powiązane z tym usługi, w tym 
pośrednictwo, transport i finansowanie;

23. uważa, że skuteczne traktat w 
dziedzinie kontroli powinien obejmować 
szerokie spektrum działań dotyczących 
handlu bronią konwencjonalną, obejmując: 
przywóz, wywóz i transfer – w tym 
przewóz i przeładunek, wraz z 
tymczasowym wywozem, przywozem i 
powtórnym wywozem – produkcję 
krajową i produkcję na licencji 
zagranicznej, strategiczne planowanie oraz 
zarządzanie stanami magazynowymi i 
wszystkie powiązane z tym usługi, w tym 
pośrednictwo, transport i finansowanie;

Or. es

Poprawka 151
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że skuteczne traktat w 
dziedzinie kontroli powinien obejmować 
szerokie spektrum działań dotyczących 
handlu bronią konwencjonalną, obejmując: 
przywóz, wywóz i transfer – w tym 
przewóz i przeładunek, wraz z 
tymczasowym wywozem, przywozem i 
powtórnym wywozem – produkcję na 
licencji zagranicznej oraz zarządzanie 
stanami magazynowymi i wszystkie 
powiązane z tym usługi, w tym 
pośrednictwo, transport i finansowanie;

23. uważa, że skuteczny traktat o handlu 
bronią powinien obejmować szerokie 
spektrum działań dotyczących handlu 
bronią konwencjonalną, obejmując: 
przywóz, wywóz i transfer – w tym 
przewóz i przeładunek, wraz z 
tymczasowym wywozem, przywozem i 
powtórnym wywozem – produkcję na 
licencji zagranicznej oraz zarządzanie 
stanami magazynowymi i wszystkie 
powiązane z tym usługi, w tym 
pośrednictwo, transport i finansowanie;
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Or. en

Poprawka 152
Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. apeluje o objęcie zakresem przyszłego 
traktatu o handlu bronią najbardziej 
wszechstronnej gamy produktów i działań, 
w tym m.in. broni strzeleckiej i lekkiej, 
technologii podwójnego zastosowania, 
części i podzespołów oraz wszelkich form 
transferu, oraz odnosi się w tym 
kontekście do pełnego wdrożenia 
programu działania ONZ na rzecz 
zapobiegania nielegalnemu handlowi 
bronią strzelecką i lekką pod auspicjami 
ONZ; apeluje o rozsądną współpracę w 
ramach wdrażania programu działania 
ONZ na rzecz zapobiegania nielegalnemu 
handlowi bronią strzelecką i lekką i 
przyszłego traktatu o handlu bronią w 
celu zapobieżenia nielegalnym i 
nieodpowiedzialnym transferom oraz 
kierowaniu transferom uzbrojenia;

Or. en

Poprawka 153
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że skuteczny międzynarodowy
traktat w dziedzinie kontroli wywozu 
uzbrojenia powinien obejmować transfer 

24. uważa, że skuteczny traktat o handlu 
bronią powinien obejmować transfer 
między państwami, transfer między 
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między państwami, transfer między 
państwami i prywatnymi użytkownikami 
końcowymi, leasing i pożyczki, darowizny 
lub transfer w formie świadczeń 
pomocowych lub dalsze świadczenia;

państwami i prywatnymi użytkownikami 
końcowymi, leasing i pożyczki, darowizny 
lub transfer w formie świadczeń 
pomocowych lub dalsze świadczenia;

Or. en

Poprawka 154
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. uważa, że skuteczny traktat o handlu 
bronią powinien też obejmować jak 
najszerszy zakres broni konwencjonalnej, 
w tym broń strzelecką i lekką oraz 
amunicję, transfery niematerialne, towary 
podwójnego zastosowania, elementy 
i technologie związane z ich 
wykorzystaniem, produkcję lub 
utrzymanie do celów wojskowych lub 
innych celów związanych 
z bezpieczeństwem i egzekwowaniem 
prawa; uważa, że odpowiednią uwagę 
należy poświęcić oznakowaniu 
i identyfikowalności konwencjonalnej 
broni i amunicji, tak aby zwiększyć 
odpowiedzialność i zapobiegać kierowaniu 
transferów broni do nielegalnych 
odbiorców;

Or. en

Poprawka 155
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

24b. uważa, że państwa będące stronami 
nie powinny dokonywać transferów broni 
do państw, w których według właściwych 
organów Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, Unii Europejskiej lub 
Rady Europy łamane są prawa człowieka i 
zachodzi duże ryzyko, że broń ta zostanie 
użyta do popełniania czynów 
stanowiących poważne naruszenie 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka czy międzynarodowego 
prawa humanitarnego, w tym 
ludobójstwa, czystek etnicznych, zbrodni 
przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych, 
bądź też do ułatwiania takich działań; 

Or. en

Poprawka 156
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa państwa należące do 
Organizacji Narodów Zjednoczonych do 
wprowadzenia dodatkowych wiążących 
kryteriów jako norm międzynarodowych, 
które służyłyby jako wytyczne dla 
decydentów, a przy tym do uwzględnienia 
w szczególności sytuacji w państwie 
docelowym, m.in. w zakresie praw 
człowieka, wpływu na rozwój społeczno-
ekonomiczny kraju oraz utrzymanie pokoju 
i bezpieczeństwa w regionie;

25. wzywa państwa członkowskie UE do
podjęcia działań mających na celu 
przyjęcie – na szczeblu ONZ i UE –
dodatkowych wiążących kryteriów jako 
norm międzynarodowych, które służyłyby 
jako wytyczne dla decydentów, a przy tym 
do uwzględnienia w szczególności sytuacji 
w państwie docelowym, m.in. w zakresie 
praw człowieka, wpływu na rozwój 
społeczno-ekonomiczny kraju oraz 
utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa w 
regionie;

Or. en
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Poprawka 157
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa państwa należące do 
Organizacji Narodów Zjednoczonych do 
wprowadzenia dodatkowych wiążących 
kryteriów jako norm międzynarodowych, 
które służyłyby jako wytyczne dla 
decydentów, a przy tym do uwzględnienia 
w szczególności sytuacji w państwie 
docelowym, m.in. w zakresie praw 
człowieka, wpływu na rozwój społeczno-
ekonomiczny kraju oraz utrzymanie pokoju 
i bezpieczeństwa w regionie;

25. wzywa państwa należące do 
Organizacji Narodów Zjednoczonych do 
wprowadzenia wiążących kryteriów jako 
norm międzynarodowych, które służyłyby 
jako wytyczne dla decydentów, a przy tym 
do uwzględnienia w szczególności sytuacji 
w państwie docelowym, m.in. w zakresie 
praw człowieka, wpływu na rozwój 
społeczno-ekonomiczny kraju oraz
utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa w 
regionie;

Or. fi

Poprawka 158
Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa państwa należące do 
Organizacji Narodów Zjednoczonych do 
wprowadzenia dodatkowych wiążących 
kryteriów jako norm międzynarodowych, 
które służyłyby jako wytyczne dla 
decydentów, a przy tym do uwzględnienia 
w szczególności sytuacji w państwie 
docelowym, m.in. w zakresie praw 
człowieka, wpływu na rozwój społeczno-
ekonomiczny kraju oraz utrzymanie pokoju 
i bezpieczeństwa w regionie;

25. wzywa państwa należące do 
Organizacji Narodów Zjednoczonych do 
wprowadzenia dodatkowych wiążących 
kryteriów jako norm międzynarodowych, 
które służyłyby jako wytyczne dla 
decydentów, a przy tym do uwzględnienia 
w szczególności sytuacji w państwie 
docelowym, m.in. w zakresie praw 
człowieka, wpływu na rozwój społeczno-
ekonomiczny kraju oraz utrzymanie pokoju 
i bezpieczeństwa w regionie, a także 
zagrożenia związanego z przekierowaniem 
broni z rynku legalnego na nielegalny;

Or. en
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Poprawka 159
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. w związku z tym apeluje, by traktat 
o handlu bronią zawierał stanowcze 
i jednoznaczne zapisy dotyczące składania 
przez państwa będące jego stronami 
regularnych sprawozdań rocznych 
w sprawie wszystkich decyzji dotyczących 
transferu broni, w tym informacji 
dotyczących typów, ilości i odbiorców 
sprzętu dopuszczonego do transferu, 
a także sprawozdań w sprawie stosowania 
pełnego zakresu i postanowień traktatu;
apeluje, by traktat o handlu bronią 
wymagał od państw będących jego 
stronami stworzenia systemu szczegółowej 
archiwizacji, przez co najmniej 20 lat, 
całego obrotu handlowego i wszystkich 
transakcji objętych krajowym systemem 
kontroli;

Or. en

Poprawka 160
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla znaczenie mechanizmów 
przejrzystości i odpowiedzialności dla 
skutecznego wdrożenia 
międzynarodowego traktatu w dziedzinie 
kontroli uzbrojenia; w związku z tym 
apeluje o włączenie mechanizmów 
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wymiany informacji i najlepszych praktyk 
między państwami będącymi jego 
stronami w dziedzinie wywozu i przywozu 
uzbrojenia i decyzji dotyczących transferu 
uzbrojenia, oprócz stanowczych 
i jednoznacznych zapisów dotyczących 
składania przez państwa będące jego 
stronami publicznych sprawozdań 
rocznych w sprawie wszystkich decyzji 
dotyczących transferu broni, w tym 
informacji dotyczących typów, ilości 
i odbiorców sprzętu dopuszczonego do 
transferu, a także sprawozdań w sprawie 
stosowania pełnego zakresu i postanowień 
traktatu;

Or. en

Poprawka 161
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. wzywa do utworzenia specjalnej 
jednostki ds. wdrażania i wsparcia 
traktatu o handlu bronią, której 
kompetencje obejmowałyby zbieranie 
i analizowanie sprawozdań złożonych 
przez państwa będące stronami traktatu, 
a ponadto wzywa sekretarza generalnego 
ONZ do publikowania rocznego 
sprawozdania zawierającego dalsze 
propozycje dotyczące wzmocnienia 
postanowień operacyjnych traktatu;
wzywa, by jednostce ds. wdrażania 
i wsparcia traktatu o handlu bronią 
przyznać również prawo do analizowania 
danych dotyczących transferów broni oraz 
do identyfikacji rozbieżności, a także 
ewentualnych naruszeń traktatu 
i składania sprawozdania zgromadzeniu 
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państw będących stronami traktatu;

Or. en

Poprawka 162
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Śródtytuł szósty

Projekt rezolucji Poprawka

Rozbrojenie skreślony

Or. en

Poprawka 163
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. uważa, że Unia Europejska powinna 
sprostać jej zwiększonej odpowiedzialności 
za pokój i bezpieczeństwo w Europie i na 
świecie poprzez dalsze inicjatywy na rzecz 
ograniczenia zbrojeń oraz rozbrojenia, a 
także występować w pierwszej linii jako 
odpowiedzialny podmiot globalny i 
aktywnie działać w zakresie 
nierozprzestrzeniania broni, światowego 
rozbrojenia i kontroli transferu broni;

skreślony

Or. en

Poprawka 164
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Projekt rezolucji
Ustęp 26
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Projekt rezolucji Poprawka

26. uważa, że Unia Europejska powinna
sprostać jej zwiększonej odpowiedzialności 
za pokój i bezpieczeństwo w Europie i na 
świecie poprzez dalsze inicjatywy na rzecz 
ograniczenia zbrojeń oraz rozbrojenia, a 
także występować w pierwszej linii jako 
odpowiedzialny podmiot globalny i 
aktywnie działać w zakresie 
nierozprzestrzeniania broni, światowego 
rozbrojenia i kontroli transferu broni;

26. podkreśla, że rozbrojenie nie jest 
przedmiotem wspólnego stanowiska, lecz 
uważa, że Unia Europejska musi sprostać 
jej zwiększającej się odpowiedzialności za 
pokój i bezpieczeństwo oraz działać jako 
odpowiedzialny podmiot globalny w 
zakresie zapobiegania nielegalnemu 
rozprzestrzenianiu broni oraz promowania 
światowego rozbrojenia i kontroli transferu 
broni;

Or. fi

Poprawka 165
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że Komisja Europejska 
powinna opracować kompleksową 
strategię konwersji; zaleca w tym 
kontekście, by w ramach tej strategii 
opracować plan określający sposób jak 
najszybszego przestawienia produkcji 
uzbrojenia na wytwarzanie towarów do 
zastosowania cywilnego;

skreślony

Or. en

Poprawka 166
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że Komisja Europejska skreślony
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powinna opracować kompleksową 
strategię konwersji; zaleca w tym 
kontekście, by w ramach tej strategii 
opracować plan określający sposób jak 
najszybszego przestawienia produkcji 
uzbrojenia na wytwarzanie towarów do 
zastosowania cywilnego;

Or. en

Poprawka 167
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że Komisja Europejska 
powinna opracować kompleksową 
strategię konwersji; zaleca w tym 
kontekście, by w ramach tej strategii 
opracować plan określający sposób jak 
najszybszego przestawienia produkcji 
uzbrojenia na wytwarzanie towarów do 
zastosowania cywilnego;

skreślony

Or. fi

Poprawka 168
Sampo Terho

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że Komisja Europejska 
powinna opracować kompleksową 
strategię konwersji; zaleca w tym 
kontekście, by w ramach tej strategii 
opracować plan określający sposób jak 
najszybszego przestawienia produkcji 
uzbrojenia na wytwarzanie towarów do 

skreślony
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zastosowania cywilnego;

Or. fi

Poprawka 169
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że Komisja Europejska 
powinna opracować kompleksową 
strategię konwersji; zaleca w tym 
kontekście, by w ramach tej strategii 
opracować plan określający sposób jak 
najszybszego przestawienia produkcji 
uzbrojenia na wytwarzanie towarów do 
zastosowania cywilnego;

skreślony

Or. pl

Poprawka 170
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. z zadowoleniem przyjmuje 
ratyfikowanie przez Finlandię i Polskę 
traktatu ottawskiego o minach 
przeciwpiechotnych, a tym samym pełne 
ratyfikowanie tego ważnego 
międzynarodowego instrumentu przez 
państwa członkowskie; wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku dotyczącego 
zakazania inwestowania w 
przedsiębiorstwa, które produkują miny 
lądowe, handlują nimi lub prowadzą 
innego rodzaju działalność handlową z 
nimi związaną;

Or. en
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Poprawka 171
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. przypomina, że broń kasetowa 
spowodowała najdotkliwsze konsekwencje 
humanitarne i wyrządziła niedopuszczalne 
krzywdy ludności cywilnej; wzywa Cypr, 
Estonię, Finlandię, Grecję, Łotwę,
Rumunię i Słowację do bezzwłocznego 
ratyfikowania konwencji o broni 
kasetowej;

Or. en

Poprawka 172
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27c. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o wsparcie globalnego 
zakazu stosowania amunicji zawierającej 
biały fosfor i zubożony uran, w 
szczególności poprzez zawarcie nowego 
protokołu do Konwencji o zakazie użycia 
pewnych broni konwencjonalnych;

Or. en

Poprawka 173
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 27 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27d. z zadowoleniem przyjmuje działania 
prowadzone przez MKCK w zakresie 
stosowania chemicznych środków 
obezwładniających podczas egzekwowania 
prawa oraz wzywa Komisję do zbadania 
kwestii związanych ze stosowaniem tych 
środków, w tym w kontekście prawa 
międzynarodowego;

Or. en

Poprawka 174
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27e. wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą, 
Komisję i państwa członkowskie do 
wypełnienia zobowiązań UE dotyczących 
zwalczania nielegalnego gromadzenia 
broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) i 
amunicji do tych rodzajów broni oraz 
nielegalnego handlu nimi; przypomina, że 
zobowiązania te mają pomóc państwom 
członkowskim spoza UE w zarządzaniu 
składami i znakowaniu oraz w podobnych 
wysiłkach mających na celu 
kontrolowanie BSiL, a także mają 
uzupełniać ustalenia UE regulujące 
transfer towarów wojskowych w celu 
uniknięcia sytuacji, w której państwa 
członkowskie UE dostarczają takie towary 
do państw, gdzie istnieje 
prawdopodobieństwo, że będą one 
niewłaściwie używane;
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Poprawka 175
Tarja Cronberg
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Wysokiej 
Przedstawiciel / wiceprzewodniczącej 
Komisji oraz Radzie i Komisji, jak również 
rządom i parlamentom państw 
członkowskich oraz Sekretarzowi 
Generalnemu Organizacji Narodów 
Zjednoczonych.

28. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Wysokiej 
Przedstawiciel / wiceprzewodniczącej 
Komisji, Specjalnemu Przedstawicielowi 
UE ds. Praw Człowieka oraz Radzie i 
Komisji, jak również rządom i 
parlamentom państw członkowskich oraz 
Sekretarzowi Generalnemu Organizacji 
Narodów Zjednoczonych.

Or. en


