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Amendamentul 1
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere concluziile Consiliului 
Afaceri Externe din 19 noiembrie 2012 
privind revizuirea poziției comune,

Or. en

Amendamentul 2
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere acțiunea nr. 11 
litera (e) din Planul de acțiune al 
Cadrului strategic al UE privind 
drepturile omului și democrația care 
obligă SEAE și statele membre să se 
asigure că revizuirea poziției comune a 
Consiliului ține seama de drepturile 
omului și de dreptul internațional 
umanitar,

Or. en

Amendamentul 3
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 4



PE506.252v01-00 4/92 AM\929901RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Lista produselor cu 
dublă utilizare din anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al 
Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a 
unui regim comunitar pentru controlul 
exporturilor, transferului, serviciilor de 
intermediere și tranzitului de produse cu 
dublă utilizare,

– având în vedere Lista produselor cu 
dublă utilizare din anexele la 
Regulamentul (UE) nr. 1232/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 noiembrie 2011 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al 
Consiliului de instituire a unui regim 
comunitar pentru controlul exporturilor, 
transferului, serviciilor de intermediere și 
tranzitului de produse cu dublă utilizare,

Or. en

Amendamentul 4
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 4 – nota de subsol 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. JO L 134, 29.05.2009, p. 1. 3. JO L 326, 8.12.2011, p. 26.

Or. en

Amendamentul 5
Krzysztof Lisek

Propunere de rezoluție
Referirea 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Aranjamentul de la 
Wassenaar din 12 mai 1996 pentru 
controlul exporturilor de arme 
convenționale și produse și tehnologii cu 
dublă utilizare, precum și listele actualizate 
în 2011 și 2012 privind aceste produse și 
tehnologii și muniția,

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Or. pl

Amendamentul 6
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propunere de rezoluție
Referirea 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Aranjamentul de la 
Wassenaar din 12 mai 1996 pentru 
controlul exporturilor de arme 
convenționale și produse și tehnologii cu 
dublă utilizare, precum și listele actualizate 
în 2011 și 2012 privind aceste produse și 
tehnologii și muniția,

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pl

Amendamentul 7
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Regulamentul (CE) 
nr. 1236/2005 privind comerțul cu 
anumite bunuri susceptibile de a fi 
utilizate pentru a impune pedeapsa 
capitală sau tortura și revizuirea acestuia 
prevăzută în 2013 în temeiul Planului de 
acțiune al UE privind drepturile omului și 
democrația,

Or. en

Amendamentul 8
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke
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Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât exporturile de arme pot avea, 
printre altele, un impact semnificativ din 
perspectiva politicii de securitate, dar și 
din perspectiva politicii de dezvoltare și, 
prin urmare, aceste exporturi trebuie cel 
puțin să facă obiectul unui sistem strict și 
cât mai eficient de control al 
armamentului;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 9
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât exporturile de arme pot avea, 
printre altele, un impact semnificativ din 
perspectiva politicii de securitate, dar și 
din perspectiva politicii de dezvoltare și, 
prin urmare, aceste exporturi trebuie cel 
puțin să facă obiectul unui sistem strict și
cât mai eficient de control al 
armamentului;

A. întrucât exporturile de arme au un 
impact semnificativ asupra securității 
umane și întrucât, prin urmare, aceste 
exporturi trebuie să facă obiectul unui 
sistem transparent și eficient de control al 
armamentului;

Or. fi

Amendamentul 10
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Considerentul A
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât exporturile de arme pot avea, 
printre altele, un impact semnificativ din 
perspectiva politicii de securitate, dar și din 
perspectiva politicii de dezvoltare și, prin 
urmare, aceste exporturi trebuie cel puțin 
să facă obiectul unui sistem strict și cât 
mai eficient de control al armamentului;

A. întrucât exporturile de arme pot avea, 
printre altele, un impact semnificativ din 
perspectiva politicii de securitate, dar și din 
perspectiva politicii de dezvoltare și, prin 
urmare, este important să se consolideze 
politica de control al exporturilor de 
tehnologie și echipament militar a 
Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 11
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât exporturile de arme pot avea, 
printre altele, un impact semnificativ din 
perspectiva politicii de securitate, dar și din 
perspectiva politicii de dezvoltare și, prin 
urmare, aceste exporturi trebuie cel puțin 
să facă obiectul unui sistem strict și cât
mai eficient de control al armamentului;

A. întrucât exporturile de arme pot avea, 
printre altele, un impact semnificativ din 
perspectiva politicii de securitate, dar și din 
perspectiva politicii de dezvoltare și, prin 
urmare, aceste exporturi trebuie cel puțin 
să facă obiectul unui sistem de control al 
armamentului stabilit și acceptat de comun 
acord și cât mai eficient, care să protejeze 
atât interesele sectorului privat, cât și 
interesele sectorului public;

Or. en

Amendamentul 12
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât exporturile de arme pot avea, A. întrucât exporturile de arme pot avea, 
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printre altele, un impact semnificativ din 
perspectiva politicii de securitate, dar și din 
perspectiva politicii de dezvoltare și, prin 
urmare, aceste exporturi trebuie cel puțin
să facă obiectul unui sistem strict și cât mai 
eficient de control al armamentului;

printre altele, un impact semnificativ din 
perspectiva politicii de securitate, dar și din 
perspectiva politicii de dezvoltare și, prin 
urmare, aceste exporturi trebuie să facă 
obiectul unui sistem cât mai eficient de 
control al armamentului;

Or. fr

Amendamentul 13
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât exporturile de arme pot avea, 
printre altele, un impact semnificativ din 
perspectiva politicii de securitate, dar și din 
perspectiva politicii de dezvoltare și, prin 
urmare, aceste exporturi trebuie cel puțin 
să facă obiectul unui sistem strict și cât mai 
eficient de control al armamentului;

A. întrucât transferurile de arme pot avea, 
printre altele, un impact semnificativ din 
perspectiva politicii de securitate, dar și din 
perspectiva drepturilor omului, a 
democrației, a bunei guvernanțe și a
politicii de dezvoltare și, prin urmare, 
aceste transferuri trebuie cel puțin să facă 
obiectul unui sistem strict și cât mai 
eficient de control al armamentului;

Or. en

Amendamentul 14
Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât exporturile de arme pot avea, 
printre altele, un impact semnificativ din 
perspectiva politicii de securitate, dar și din 
perspectiva politicii de dezvoltare și, prin 
urmare, aceste exporturi trebuie cel puțin 
să facă obiectul unui sistem strict și cât mai 

A. întrucât exporturile de arme pot avea, 
printre altele, un impact semnificativ din 
perspectiva politicii de securitate, dar și un 
impact negativ din perspectiva politicii de 
dezvoltare și, prin urmare, aceste exporturi 
trebuie cel puțin să facă obiectul unui 



AM\929901RO.doc 9/92 PE506.252v01-00

RO

eficient de control al armamentului; sistem strict și cât mai eficient de control al 
armamentului;

Or. de

Amendamentul 15
Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât exporturile de arme pot avea, 
printre altele, un impact semnificativ din 
perspectiva politicii de securitate, dar și din 
perspectiva politicii de dezvoltare și, prin 
urmare, aceste exporturi trebuie cel puțin 
să facă obiectul unui sistem strict și cât mai 
eficient de control al armamentului;

A. întrucât exporturile de arme pot avea, 
printre altele, un impact semnificativ din 
perspectiva politicii de securitate, dar și din 
perspectiva politicii de dezvoltare 
socioeconomică și, prin urmare, aceste 
exporturi trebuie cel puțin să facă obiectul 
unui sistem strict și cât mai eficient de 
control al armamentului;

Or. en

Amendamentul 16
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât, potrivit Institutului 
Internațional pentru Cercetare în 
Domeniul Păcii din Stockholm (SIPRI), 
statele membre ale Uniunii Europene 
constituie împreună cel mai mare 
exportator de arme din lume16, înaintea 
SUA și a Rusiei, iar o parte tot mai mare 
din aceste exporturi (61 % în 201117) a 
avut ca destinație țări din afara Uniunii 
Europene;
16. The top 20 Arms Exporters, 2007-2011 
(„Cei mai mari 20 de exportatori de arme, 
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2007-2011”) 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of
_at_top_20_exp_map.html
17. EU arms exports figures remain level 
(„Exporturile UE de arme rămân 
stabile”), Jane's Defence Weekly, 
4 ianuarie 2013.

Or. en

Amendamentul 17
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât statele membre ale UE au 
recunoscut faptul că schimburile 
comerciale cu tehnologie și echipament 
militar nu constituie schimburi 
comerciale obișnuite și că, într-adevăr, 
trebuie să se acorde în permanență o 
atenție deosebită exporturilor de articole 
care intră în categoria respectivă;

Or. fi

Amendamentul 18
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Poziția comună 2008/944/PESC 
constituie un cadru juridic obligatoriu, care 
stabilește opt criterii, iar în cazul încălcării 
acestor criterii ar trebui să se refuze 
acordarea unei licențe de export (criteriile 
1–4) sau cel puțin să se aibă în vedere un 

B. întrucât Poziția comună 2008/944/PESC 
constituie un cadru juridic obligatoriu, care 
stabilește opt criterii, iar în cazul încălcării 
acestor criterii ar trebui să se refuze 
acordarea unei licențe de export;
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refuz (criteriile 5–8);

Or. en

Amendamentul 19
Krzysztof Lisek

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Poziția comună 2008/944/PESC 
constituie un cadru juridic obligatoriu, care 
stabilește opt criterii, iar în cazul încălcării 
acestor criterii ar trebui să se refuze 
acordarea unei licențe de export (criteriile 
1–4) sau cel puțin să se aibă în vedere un 
refuz (criteriile 5–8);

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pl

Amendamentul 20
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Poziția comună 2008/944/PESC 
constituie un cadru juridic obligatoriu, care 
stabilește opt criterii, iar în cazul 
încălcării acestor criterii ar trebui să se 
refuze acordarea unei licențe de export 
(criteriile 1–4) sau cel puțin să se aibă în 
vedere un refuz (criteriile 5–8);

B. întrucât Poziția comună 2008/944/PESC 
constituie un cadru juridic obligatoriu, care 
stabilește opt criterii care, dacă sunt 
încălcate, ar trebui să se refuze acordarea 
unei licențe de export (criteriile 1–4) sau 
cel puțin să se aibă în vedere un refuz 
(criteriile 5–8); întrucât, totuși, statele 
membre mențin controlul final asupra 
tuturor aspectelor legate de acordarea 
unei licențe de export de armament și 
întrucât punerea în aplicare a poziției 
comune nu ține de competența Curții de 
Justiție a UE;
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Or. en

Amendamentul 21
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât aceste criterii ar trebui să 
prevină, printre altele, exporturile de arme 
care duc la exacerbarea conflictelor 
(criteriile 3 și 4) sau la încălcarea 
drepturilor omului (criteriul 2) sau care au 
un impact negativ asupra perspectivelor de 
dezvoltare ale unei țări destinatare 
(criteriul 8); întrucât Poziția comună nu 
prevede limitări ale domeniului de aplicare 
și, astfel, cele opt criterii se aplică și 
exporturilor în interiorul UE, cât și 
transferurilor de arme în țări asociate strâns 
cu Uniunea Europeană;

C. întrucât aceste criterii ar trebui să 
prevină, printre altele, exporturile de arme 
care duc la exacerbarea conflictelor 
(criteriile 3 și 4) sau la încălcarea 
drepturilor omului și a dreptului 
internațional umanitar (criteriul 2) sau 
care au un impact negativ asupra 
perspectivelor de dezvoltare ale unei țări 
destinatare (criteriul 8) sau întrucât aceste 
criterii ar trebui să reducă riscul de 
deturnare a bunurilor transferate către 
țări terțe și utilizatori finali neeligibili; 
întrucât poziția comună nu prevede limitări 
ale domeniului de aplicare și, astfel, cele 
opt criterii se aplică și exporturilor în 
interiorul UE, cât și transferurilor de arme 
în țări asociate strâns cu Uniunea 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 22
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât aceste criterii ar trebui să 
prevină, printre altele, exporturile de arme 
care duc la exacerbarea conflictelor 
(criteriile 3 și 4) sau la încălcarea 

C. întrucât aceste criterii ar trebui să 
prevină, printre altele, exporturile de arme 
care duc la exacerbarea conflictelor 
(criteriile 3 și 4) sau la încălcarea 
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drepturilor omului (criteriul 2) sau care au 
un impact negativ asupra perspectivelor de 
dezvoltare ale unei țări destinatare (criteriul 
8); întrucât Poziția comună nu prevede 
limitări ale domeniului de aplicare și, 
astfel, cele opt criterii se aplică și 
exporturilor în interiorul UE, cât și 
transferurilor de arme în țări asociate strâns 
cu Uniunea Europeană;

drepturilor omului (criteriul 2) sau a 
dreptului internațional umanitar 
(criteriul 3) sau care au un impact negativ 
asupra perspectivelor de dezvoltare ale 
unei țări destinatare (criteriul 8); întrucât 
poziția comună nu prevede limitări ale 
domeniului de aplicare și, astfel, cele opt 
criterii se aplică și exporturilor în interiorul 
UE, cât și transferurilor de arme în țări 
asociate strâns cu Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 23
Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât aceste criterii ar trebui să 
prevină, printre altele, exporturile de arme 
care duc la exacerbarea conflictelor 
(criteriile 3 și 4) sau la încălcarea 
drepturilor omului (criteriul 2) sau care au 
un impact negativ asupra perspectivelor de 
dezvoltare ale unei țări destinatare 
(criteriul 8); întrucât Poziția comună nu 
prevede limitări ale domeniului de aplicare 
și, astfel, cele opt criterii se aplică și 
exporturilor în interiorul UE, cât și 
transferurilor de arme în țări asociate 
strâns cu Uniunea Europeană;

C. întrucât aceste criterii ar trebui să 
prevină, printre altele, exporturile de arme 
care duc la exacerbarea conflictelor 
(criteriile 3 și 4) sau la încălcarea 
drepturilor omului (criteriul 2) sau care au 
un impact negativ asupra perspectivelor de 
dezvoltare ale unei țări destinatare 
(criteriul 8); întrucât poziția comună se 
aplică exporturilor de arme din statele 
membre ale UE către țări terțe, dar 
întrucât poziția comună nu prevede 
limitări ale domeniului de aplicare și, 
astfel, cele opt criterii se aplică și 
exporturilor în interiorul UE și au fost 
invocate de statele membre în raport cu 
astfel de exporturi;

Or. de

Amendamentul 24
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât țările terțe Bosnia și 
Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a 
Macedoniei, Islanda, Canada, Croația, 
Muntenegru și Norvegia și-au asumat în 
mod oficial criteriile și principiile stabilite 
în Poziția comună;

D. întrucât țările terțe Bosnia și 
Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a 
Macedoniei, Islanda, Canada, Croația, 
Muntenegru și Norvegia și-au asumat în 
mod oficial criteriile și principiile stabilite 
în poziția comună; întrucât niciuna dintre 
țările din vecinătatea europeană și nici 
Turcia nu și-a asumat în mod oficial 
criteriile și principiile stabilite în poziția 
comună;

Or. en

Amendamentul 25
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât articolul 10 din Poziția comună 
prevede explicit că respectarea celor opt 
criterii primează asupra eventualelor 
interese economice, sociale, comerciale 
sau industriale ale statelor membre;

F. întrucât articolul 10 din poziția comună 
prevede că, deși statele membre pot lua în 
considerare importanța economică, 
socială, comercială și industrială a 
exporturilor propuse, astfel de 
considerente nu trebuie să afecteze 
aplicarea criteriilor de bază ale poziției 
comune;

Or. fi

Amendamentul 26
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Considerentul F
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât articolul 10 din Poziția comună 
prevede explicit că respectarea celor opt 
criterii primează asupra eventualelor 
interese economice, sociale, comerciale 
sau industriale ale statelor membre;

F. întrucât articolul 10 din poziția comună 
prevede explicit că statele membre pot, 
după caz, să ia în considerare și efectul 
exporturilor propuse asupra intereselor 
lor economice, sociale, comerciale și
industriale și întrucât acești factori nu ar 
trebui să aducă atingere aplicării 
criteriilor menționate anterior;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât criteriile prevăzute de poziția 
comună trebuie să fie luate în considerare 
și în procesul de restructurare a industriei 
europene de apărare, care este esențială 
pentru întreprinderile mici și mijlocii care 
creează locuri de muncă;

Or. es

Amendamentul 28
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât procesul de luare a deciziilor în 
ceea ce privește acordarea sau refuzarea 
unei licențe de export de armament ține de 
competența exclusivă a statelor membre; 
întrucât în cadrul Uniunii Europene 

G. întrucât procesul de luare a deciziilor în 
ceea ce privește acordarea sau refuzarea 
unei licențe de export de armament ține de 
competența exclusivă a statelor membre;
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există interpretări foarte diferite ale celor 
opt criterii, ceea ce duce la diferențe 
uneori semnificative privind practicile de 
export de armament;

Or. pl

Amendamentul 29
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât Poziția comună nu cuprinde o 
listă obligatorie, însoțită de justificări și 
elaborată în mod democratic, care să 
indice țările în care exporturile de 
armament încalcă unul sau mai multe 
dintre cele opt criterii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 30
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât Poziția comună nu cuprinde o 
listă obligatorie, însoțită de justificări și 
elaborată în mod democratic, care să 
indice țările în care exporturile de 
armament încalcă unul sau mai multe 
dintre cele opt criterii;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 31
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât Poziția comună nu cuprinde o 
listă obligatorie, însoțită de justificări și 
elaborată în mod democratic, care să 
indice țările în care exporturile de 
armament încalcă unul sau mai multe 
dintre cele opt criterii;

H. întrucât poziția comună stabilește cea 
mai extinsă interpretare comună a 
controlului exporturilor de tehnologie și 
echipament militar, contribuind la 
coordonarea sistemelor naționale de 
control al exporturilor;

Or. en

Amendamentul 32
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât Poziția comună nu cuprinde o 
listă obligatorie, însoțită de justificări și 
elaborată în mod democratic, care să 
indice țările în care exporturile de 
armament încalcă unul sau mai multe 
dintre cele opt criterii;

H. întrucât rapoartele anuale care 
urmează să fie întocmite în conformitate 
cu poziția comună nu cuprind o listă care 
să indice țările în care exporturile de 
armament încalcă unul sau mai multe 
dintre cele opt criterii;

Or. fi

Amendamentul 33
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât nu există niciun sistem I. întrucât nu există nicio posibilitate de a 
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standardizat de verificare și raportare, 
care să indice dacă și în ce măsură 
exporturile statelor membre individuale 
încalcă cele opt criterii, și nici mecanisme 
de sancționare în cazul în care un stat 
membru realizează exporturi 
incompatibile în mod evident cu cele opt 
criterii; întrucât nu există nicio posibilitate 
de a verifica în mod independent 
respectarea celor opt criterii;

verifica în mod independent respectarea 
celor opt criterii;

Or. en

Amendamentul 34
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât nu există niciun sistem
standardizat de verificare și raportare, care
să indice dacă și în ce măsură exporturile 
statelor membre individuale încalcă cele
opt criterii, și nici mecanisme de 
sancționare în cazul în care un stat 
membru realizează exporturi 
incompatibile în mod evident cu cele opt 
criterii; întrucât nu există nicio posibilitate 
de a verifica în mod independent 
respectarea celor opt criterii;

I. întrucât o evoluție în direcția unui 
sistem de verificare și raportare mai solid a 
fost constatată de la prezentarea 
rapoartelor anuale ale Consiliului în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (2) 
din Poziția comună 2008/944/PESC a 
Consiliului de definire a normelor 
comune care reglementează controlul 
exporturilor de tehnologie și echipament 
militar; întrucât țările membre ar trebui să 
depășească obstacolele legislative și 
organizatorice pentru o respectare optimă 
a celor opt criterii verificată în mod 
independent;

Or. en

Amendamentul 35
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Considerentul I
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât nu există niciun sistem 
standardizat de verificare și raportare, care 
să indice dacă și în ce măsură exporturile 
statelor membre individuale încalcă cele 
opt criterii, și nici mecanisme de 
sancționare în cazul în care un stat membru 
realizează exporturi incompatibile în mod 
evident cu cele opt criterii; întrucât nu 
există nicio posibilitate de a verifica în 
mod independent respectarea celor opt 
criterii;

I. întrucât nu există niciun sistem 
standardizat de verificare și raportare, care 
să indice dacă și în ce măsură exporturile 
statelor membre încalcă cele opt criterii, și 
nici mecanisme de sancționare în cazul în 
care un stat membru realizează exporturi 
incompatibile în mod evident cu cele opt 
criterii; întrucât nu există nicio posibilitate 
de a verifica în mod independent 
respectarea celor opt criterii; întrucât 
respectarea poziției comune a făcut 
obiectul cercetării academice și al unor 
contribuții publicate de societatea civilă;

Or. fi

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât sistemul de evaluare și 
monitorizare a respectării celor opt criterii 
prevăzute de poziția comună trebuie să fie 
extins pentru a include și etapa de 
fabricare;

Or. es

Amendamentul 37
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât nu s-au înregistrat progrese eliminat
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semnificative în ceea ce privește un acord 
între statele membre referitor la aplicarea, 
respectiv interpretarea celor opt criterii 
ale Poziției comune;

Or. pl

Amendamentul 38
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât nu s-au înregistrat progrese 
semnificative în ceea ce privește un acord 
între statele membre referitor la aplicarea, 
respectiv interpretarea celor opt criterii ale 
Poziției comune;

J. întrucât, în ciuda existenței Ghidului de 
utilizare, statele membre aplică și 
interpretează în mod diferit cele opt 
criterii ale poziției comune atunci când 
autorizează sau refuză exportul acelorași 
categorii de produse militare către 
destinații identice; întrucât, prin urmare, 
este necesar ca statele membre să 
urmărească o aplicare omogenă și 
ambițioasă a criteriilor;

Or. en

Amendamentul 39
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât nu s-au înregistrat progrese 
semnificative în ceea ce privește un acord 
între statele membre referitor la aplicarea, 
respectiv interpretarea celor opt criterii ale 
Poziției comune;

J. întrucât s-au înregistrat progrese 
semnificative în ceea ce privește un acord 
între statele membre referitor la aplicarea, 
respectiv interpretarea celor opt criterii ale 
poziției comune, în principal datorită 
Ghidului de utilizare a poziției comune 
elaborat de COARM, care furnizează 
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definiții detaliate ale celor mai bune 
practici cu privire la aplicarea criteriilor;

Or. fr

Amendamentul 40
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât rapoartele anuale ale COARM 
au contribuit la o mai mare transparență în 
ceea ce privește exporturile de armament 
ale statelor membre, iar numărul de 
orientări și clarificări din Ghidul de 
utilizare a sporit; întrucât Poziția comună 
a crescut volumul informațiilor cu privire 
la acordarea licențelor de export de 
armament;

L. întrucât rapoartele anuale ale COARM 
au contribuit la o mai mare transparență în 
ceea ce privește exporturile de armament 
ale statelor membre, iar numărul de 
orientări și clarificări din Ghidul de 
utilizare a sporit;

Or. en

Amendamentul 41
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât statele membre ale Uniunii 
Europene sunt departe de a furniza toate 
informații complete Grupului de lucru 
COARM al Consiliului; întrucât metodele 
diferite de colectare și de transmitere ale 
statelor membre individuale duc la seturi 
de date incomplete și inconsecvente, care 
afectează în mod semnificativ 
transparența în acest domeniu;

eliminat
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Or. pl

Amendamentul 42
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât statele membre ale Uniunii 
Europene sunt departe de a furniza toate
informații complete Grupului de lucru 
COARM al Consiliului; întrucât metodele 
diferite de colectare și de transmitere ale 
statelor membre individuale duc la seturi 
de date incomplete și inconsecvente, care 
afectează în mod semnificativ transparența 
în acest domeniu;

M. întrucât, deși s-au înregistrat progrese 
în ceea ce privește transparența datorită 
utilizării mecanismului de schimb de 
informații al COARM, statele membre ale 
Uniunii Europene sunt departe de a furniza 
informații complete; întrucât metodele 
diferite de colectare și de transmitere ale 
statelor membre duc la seturi de date 
incomplete și inconsecvente, care afectează 
în mod semnificativ transparența în acest 
domeniu;

Or. fr

Amendamentul 43
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât statele membre ale Uniunii 
Europene sunt departe de a furniza toate
informații complete Grupului de lucru 
COARM al Consiliului; întrucât metodele 
diferite de colectare și de transmitere ale 
statelor membre individuale duc la seturi 
de date incomplete și inconsecvente, care 
afectează în mod semnificativ transparența 
în acest domeniu;

M. întrucât statele membre ale Uniunii 
Europene sunt departe de a furniza 
informații complete Grupului de lucru 
COARM al Consiliului; întrucât metodele 
diferite de colectare și de transmitere ale 
statelor membre duc la seturi de date 
incomplete și inconsecvente, care afectează 
în mod semnificativ transparența în acest 
domeniu, în special în ceea ce privește 
identificarea statului membru responsabil 
pentru notificarea refuzului;
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Or. en

Amendamentul 44
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât au fost adoptate, în ultimii ani,
măsuri privind comerțul cu arme de calibru 
mic și armament ușor și, în februarie 2012, 
o versiune actualizată a Listei cuprinzând 
produsele militare din cadrul 
Aranjamentului de la Wassenaar, 
respectiv a Listei produselor și 
tehnologiilor cu dublă utilizare, iar 
domenii cum ar fi controlul brokerajului cu 
armament, producția sub licență în afara 
Uniunii Europene și controlul utilizatorilor 
finali au fost incluse pe agendă și parțial 
chiar în Poziția comună, însă încă multe 
produse, în special în domeniul 
produselor cu dublă utilizare, nu fac 
obiectul niciunui sistem de control al 
exporturilor de armament care să fie 
obligatoriu din punct de vedere juridic;

N. întrucât în ultimii ani s-au adoptat
măsuri privind comerțul cu arme de calibru 
mic și armament ușor, cum ar fi 
Protocolul ONU privind armele de foc;
întrucât domenii cum ar fi controlul 
brokerajului cu armament, producția sub 
licență în afara Uniunii Europene și 
controlul utilizatorilor finali au fost incluse 
pe agendă și parțial chiar în poziția
comună;

Or. en

Amendamentul 45
Krzysztof Lisek

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât au fost adoptate, în ultimii ani,
măsuri privind comerțul cu arme de calibru 
mic și armament ușor și, în februarie 2012, 
o versiune actualizată a Listei cuprinzând 

N. întrucât în ultimii ani s-au adoptat
măsuri privind comerțul cu arme de calibru 
mic și armament ușor și, în februarie 2012, 
o versiune actualizată a Listei cuprinzând 
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produsele militare din cadrul 
Aranjamentului de la Wassenaar, respectiv 
a Listei produselor și tehnologiilor cu 
dublă utilizare, iar domenii cum ar fi 
controlul brokerajului cu armament, 
producția sub licență în afara Uniunii 
Europene și controlul utilizatorilor finali au 
fost incluse pe agendă și parțial chiar în 
Poziția comună, însă încă multe produse, 
în special în domeniul produselor cu 
dublă utilizare, nu fac obiectul niciunui 
sistem de control al exporturilor de 
armament care să fie obligatoriu din 
punct de vedere juridic;

produsele militare din cadrul 
Aranjamentului de la Wassenaar, respectiv 
a Listei produselor și tehnologiilor cu 
dublă utilizare, iar domenii cum ar fi 
controlul brokerajului cu armament, 
producția sub licență în afara Uniunii 
Europene și controlul utilizatorilor finali au 
fost incluse pe agenda Aranjamentului de 
la Wassenaar; întrucât regimul UE pentru 
controlul exporturilor de produse și 
tehnologii cu dublă utilizare este 
reglementat de Regulamentul (CE) 
nr. 428/2009;

Or. en

Amendamentul 46
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât au fost adoptate, în ultimii ani,
măsuri privind comerțul cu arme de calibru 
mic și armament ușor și, în februarie 2012, 
o versiune actualizată a Listei cuprinzând 
produsele militare din cadrul 
Aranjamentului de la Wassenaar, respectiv 
a Listei produselor și tehnologiilor cu 
dublă utilizare, iar domenii cum ar fi 
controlul brokerajului cu armament,
producția sub licență în afara Uniunii 
Europene și controlul utilizatorilor finali
au fost incluse pe agendă și parțial chiar în 
Poziția comună, însă încă multe produse, 
în special în domeniul produselor cu dublă 
utilizare, nu fac obiectul niciunui sistem de 
control al exporturilor de armament care să 
fie obligatoriu din punct de vedere juridic;

N. întrucât în ultimii ani s-au adoptat
măsuri privind comerțul cu arme de calibru 
mic și armament ușor și, în februarie 2012, 
o versiune actualizată a Listei cuprinzând 
produsele militare din cadrul 
Aranjamentului de la Wassenaar, respectiv 
a Listei produselor și tehnologiilor cu 
dublă utilizare, iar domenii cum ar fi 
controlul brokerajului cu armament și
producția sub licență în afara Uniunii 
Europene au fost incluse pe agendă și 
parțial chiar în poziția comună, însă încă 
multe produse, în special în domeniul 
produselor cu dublă utilizare, nu fac 
obiectul niciunui sistem de control al 
exporturilor de armament care să fie 
obligatoriu din punct de vedere juridic;

Or. pl
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Amendamentul 47
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât au fost adoptate, în ultimii ani, 
măsuri privind comerțul cu arme de calibru 
mic și armament ușor și, în februarie 2012, 
o versiune actualizată a Listei cuprinzând 
produsele militare din cadrul 
Aranjamentului de la Wassenaar, respectiv 
a Listei produselor și tehnologiilor cu 
dublă utilizare, iar domenii cum ar fi 
controlul brokerajului cu armament, 
producția sub licență în afara Uniunii 
Europene și controlul utilizatorilor finali au 
fost incluse pe agendă și parțial chiar în 
Poziția comună, însă încă multe produse, 
în special în domeniul produselor cu dublă 
utilizare, nu fac obiectul niciunui sistem de 
control al exporturilor de armament care să 
fie obligatoriu din punct de vedere juridic;

N. întrucât în ultimii ani s-au adoptat
măsuri privind comerțul cu arme de calibru 
mic și armament ușor și, în februarie 2012, 
o versiune actualizată a Listei cuprinzând 
produsele militare din cadrul 
Aranjamentului de la Wassenaar, respectiv 
a Listei produselor și tehnologiilor cu 
dublă utilizare, iar domenii cum ar fi 
controlul brokerajului cu armament, 
producția sub licență în afara Uniunii 
Europene și controlul utilizatorilor finali au 
fost incluse pe agendă și parțial chiar în 
poziția comună, însă încă multe produse, în 
special în domeniul produselor cu dublă 
utilizare, nu fac obiectul niciunui sistem de 
control al exporturilor de armament care să 
fie obligatoriu din punct de vedere juridic; 
întrucât legislația UE privind produsele 
cu dublă utilizare reglementează 
exporturile, transferul, brokerajul și 
tranzitul de astfel de produse;

Or. fi

Amendamentul 48
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Na (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Na. întrucât în februarie 2012 s-a adoptat 
o versiune actualizată a Listei produselor 
și tehnologiilor cu dublă utilizare, dar cele 
mai multe produse cu dublă utilizare, în 
special din domeniul tehnologiilor de 
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monitorizare, încă nu fac obiectul unui 
sistem de control al exporturilor 
obligatoriu din punct de vedere juridic;

Or. en

Amendamentul 49
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât atât Lista comună a Uniunii 
Europene cuprinzând produsele militare, 
cât și Lista UE a produselor cu dublă 
utilizare nu includ multe dintre 
tehnologiile și programele de 
monitorizare, precum și o serie de alte 
produse care sunt utilizate în multe țări 
destinatare pentru acțiuni represive 
îndreptate împotriva propriei populații;

O. întrucât tehnologia și echipamentul 
militar produse în UE au utilizări diferite 
în țările terțe;

Or. en

Amendamentul 50
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât atât Lista comună a Uniunii 
Europene cuprinzând produsele militare, 
cât și Lista UE a produselor cu dublă 
utilizare nu includ multe dintre tehnologiile 
și programele de monitorizare, precum și o
serie de alte produse care sunt utilizate în 
multe țări destinatare pentru acțiuni 
represive îndreptate împotriva propriei 
populații;

O. întrucât nici Lista comună a Uniunii 
Europene cuprinzând produsele militare, 
nici Lista UE a produselor cu dublă 
utilizare nu includ multe dintre tehnologiile 
și programele de monitorizare și nicio serie 
de alte produse care sunt utilizate în multe 
țări destinatare pentru acțiuni represive 
îndreptate împotriva propriei populații, dar 
întrucât Parlamentul European a adoptat, 
în octombrie 2012, o rezoluție referitoare 
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la un control mai strict al armelor 
digitale;

Or. en

Amendamentul 51
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât atât Lista comună a Uniunii 
Europene cuprinzând produsele militare, 
cât și Lista UE a produselor cu dublă 
utilizare nu includ multe dintre 
tehnologiile și programele de monitorizare, 
precum și o serie de alte produse care sunt 
utilizate în multe țări destinatare pentru 
acțiuni represive îndreptate împotriva 
propriei populații;

O. întrucât nici Lista comună a Uniunii 
Europene cuprinzând produsele militare, 
nici anexele la 
Regulamentul (UE) nr. 1232/2011 nu 
includ multe dintre tehnologiile și 
programele de monitorizare și nicio serie 
de alte produse care sunt utilizate în multe 
țări destinatare pentru acțiuni represive 
îndreptate împotriva propriei populații;

Or. en

Amendamentul 52
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Considerentul Oa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Oa. întrucât țările în curs de dezvoltare 
rămân principalele ținte ale activităților 
desfășurate de furnizorii de arme în 
străinătate; întrucât, în perioada 2004-
2011, valoarea acordurilor de transfer de 
arme încheiate cu țările în curs de 
dezvoltare a reprezentat două treimi din 
valoarea totală a acordurilor de acest tip 
încheiate la nivel mondial; întrucât 
transferurile iresponsabile de arme și 
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datoriile legate de achiziția de arme 
subminează posibilitatea multor țări în 
curs de dezvoltare de a atinge Obiectivele 
de dezvoltare ale mileniului (ODM);

Or. en

Amendamentul 53
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât s-a argumentat că 
evenimentele Primăverii arabe din Africa 
de Nord și Orientul Mijlociu nu erau 
previzibile; întrucât situația drepturilor 
omului în aceste țări era și este totuși 
cunoscută și ar fi trebuit și trebuie să fie 
luată în considerare la acordarea 
licențelor de export de armament; întrucât 
evenimentele Primăverii arabe au 
evidențiat punctele slabe ale Poziției 
comune și, în parte, nerespectarea Poziției 
comune, respectiv a criteriilor sale de 
către unele țări;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 54
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât s-a argumentat că evenimentele 
Primăverii arabe din Africa de Nord și 
Orientul Mijlociu nu erau previzibile; 
întrucât situația drepturilor omului în 

P. întrucât evenimentele Primăverii arabe 
din Africa de Nord și Orientul Mijlociu au 
demonstrat faptul că poziția comună a 
fost pusă în aplicare în mod eficient; 
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aceste țări era și este totuși cunoscută și 
ar fi trebuit și trebuie să fie luată în 
considerare la acordarea licențelor de 
export de armament; întrucât evenimentele
Primăverii arabe au evidențiat punctele 
slabe ale Poziției comune și, în parte, 
nerespectarea Poziției comune, respectiv a 
criteriilor sale de către unele țări;

întrucât evenimentele respective au fost, 
într-adevăr, discutate la aproape fiecare 
reuniune a COARM care a avut loc de la 
începutul anului 2011 și întrucât 
reuniunile respective au permis 
armonizarea revizuirii necesare a 
politicilor naționale ale statelor membre 
privind exporturile către țările în cauză;
întrucât acest proces de consultare între 
statele membre a fost însoțit de măsuri de 
precauție sporite, măsuri de suspendare și 
măsuri de amânare a autorizării și 
întrucât, ca urmare a mecanismelor 
existente de schimb de informații atât în 
cadrul, cât și în afara COARM, 
numeroase state membre au avut 
posibilitatea de a lua rapid astfel de 
decizii;

Or. fr

Amendamentul 55
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât s-a argumentat că evenimentele 
Primăverii arabe din Africa de Nord și 
Orientul Mijlociu nu erau previzibile;
întrucât situația drepturilor omului în 
aceste țări era și este totuși cunoscută și 
ar fi trebuit și trebuie să fie luată în 
considerare la acordarea licențelor de 
export de armament; întrucât 
evenimentele Primăverii arabe au 
evidențiat punctele slabe ale Poziției 
comune și, în parte, nerespectarea Poziției 
comune, respectiv a criteriilor sale de 
către unele țări;

P. întrucât evenimente precum Primăvara 
arabă au demonstrat din nou că legătura 
problematică dintre democratizare și 
drepturile omului constituie o obligație în 
contextul comerțului cu arme cu țări din
Africa de Nord și Orientul Mijlociu;
întrucât, din precauție, viitoarele inițiative 
și rapoarte ar trebui să se bazeze pe astfel 
de învățăminte, în special în cazul 
răspândirii armelor comercializate în 
rândul actorilor nestatali, cum s-a 
întâmplat în cazul Libiei;

Or. en
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Amendamentul 56
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât s-a argumentat că evenimentele 
Primăverii arabe din Africa de Nord și 
Orientul Mijlociu nu erau previzibile; 
întrucât situația drepturilor omului în 
aceste țări era și este totuși cunoscută și ar 
fi trebuit și trebuie să fie luată în 
considerare la acordarea licențelor de 
export de armament; întrucât evenimentele 
Primăverii arabe au evidențiat punctele 
slabe ale Poziției comune și, în parte, 
nerespectarea Poziției comune, respectiv a 
criteriilor sale de către unele țări;

P. întrucât s-a afirmat că evenimentele 
Primăverii arabe din Africa de Nord și 
Orientul Mijlociu nu erau previzibile; 
întrucât situația drepturilor omului în 
aceste țări și lipsa experienței în domeniul 
democrației și al bunei guvernanțe au fost 
și sunt totuși cunoscute și ar fi trebuit și 
trebuie să fie luate în considerare la 
acordarea licențelor de export de 
armament; întrucât evenimentele 
Primăverii arabe au evidențiat punctele 
slabe ale poziției comune și, în parte, 
nerespectarea poziției comune, respectiv a 
criteriilor sale de către unele țări;

Or. en

Amendamentul 57
Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât țările din Africa de Nord și 
Orientul Mijlociu s-au numărat în ultimii 
ani și încă se numără printre cei mai 
importanți cumpărători de armament 
european; întrucât, în 2010, statele 
membre ale Uniunii Europene au exportat
în țările din Africa de Nord și Orientul 
Mijlociu armament în valoare totală de 
8 324,3 milioane EUR, iar în 2011 au mai 
exportat în țările respective armament în 
valoare totală de 7 975,2 milioane EUR, 
sub pretextul promovării stabilității 

Q. întrucât în ultimii ani statele membre au 
exportat volume diferite de tehnologie și 
echipament militar către numeroase 
regiuni din lume;
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politice; întrucât, între 2006 și 2010, 
statele membre ale UE au emis doar 
pentru Libia licențe de export în valoare 
totală de 1 056 de milioane EUR, iar în 
aceeași perioadă au fost refuzate 54 de 
solicitări de export de armament către 
Libia în temeiul criteriilor 2, 7 și 5 (cel 
mai adesea în temeiul criteriului 2);

Or. en

Amendamentul 58
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât țările din Africa de Nord și 
Orientul Mijlociu s-au numărat în ultimii 
ani și încă se numără printre cei mai 
importanți cumpărători de armament 
european; întrucât, în 2010, statele membre 
ale Uniunii Europene au exportat în țările 
din Africa de Nord și Orientul Mijlociu 
armament în valoare totală de 
8 324,3 milioane EUR, iar în 2011 au mai 
exportat în țările respective armament în 
valoare totală de 7 975,2 milioane EUR, 
sub pretextul promovării stabilității 
politice; întrucât, între 2006 și 2010, statele 
membre ale UE au emis doar pentru Libia 
licențe de export în valoare totală de 
1 056 de milioane EUR, iar în aceeași 
perioadă au fost refuzate 54 de solicitări de 
export de armament către Libia în temeiul 
criteriilor 2, 7 și 5 (cel mai adesea în 
temeiul criteriului 2);

Q. întrucât unele țări din Africa de Nord și 
Orientul Mijlociu s-au numărat în ultimii 
ani și încă se numără printre cei mai 
importanți cumpărători de armament 
european; întrucât, în 2010, statele membre 
ale Uniunii Europene au exportat în țările 
din Africa de Nord și Orientul Mijlociu 
armament în valoare totală de 
8 324,3 milioane EUR, iar în 2011 au mai 
exportat în țările respective armament în 
valoare totală de 7 975,2 milioane EUR, 
sub pretextul promovării stabilității 
politice; întrucât, între 2006 și 2010, statele 
membre ale UE au emis doar pentru Libia 
licențe de export în valoare totală de 
1 056 de milioane EUR, iar în aceeași 
perioadă au fost refuzate 54 de solicitări de 
export de armament către Libia în temeiul 
criteriilor 2, 7 și 5 (cel mai adesea în 
temeiul criteriului 2);

Or. en
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Amendamentul 59
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Considerentul R

Propunerea de rezoluție Amendamentul

R. întrucât studiile Centrului Internațional 
pentru Conversie de la Bonn (BICC) au 
relevat faptul că, de exemplu în Germania, 
în 2011, dintre cele 17 568 de licențe 
acordate pentru exportul de arme, 5 149 de 
licențe, adică aproximativ 30 %, acordate 
pentru exporturile către 76 de țări diferite 
au încălcat unul sau mai multe dintre cele 
opt criterii;

R. întrucât studiile Centrului Internațional 
pentru Conversie de la Bonn (BICC) au 
relevat faptul că, de exemplu în Germania, 
în 2011, dintre cele 17 568 de licențe 
acordate pentru exportul de arme, 5 149 de 
licențe, adică aproximativ 30 %, acordate 
pentru exporturile către 76 de țări diferite 
se pare că au încălcat unul sau mai multe 
dintre cele opt criterii;

Or. en

Amendamentul 60
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Considerentul Ra (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ra. întrucât Transparency International 
consideră comerțul internațional cu 
armament drept una dintre cele mai 
corupte activități comerciale din lume;

Or. en

Amendamentul 61
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propunere de rezoluție
Considerentul S

Propunerea de rezoluție Amendamentul

S. întrucât sectorul solicită sporirea S. întrucât sectorul solicită sporirea 
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exporturilor de armament pentru a 
compensa scăderea preconizată a cererii în 
interiorul Uniunii Europene, iar această 
solicitare este susținută de un număr mare 
de actori politici, care o privesc ca pe o 
contribuție la consolidarea bazei 
industriale de apărare europene;

exporturilor de armament pentru a 
compensa scăderea preconizată a cererii în 
interiorul Uniunii Europene, iar această 
solicitare este susținută de un număr mare 
de actori politici, care o privesc ca pe o 
contribuție la consolidarea industriei 
europene de apărare, a know-how-lui 
tehnologic, a securității aprovizionării și a 
pregătirii;

Or. fi

Amendamentul 62
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Considerentul S

Propunerea de rezoluție Amendamentul

S. întrucât sectorul solicită sporirea 
exporturilor de armament pentru a 
compensa scăderea preconizată a cererii în 
interiorul Uniunii Europene, iar această 
solicitare este susținută de un număr mare 
de actori politici, care o privesc ca pe o 
contribuție la consolidarea bazei industriale 
de apărare europene;

S. întrucât sectorul solicită sporirea 
exporturilor de armament pentru a 
compensa scăderea preconizată a cererii în 
interiorul Uniunii Europene, iar această 
solicitare este susținută de un număr mare 
de actori politici, care o privesc ca pe o 
contribuție la consolidarea bazei industriale 
de apărare europene și la reducerea 
șomajului în unele state membre;

Or. en

Amendamentul 63
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propunere de rezoluție
Considerentul T

Propunerea de rezoluție Amendamentul

T. întrucât implicarea activă a statelor 
membre angajate, a organizațiilor 
neguvernamentale, a parlamentelor 
naționale și, de asemenea, a Parlamentului 

T. întrucât a existat o implicare diferită a 
statelor membre, a parlamentelor naționale 
și, de asemenea, a Parlamentului European 
în ceea ce privește evaluarea, armonizarea, 
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European în ceea ce privește evaluarea, 
armonizarea, punerea în aplicare și 
monitorizarea respectării Poziției comune 
se produce lent, fiind lipsită de vigoare,

punerea în aplicare și monitorizarea 
respectării poziției comune; întrucât 
societatea civilă, cercetătorii și ONG-urile 
au depus eforturi pentru a evidenția 
deficiențele existente,

Or. fi

Amendamentul 64
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul T

Propunerea de rezoluție Amendamentul

T. întrucât implicarea activă a statelor 
membre angajate, a organizațiilor 
neguvernamentale, a parlamentelor 
naționale și, de asemenea, a Parlamentului 
European în ceea ce privește evaluarea, 
armonizarea, punerea în aplicare și 
monitorizarea respectării Poziției comune 
se produce lent, fiind lipsită de vigoare,

T. întrucât implicarea activă a statelor 
membre angajate, a organizațiilor 
neguvernamentale, a parlamentelor 
naționale și, de asemenea, a Parlamentului 
European în ceea ce privește evaluarea, 
armonizarea, punerea în aplicare și 
monitorizarea respectării poziției comune 
ar putea fi în continuare consolidată; 
întrucât COARM face schimb de opinii și 
consultă în mod regulat un consorțiu de 
ONG-uri și grupuri de reflecție,

Or. en

Amendamentul 65
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act de faptul că, potrivit Institutului 
Internațional pentru Cercetare în 
Domeniul Păcii din Stockholm (SIPRI), 
statele membre ale Uniunii Europene 
constituie împreună cel mai mare 

eliminat
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exportator de arme din lume16, înaintea 
SUA și Rusiei, iar o parte tot mai mare 
din aceste exporturi (61,4% în 201117) a 
avut ca destinație țări din afara Uniunii 
Europene;
__________________
16 The top 20 Arms Exporters, 2007-2011 
(„Cei mai mari 20 de exportatori de arme, 
2007-2011”) 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of
_at_top_20_exp_map.html
17 EU arms exports figures remain level 
(„Exporturile UE de arme rămân 
stabile”), Jane's Defence Weekly, 
4 ianuarie 2013.

Or. en

Amendamentul 66
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște faptul că Uniunea Europeană 
este singura uniune de state ce dispune de 
un cadru obligatoriu din punct de vedere 
juridic, unic în lume, care îmbunătățește 
controlul exporturilor de armament, 
inclusiv în regiunile de criză și în țările cu 
un bilanț relevant al drepturilor omului, și 
salută, în acest context, participarea țărilor 
terțe europene și din afara Europei la 
sistemul de control al exporturilor de 
armament pe baza Poziției comune; 
constată totuși cu îngrijorare că strictețea 
aplicării și interpretării celor opt criterii 
diferă în statele membre individuale ale
UE; solicită, prin urmare, o interpretare la 
fel de strictă și punerea deplină în aplicare 
a Poziției comune, cu toate obligațiile sale;

2. recunoaște faptul că Uniunea Europeană 
este singura uniune de state ce dispune de 
un cadru obligatoriu din punct de vedere 
juridic, unic în lume, care îmbunătățește 
controlul exporturilor de armament, 
inclusiv în regiunile de criză și în țările cu 
un bilanț mediocru al drepturilor omului, și 
salută, în acest context, participarea țărilor 
terțe europene și din afara Europei la 
sistemul de control al exporturilor de 
armament pe baza poziției comune; 
constată totuși că strictețea aplicării și 
interpretării celor opt criterii diferă de la un 
stat membru al UE la altul; solicită, prin 
urmare, o interpretare și o punere în 
aplicare mai uniformă a poziției comune, 
cu toate obligațiile sale;
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Or. en

Amendamentul 67
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște faptul că Uniunea Europeană 
este singura uniune de state ce dispune de 
un cadru obligatoriu din punct de vedere 
juridic, unic în lume, care îmbunătățește 
controlul exporturilor de armament, 
inclusiv în regiunile de criză și în țările cu 
un bilanț relevant al drepturilor omului, și 
salută, în acest context, participarea țărilor 
terțe europene și din afara Europei la 
sistemul de control al exporturilor de 
armament pe baza Poziției comune; 
constată totuși cu îngrijorare că strictețea 
aplicării și interpretării celor opt criterii 
diferă în statele membre individuale ale 
UE; solicită, prin urmare, o interpretare 
standard la fel de strictă și punerea deplină 
în aplicare a Poziției comune, cu toate 
obligațiile sale;

2. recunoaște faptul că Uniunea Europeană 
este singura uniune de state ce dispune de 
un cadru obligatoriu din punct de vedere 
juridic, unic în lume, care îmbunătățește 
controlul exporturilor de armament, 
inclusiv în regiunile de criză și în țările cu 
un bilanț mediocru al drepturilor omului, și 
salută, în acest context, participarea țărilor 
terțe europene și din afara Europei la 
sistemul de control al exporturilor de 
armament pe baza poziției comune; 
constată totuși cu îngrijorare că strictețea 
aplicării și interpretării celor opt criterii 
diferă de la un stat membru al UE la altul; 
solicită, prin urmare, o interpretare 
standard, uniformă și revizuită și punerea 
deplină în aplicare a poziției comune, cu 
toate obligațiile sale;

Or. en

Amendamentul 68
Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște faptul că Uniunea Europeană 
este singura uniune de state ce dispune de 
un cadru obligatoriu din punct de vedere 
juridic, unic în lume, care îmbunătățește 
controlul exporturilor de armament, 

2. recunoaște faptul că Uniunea Europeană 
este singura uniune de state ce dispune de 
un cadru obligatoriu din punct de vedere 
juridic, unic în lume, care îmbunătățește 
controlul exporturilor de armament, 
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inclusiv în regiunile de criză și în țările cu 
un bilanț relevant al drepturilor omului, și 
salută, în acest context, participarea țărilor 
terțe europene și din afara Europei la 
sistemul de control al exporturilor de 
armament pe baza Poziției comune; 
constată totuși cu îngrijorare că strictețea 
aplicării și interpretării celor opt criterii 
diferă în statele membre individuale ale
UE; solicită, prin urmare, o interpretare 
standard la fel de strictă și punerea deplină 
în aplicare a Poziției comune, cu toate 
obligațiile sale;

inclusiv în regiunile de criză și în țările cu 
un bilanț mediocru al drepturilor omului, și 
salută, în acest context, participarea țărilor 
terțe europene și din afara Europei la 
sistemul de control al exporturilor de 
armament pe baza poziției comune, 
precum și eforturile depuse la nivel 
internațional pentru a se stabili standarde 
internaționale comune pentru transferul 
armelor convenționale (Tratatul privind 
comerțul cu arme – TCA); constată totuși 
cu îngrijorare că strictețea aplicării și 
interpretării celor opt criterii diferă de la un 
stat membru al UE la altul; solicită, prin 
urmare, o interpretare standard la fel de 
strictă și punerea deplină în aplicare a 
poziției comune, cu toate obligațiile sale;

Or. en

Amendamentul 69
Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște faptul că Uniunea Europeană 
este singura uniune de state ce dispune de 
un cadru obligatoriu din punct de vedere 
juridic, unic în lume, care îmbunătățește 
controlul exporturilor de armament, 
inclusiv în regiunile de criză și în țările cu 
un bilanț relevant al drepturilor omului, și 
salută, în acest context, participarea țărilor 
terțe europene și din afara Europei la 
sistemul de control al exporturilor de 
armament pe baza Poziției comune; 
constată totuși cu îngrijorare că strictețea 
aplicării și interpretării celor opt criterii 
diferă în statele membre individuale ale 
UE; solicită, prin urmare, o interpretare 
standard la fel de strictă și punerea deplină 
în aplicare a Poziției comune, cu toate 

2. recunoaște faptul că Uniunea Europeană 
este singura uniune de state ce dispune de 
un cadru obligatoriu din punct de vedere 
juridic, unic în lume, care îmbunătățește 
controlul exporturilor de armament, 
inclusiv în regiunile de criză și în țările cu 
un bilanț mediocru al drepturilor omului, și 
salută, în acest context, participarea țărilor 
terțe europene și din afara Europei la 
sistemul de control al exporturilor de 
armament pe baza poziției comune; 
constată totuși cu îngrijorare că strictețea 
aplicării și interpretării celor opt criterii 
diferă de la un stat membru al UE la altul; 
solicită, prin urmare, o interpretare 
standard la fel de strictă și punerea deplină 
în aplicare a poziției comune, cu toate 
obligațiile sale, furnizând în același timp 
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obligațiile sale; un mecanism în cadrul căruia să se poată 
aborda preocupările unui stat membru în 
materie de securitate cu privire la 
exporturile de armament;

Or. en

Amendamentul 70
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște faptul că Uniunea Europeană 
este singura uniune de state ce dispune de 
un cadru obligatoriu din punct de vedere 
juridic, unic în lume, care îmbunătățește 
controlul exporturilor de armament, 
inclusiv în regiunile de criză și în țările cu 
un bilanț relevant al drepturilor omului, și 
salută, în acest context, participarea țărilor 
terțe europene și din afara Europei la 
sistemul de control al exporturilor de 
armament pe baza Poziției comune; 
constată totuși cu îngrijorare că strictețea 
aplicării și interpretării celor opt criterii 
diferă în statele membre individuale ale 
UE; solicită, prin urmare, o interpretare 
standard la fel de strictă și punerea deplină 
în aplicare a Poziției comune, cu toate 
obligațiile sale;

2. recunoaște faptul că Uniunea Europeană 
este singura uniune de state ce dispune de 
un cadru obligatoriu din punct de vedere 
juridic, unic în lume, care îmbunătățește 
controlul exporturilor de armament, 
inclusiv în raport cu regiunile de criză și 
cu țările cu un bilanț mediocru al 
drepturilor omului, precum și în raport cu 
țările care prezintă un risc dovedit de 
deturnare către alți utilizatori finali a 
produselor transferate și salută, în acest 
context, participarea țărilor terțe europene 
și din afara Europei la sistemul de control 
al exporturilor de armament pe baza 
poziției comune; constată totuși cu 
îngrijorare că strictețea aplicării și 
interpretării celor opt criterii diferă de la un 
stat membru al UE la altul; solicită, prin 
urmare, o interpretare standard la fel de 
strictă și punerea deplină în aplicare a 
poziției comune, cu toate obligațiile sale;

Or. en

Amendamentul 71
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște faptul că Uniunea Europeană 
este singura uniune de state ce dispune de 
un cadru obligatoriu din punct de vedere 
juridic, unic în lume, care îmbunătățește 
controlul exporturilor de armament, 
inclusiv în regiunile de criză și în țările cu 
un bilanț relevant al drepturilor omului, și 
salută, în acest context, participarea țărilor 
terțe europene și din afara Europei la 
sistemul de control al exporturilor de 
armament pe baza Poziției comune;
constată totuși cu îngrijorare că strictețea 
aplicării și interpretării celor opt criterii 
diferă în statele membre individuale ale
UE; solicită, prin urmare, o interpretare 
standard la fel de strictă și punerea deplină 
în aplicare a Poziției comune, cu toate 
obligațiile sale;

2. recunoaște faptul că Uniunea Europeană 
este singura uniune de state ce dispune de 
un cadru obligatoriu din punct de vedere 
juridic, unic în lume, care îmbunătățește 
controlul exporturilor de armament, 
inclusiv în regiunile de criză și în țările cu 
un bilanț mediocru al drepturilor omului, și 
salută, în acest context, participarea țărilor 
terțe europene și din afara Europei la 
sistemul de control al exporturilor de 
armament pe baza poziției comune;
constată că strictețea aplicării și 
interpretării celor opt criterii diferă de la un 
stat membru al UE la altul; solicită, prin 
urmare, o interpretare standard la fel de 
strictă și punerea deplină în aplicare a 
poziției comune, cu toate obligațiile sale;

Or. pl

Amendamentul 72
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște faptul că Uniunea Europeană 
este singura uniune de state ce dispune de 
un cadru obligatoriu din punct de vedere 
juridic, unic în lume, care îmbunătățește 
controlul exporturilor de armament, 
inclusiv în regiunile de criză și în țările cu 
un bilanț relevant al drepturilor omului, și 
salută, în acest context, participarea țărilor 
terțe europene și din afara Europei la 
sistemul de control al exporturilor de 
armament pe baza Poziției comune; 
constată totuși cu îngrijorare că strictețea 

2. constată faptul că Uniunea Europeană 
este singura uniune de state ce dispune de 
un cadru obligatoriu din punct de vedere 
juridic, unic în lume, care îmbunătățește 
controlul exporturilor de armament, 
inclusiv în regiunile de criză și în țările cu 
un bilanț mediocru al drepturilor omului, și 
salută, în acest context, participarea țărilor 
terțe europene și din afara Europei la 
sistemul de control al exporturilor de 
armament pe baza poziției comune; 
constată totuși cu îngrijorare că cele opt 
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aplicării și interpretării celor opt criterii 
diferă în statele membre individuale ale 
UE; solicită, prin urmare, o interpretare 
standard, la fel de strictă și punerea 
deplină în aplicare a Poziției comune, cu 
toate obligațiile sale;

criterii nu sunt aplicate și interpretate în 
mod consecvent în statele membre ale UE; 
solicită, prin urmare, o interpretare 
standard și punerea deplină în aplicare a 
poziției comune de către statele membre;

Or. fi

Amendamentul 73
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. ia act de angajamentul pe care SEAE 
și statele membre și l-au asumat în 
temeiul acțiunii nr. 11 litera (e) din 
Planul de acțiune al Cadrului strategic al 
UE privind drepturile omului și 
democrația de a se asigura că revizuirea 
Poziției comune 2008/944/PESC a 
Consiliului va ține seama de drepturile 
omului și de dreptul internațional 
umanitar; solicită SEAE să prezinte un 
raport privind măsurile luate pentru 
îndeplinirea acestui angajament;

Or. en

Amendamentul 74
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este de părere că, dat fiind impactul 
negativ al cheltuielilor militare asupra
perspectivelor de dezvoltare ale țărilor 

eliminat
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destinatare mai sărace, criteriul 8 ar 
trebui să fie mai strict, prevăzând faptul 
că afectarea perspectivelor de dezvoltare 
ar trebui să conducă în mod automat la 
refuzarea licențelor de export;

Or. en

Amendamentul 75
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este de părere că, dat fiind impactul 
negativ al cheltuielilor militare asupra 
perspectivelor de dezvoltare ale țărilor 
destinatare mai sărace, criteriul 8 ar 
trebui să fie mai strict, prevăzând faptul 
că afectarea perspectivelor de dezvoltare 
ar trebui să conducă în mod automat la 
refuzarea licențelor de export;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 76
Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este de părere că, dat fiind impactul 
negativ al cheltuielilor militare asupra 
perspectivelor de dezvoltare ale țărilor 
destinatare mai sărace, criteriul 8 ar trebui 
să fie mai strict, prevăzând faptul că 
afectarea perspectivelor de dezvoltare ar 
trebui să conducă în mod automat la 
refuzarea licențelor de export;

3. este de părere că, dat fiind impactul 
negativ al cheltuielilor militare asupra 
perspectivelor de dezvoltare ale țărilor 
destinatare mai sărace, criteriul 8 ar trebui 
să fie mai strict, prevăzând faptul că 
afectarea perspectivelor de dezvoltare ar 
trebui să conducă în mod automat la 
refuzarea licențelor de export; în acest 
sens, consideră că cele opt criterii ar 
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trebui să fie incluse în Directiva TIC cu 
ocazia revizuirii acesteia și ar trebui să 
devină obligatorii;

Or. de

Amendamentul 77
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este de părere că, dat fiind impactul 
negativ al cheltuielilor militare asupra 
perspectivelor de dezvoltare ale țărilor 
destinatare mai sărace, criteriul 8 ar trebui 
să fie mai strict, prevăzând faptul că 
afectarea perspectivelor de dezvoltare ar 
trebui să conducă în mod automat la 
refuzarea licențelor de export;

3. este de părere că cheltuielile militare ar 
putea fi incompatibile cu obiectivele de 
dezvoltare ale țărilor destinatare mai 
sărace;

Or. fi

Amendamentul 78
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este de părere că, dat fiind impactul 
negativ al cheltuielilor militare asupra 
perspectivelor de dezvoltare ale țărilor 
destinatare mai sărace, criteriul 8 ar trebui 
să fie mai strict, prevăzând faptul că 
afectarea perspectivelor de dezvoltare ar 
trebui să conducă în mod automat la 
refuzarea licențelor de export;

3. este de părere că, dat fiind impactul 
negativ al cheltuielilor militare asupra 
perspectivelor de dezvoltare ale țărilor 
destinatare mai sărace, criteriul 8 ar trebui 
să fie îmbunătățit pentru a defini mai bine 
ceea ce constituie un motiv de refuz al 
exporturilor în funcție de starea de 
stabilitate a unui actor statal;

Or. en
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Amendamentul 79
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reamintește faptul că procesele de 
achiziție de armament desfășurate în mod 
netransparent au contribuit în mod 
semnificativ la îndatorarea excesivă a 
unor țări, inclusiv a mai multor state 
membre; prin urmare, insistă asupra 
creșterii transparenței achizițiilor și a 
vânzărilor de armament, precum și 
asupra includerii în continuare în 
raportul anual al UE a informațiilor 
privind comerțul intracomunitar cu arme;

Or. el

Amendamentul 80
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că Poziția comună ar trebui 
să fie completată cu o listă actualizată în 
permanență și accesibilă publicului, 
însoțită de justificări cuprinzătoare, care 
să indice în ce măsură exporturile către 
anumite țări destinatare sunt sau nu în 
conformitate cu cele opt criterii;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 81
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că Poziția comună ar trebui să 
fie completată cu o listă actualizată în 
permanență și accesibilă publicului, 
însoțită de justificări cuprinzătoare, care să 
indice în ce măsură exporturile către 
anumite țări destinatare sunt sau nu în 
conformitate cu cele opt criterii;

4. având în vedere gradul de 
confidențialitate impus de statele membre 
în cadrul propriului lor proces decizional, 
consideră că poziția comună ar fi 
avantajată de aducerea unei completări 
printr-o listă actualizată în permanență și 
accesibilă publicului, însoțită de justificări 
care să indice în ce măsură exporturile 
către anumite țări destinatare sunt sau nu în 
conformitate cu cele opt criterii;

Or. fr

Amendamentul 82
Sampo Terho, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că Poziția comună ar trebui să 
fie completată cu o listă actualizată în 
permanență și accesibilă publicului, 
însoțită de justificări cuprinzătoare, care să 
indice în ce măsură exporturile către 
anumite țări destinatare sunt sau nu în 
conformitate cu cele opt criterii;

4. consideră că, din motive de 
transparență, poziția comună ar trebui să 
fie completată cu o listă actualizată în 
permanență și accesibilă publicului, 
însoțită de justificări cuprinzătoare, care să 
indice în ce măsură exporturile către 
anumite țări destinatare sunt sau nu în 
conformitate cu cele opt criterii; consideră 
că lista menționată anterior ar trebui să 
fie gestionată de un organism 
independent, de exemplu de către 
Serviciul European de Acțiune Externă;

Or. fi

Amendamentul 83
Krišjānis Kariņš
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Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră că Poziția 
comună 2008/944/PESC ar trebui să țină 
seama de riscul prezentat de faptul că o 
țară care cumpără armament va reexporta 
armele respective;

Or. en

Amendamentul 84
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră necesară crearea unui sistem 
standardizat de verificare și raportare, care 
să indice dacă și în ce măsură exporturile 
statelor membre individuale ale Uniunii 
Europene încalcă cele opt criterii;

5. consideră că este oportun să se 
efectueze un studiu privind caracterul 
adecvat și fezabilitatea creării unui sistem 
standardizat de verificare și raportare, care 
să indice dacă și în ce măsură exporturile 
statelor membre ale Uniunii Europene 
încalcă cele opt criterii;

Or. en

Amendamentul 85
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră necesară crearea unui sistem 
standardizat de verificare și raportare, care 
să indice dacă și în ce măsură exporturile 
statelor membre individuale ale Uniunii 

5. consideră că este de dorit să se efectueze 
un studiu privind caracterul adecvat și 
fezabilitatea creării unui sistem 
standardizat de verificare și raportare, care 



PE506.252v01-00 46/92 AM\929901RO.doc

RO

Europene încalcă cele opt criterii; să indice dacă și în ce măsură exporturile 
statelor membre ale Uniunii Europene 
încalcă cele opt criterii;

Or. pl

Amendamentul 86
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră necesară crearea unui sistem 
standardizat de verificare și raportare, care 
să indice dacă și în ce măsură exporturile 
statelor membre individuale ale Uniunii 
Europene încalcă cele opt criterii;

5. consideră necesară crearea unui sistem 
standardizat de verificare și raportare cu 
scopul de a evalua în mod public dacă și 
în ce măsură evaluările și deciziile 
adoptate de statele membre ale Uniunii 
Europene cu privire la exporturi s-au 
bazat pe cele opt criterii ale poziției 
comune, pentru a se putea formula 
anumite concluzii cu privire la gradul de 
aplicare a respectivelor criterii de către 
autoritățile naționale;

Or. en

Amendamentul 87
Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră necesară crearea unui sistem 
standardizat de verificare și raportare, care 
să indice dacă și în ce măsură exporturile 
statelor membre individuale ale Uniunii 
Europene încalcă cele opt criterii;

5. consideră necesară crearea unui sistem 
standardizat de verificare și raportare, care 
să indice dacă și în ce măsură exporturile 
statelor membre ale Uniunii Europene 
încalcă cele opt criterii și generează 
preocupări legate de securitate în rândul 
statelor membre;
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Or. en

Amendamentul 88
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră necesară crearea unui sistem 
standardizat de verificare și raportare, care 
să indice dacă și în ce măsură exporturile 
statelor membre individuale ale Uniunii 
Europene încalcă cele opt criterii;

5. consideră necesară crearea unui sistem 
standardizat de verificare și raportare, care 
să indice dacă și în ce măsură exporturile 
statelor membre ale Uniunii Europene 
încalcă cele opt criterii, fără a dubla 
eforturile actuale depuse de COARM în 
acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 89
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră necesară crearea unui sistem 
standardizat de verificare și raportare, care 
să indice dacă și în ce măsură exporturile 
statelor membre individuale ale Uniunii 
Europene încalcă cele opt criterii;

5. consideră necesară crearea unui sistem 
standardizat de verificare și raportare, care 
să indice dacă și în ce măsură exporturile 
statelor membre ale Uniunii Europene 
încalcă cele opt criterii; consideră că este 
important ca un astfel de sistem să se 
bazeze pe principiul transparenței;

Or. fi

Amendamentul 90
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke



PE506.252v01-00 48/92 AM\929901RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. insistă, în contextul procesului de 
revizuire a Poziției comune, să se utilizeze 
un limbaj puternic, clar și lipsit de 
ambiguitate în Poziția comună pentru a 
evita divergențele în interpretarea și 
aplicarea criteriilor; îndeamnă, în special, 
ca articolul 10 din Poziția comună să fie 
respectat și, prin urmare, ca aplicarea 
criteriilor să nu fie afectată de interese 
politice, economice sau geostrategice;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 91
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. insistă, în contextul procesului de 
revizuire a Poziției comune, să se utilizeze 
un limbaj puternic, clar și lipsit de 
ambiguitate în Poziția comună pentru a
evita divergențele în interpretarea și 
aplicarea criteriilor; îndeamnă, în special, 
ca articolul 10 din Poziția comună să fie 
respectat și, prin urmare, ca aplicarea 
criteriilor să nu fie afectată de interese 
politice, economice sau geostrategice;

6. insistă, în contextul procesului de 
revizuire a poziției comune, să se utilizeze 
un limbaj puternic, clar și lipsit de 
ambiguitate în poziția comună pentru a se 
asigura o interpretare și o aplicare mai 
uniformă a criteriilor;

Or. fr

Amendamentul 92
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. insistă, în contextul procesului de 
revizuire a Poziției comune, să se utilizeze 
un limbaj puternic, clar și lipsit de 
ambiguitate în Poziția comună pentru a 
evita divergențele în interpretarea și 
aplicarea criteriilor; îndeamnă, în special, 
ca articolul 10 din Poziția comună să fie 
respectat și, prin urmare, ca aplicarea 
criteriilor să nu fie afectată de interese 
politice, economice sau geostrategice;

6. insistă, în contextul procesului de 
revizuire a poziției comune, să se utilizeze 
un limbaj puternic, clar și lipsit de 
ambiguitate în poziția comună pentru a 
evita divergențele în interpretarea și 
aplicarea criteriilor; îndeamnă, în special, 
ca articolul 10 din poziția comună să fie
respectat;

Or. en

Amendamentul 93
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. insistă, în contextul procesului de 
revizuire a Poziției comune, să se utilizeze 
un limbaj puternic, clar și lipsit de 
ambiguitate în Poziția comună pentru a 
evita divergențele în interpretarea și 
aplicarea criteriilor; îndeamnă, în special, 
ca articolul 10 din Poziția comună să fie 
respectat și, prin urmare, ca aplicarea 
criteriilor să nu fie afectată de interese 
politice, economice sau geostrategice;

6. insistă, în contextul procesului de 
revizuire, ca poziția comună să devină mai 
clară și lipsită de ambiguitate pentru a se 
reduce riscul de a fi interpretată în mod 
diferit; îndeamnă, în special, ca articolul 10 
din poziția comună să fie respectat și, prin 
urmare, ca statele membre să aibă 
posibilitatea de a lua în considerare 
exporturile propuse din punct de vedere al 
intereselor lor economice, sociale, 
comerciale și industriale, totuși cu 
condiția explicită ca aplicarea criteriilor 
prevăzute de poziția comună să nu fie 
afectată din această cauză;

Or. fi

Amendamentul 94
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. insistă, în contextul procesului de 
revizuire a Poziției comune, să se utilizeze 
un limbaj puternic, clar și lipsit de 
ambiguitate în Poziția comună pentru a 
evita divergențele în interpretarea și 
aplicarea criteriilor; îndeamnă, în special, 
ca articolul 10 din Poziția comună să fie 
respectat și, prin urmare, ca aplicarea 
criteriilor să nu fie afectată de interese 
politice, economice sau geostrategice;

6. insistă, în contextul procesului de 
revizuire a poziției comune, să se utilizeze 
un limbaj puternic, clar și lipsit de 
ambiguitate în poziția comună pentru a 
evita divergențele în interpretarea și 
aplicarea criteriilor; îndeamnă, în special, 
ca articolul 10 din poziția comună să fie 
respectat și, prin urmare, ca aplicarea 
criteriilor să nu fie subminată de interese 
politice, economice sau geostrategice; 
solicită să se furnizeze orientări mai 
detaliate în temeiul criteriilor 2 și 7 din 
Ghidul de utilizare și să se actualizeze 
anexele I-IV, inclusiv să se facă trimitere 
la strategiile de țară ale UE privind 
drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 95
Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. insistă, în contextul procesului de 
revizuire a Poziției comune, să se utilizeze 
un limbaj puternic, clar și lipsit de 
ambiguitate în Poziția comună pentru a 
evita divergențele în interpretarea și 
aplicarea criteriilor; îndeamnă, în special, 
ca articolul 10 din Poziția comună să fie 
respectat și, prin urmare, ca aplicarea 
criteriilor să nu fie afectată de interese 
politice, economice sau geostrategice;

6. insistă, în contextul procesului de 
revizuire a poziției comune, să se utilizeze 
un limbaj puternic, clar și lipsit de 
ambiguitate în poziția comună pentru a 
evita divergențele în interpretarea și 
aplicarea criteriilor; îndeamnă, în special, 
ca articolul 10 din poziția comună să fie 
respectat și, prin urmare, ca aplicarea 
criteriilor să nu fie afectată de interese 
politice, economice sau geostrategice și, în 
acest sens, subliniază faptul că 
exporturile de arme nu trebuie în niciun 
caz să fie utilizate pentru a atinge 
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obiective geopolitice sau de politică 
externă, cum ar fi presupusa consolidare 
a „țărilor partenere cu rol strategic”;

Or. de

Amendamentul 96
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită includerea în poziția comună a 
setului de instrumente post-embargo care 
să cuprindă sau să introducă următoarele 
aspecte: (a) evaluări periodice care să 
implice, în afară de COARM și de 
guvernele și autoritățile naționale, și alte 
unități și grupuri de lucru relevante ale 
UE, cu scopul de a clarifica dacă UE ar 
trebui să impună din nou un embargo, să 
mențină un embargo prin aplicarea unor 
măsuri speciale sau să continue 
normalizarea controalelor; (b) aplicarea 
unei prezumții de refuz în cazul statului 
care a făcut obiectul unui embargo; (c) 
aplicarea mecanismului echivalent 
mecanismului actual de 
notificare/consultare în cazul tuturor 
transferurilor potențiale către un stat care 
anterior a făcut obiectul unui embargo; 
(d) prezentarea de către state a unor 
rapoarte privind transferurile individuale 
în vederea includerii în raportul 
consolidat; (e) dreptul statelor membre de 
a efectua inspecții ulterioare 
transferurilor în scopul verificării 
utilizării finale; și (f) controlul utilizării 
finale a produselor cu dublă utilizare 
efectuat în statele care fac obiectul unui 
embargo ar trebui să fie extins pentru a se 
aplica statelor după ridicarea 
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embargoului;

Or. en

Amendamentul 97
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. solicită introducerea unui criteriu 
suplimentar în poziția comună a UE 
asupra exporturilor de armament care să 
oblige statele membre să evalueze riscul 
de dare de mită și de corupție înainte de 
aprobarea unei licențe de export de 
armament către orice țară;

Or. en

Amendamentul 98
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă faptul că nu există nicio 
posibilitate de a verifica în mod 
independent respectarea celor opt criterii, 
că nu există mecanisme de sancționare a 
încălcării celor opt criterii de către un stat 
membru și că nu se prevede introducerea 
unor astfel de mecanisme; consideră că ar 
trebui prevăzute posibilități de verificare 
independentă și mecanisme de 
sancționare a încălcărilor Poziției 
comune;

eliminat

Or. pl
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Amendamentul 99
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă faptul că nu există nicio 
posibilitate de a verifica în mod 
independent respectarea celor opt criterii, 
că nu există mecanisme de sancționare a 
încălcării celor opt criterii de către un stat 
membru și că nu se prevede introducerea 
unor astfel de mecanisme; consideră că ar 
trebui prevăzute posibilități de verificare 
independentă și mecanisme de 
sancționare a încălcărilor Poziției 
comune;

7. constată faptul că îndeplinirea 
criteriilor este verificată în conformitate 
cu reglementările naționale; consideră că 
parlamentele sau organismele 
parlamentare specifice de la nivel 
național trebuie să asigure un control 
eficient al aplicării criteriilor;

Or. en

Amendamentul 100
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă faptul că nu există nicio 
posibilitate de a verifica în mod 
independent respectarea celor opt criterii, 
că nu există mecanisme de sancționare a 
încălcării celor opt criterii de către un stat 
membru și că nu se prevede introducerea 
unor astfel de mecanisme; consideră că ar 
trebui prevăzute posibilități de verificare 
independentă și mecanisme de 
sancționare a încălcărilor Poziției 
comune;

7. invită statele membre și ÎR/VP să 
urmărească o aplicare omogenă și 
ambițioasă a celor opt criterii de către 
toate statele membre; invită statele 
membre și ÎR/VP să promoveze, de 
asemenea, un grad sporit de transparență 
prin publicarea în timp util a unor seturi 
complete de date privind exporturile de 
armament ale tuturor statelor membre;

Or. en
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Amendamentul 101
Sampo Terho, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă faptul că nu există nicio 
posibilitate de a verifica în mod 
independent respectarea celor opt criterii,
că nu există mecanisme de sancționare a 
încălcării celor opt criterii de către un stat 
membru și că nu se prevede introducerea 
unor astfel de mecanisme; consideră că ar 
trebui prevăzute posibilități de verificare 
independentă și mecanisme de sancționare
a încălcărilor Poziției comune;

7. regretă faptul că nu există nicio 
posibilitate de a verifica în mod 
independent respectarea celor opt criterii și
că un stat membru care încalcă cele opt 
criterii nu suportă consecințe; consideră că 
ar trebui prevăzute posibilități de verificare 
independentă a încălcărilor poziției
comune;

Or. en

Amendamentul 102
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă faptul că nu există nicio 
posibilitate de a verifica în mod 
independent respectarea celor opt criterii, 
că nu există mecanisme de sancționare a 
încălcării celor opt criterii de către un stat 
membru și că nu se prevede introducerea 
unor astfel de mecanisme; consideră că ar 
trebui prevăzute posibilități de verificare 
independentă și mecanisme de sancționare 
a încălcărilor Poziției comune;

7. constată faptul că nu există nicio 
posibilitate de a verifica în mod 
independent respectarea celor opt criterii, 
că nu există mecanisme de sancționare a 
încălcării celor opt criterii de către un stat 
membru și că nu se prevede introducerea 
unor astfel de mecanisme; consideră că ar 
trebui prevăzute posibilități de verificare 
independentă și mecanisme de sancționare 
a încălcărilor poziției comune;

Or. en
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Amendamentul 103
Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă faptul că nu există nicio 
posibilitate de a verifica în mod 
independent respectarea celor opt criterii, 
că nu există mecanisme de sancționare a 
încălcării celor opt criterii de către un stat 
membru și că nu se prevede introducerea 
unor astfel de mecanisme; consideră că ar 
trebui prevăzute posibilități de verificare 
independentă și mecanisme de sancționare 
a încălcărilor Poziției comune;

7. regretă faptul că nu există nicio 
posibilitate de a verifica în mod 
independent respectarea celor opt criterii, 
că nu există mecanisme de sancționare a 
încălcării celor opt criterii de către un stat 
membru și că nu se prevede introducerea 
unor astfel de mecanisme; consideră că ar 
trebui prevăzute posibilități de verificare 
independentă, prin comisii parlamentare 
(de supraveghere) sau 
organizații/inițiative ale societății civile, 
precum și mecanisme de sancționare a 
încălcărilor poziției comune;

Or. en

Amendamentul 104
Tarja Cronberg, Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. regretă decizia guvernului francez de 
a exporta către Rusia nave de luptă 
Mistral, în ciuda faptului că Rusia a 
ocupat recent Georgia și a încălcat planul 
de pace compus din șase puncte, precum 
și în ciuda situației generale a drepturilor 
omului din această țară;

Or. en
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Amendamentul 105
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. afirmă că poziția comună și 
respectarea acesteia nu trebuie să fie în 
contradicție cu politica externă comună a 
UE și solicită actualizarea controlului 
exporturilor de arme; consideră că 
statelor membre și Înaltului Reprezentant 
pentru afaceri externe și politica de 
securitate le revine responsabilitatea de a 
spori coerența poziției comune;

Or. fi

Amendamentul 106
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută adoptarea de către Consiliu a 
versiunii actualizate a Listei munițiilor din 
cadrul Aranjamentului de la Wassenaar, 
care ține seama de toate modificările aduse 
Listei munițiilor în 2011; invită Consiliul 
să adopte și ultimele modificări aduse în 
2011, inclusiv Listei produselor cu dublă 
utilizare, și aprobate de către un grup de 
experți în decembrie 2012;

8. salută adoptarea de către Consiliu a 
versiunii actualizate a Listei munițiilor din 
cadrul Aranjamentului de la Wassenaar, 
care ține seama de toate modificările aduse 
Listei munițiilor în 2011; invită Consiliul 
să adopte și ultimele modificări aduse 
în 2011, inclusiv prin actualizarea 
anexelor la 
Regulamentul (UE) nr. 1232/2011, și 
aprobate de către un grup de experți în 
decembrie 2012;

Or. en
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Amendamentul 107
Krzysztof Lisek

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută adoptarea de către Consiliu a 
versiunii actualizate a Listei munițiilor din 
cadrul Aranjamentului de la Wassenaar, 
care ține seama de toate modificările aduse 
Listei munițiilor în 2011; invită Consiliul 
să adopte și ultimele modificări aduse în 
2011, inclusiv Listei produselor cu dublă 
utilizare, și aprobate de către un grup de 
experți în decembrie 2012;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pl

Amendamentul 108
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută adoptarea de către Consiliu a 
versiunii actualizate a Listei munițiilor din 
cadrul Aranjamentului de la Wassenaar, 
care ține seama de toate modificările aduse 
Listei munițiilor în 2011; invită Consiliul 
să adopte și ultimele modificări aduse în 
2011, inclusiv Listei produselor cu dublă 
utilizare, și aprobate de către un grup de 
experți în decembrie 2012;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pl

Amendamentul 109
Krzysztof Lisek, Michael Gahler
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să acorde, în ceea 
ce privește controlarea exporturilor și 
aplicarea celor opt criterii, mai multă 
atenție produselor care pot avea o utilizare 
atât civilă, cât și militară, cum ar fi 
echipamentele de supraveghere, precum și 
pieselor de schimb și produselor care sunt 
potrivite pentru război electronic sau care 
pot fi folosite pentru încălcări ale 
drepturilor omului fără a provoca decese;

9. invită statele membre să acorde, în ceea 
ce privește controlarea exporturilor și 
aplicarea celor opt criterii, mai multă 
atenție tehnologiei și echipamentului 
militar în ansamblu, astfel cum se 
menționează în Poziția 
comună 288/944/PESC;

Or. en

Amendamentul 110
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să acorde, în ceea 
ce privește controlarea exporturilor și 
aplicarea celor opt criterii, mai multă 
atenție produselor care pot avea o utilizare 
atât civilă, cât și militară, cum ar fi 
echipamentele de supraveghere, precum și 
pieselor de schimb și produselor care sunt 
potrivite pentru război electronic sau care 
pot fi folosite pentru încălcări ale 
drepturilor omului fără a provoca decese;

9. invită statele membre să acorde, în ceea 
ce privește controlarea exporturilor și 
aplicarea celor opt criterii, mai multă 
atenție produselor care pot avea o utilizare 
atât civilă, cât și militară și, în același 
timp, observă faptul că, în cazul unor 
probleme grave legate de drepturile 
omului și democrație, toate exporturile de 
tehnologie ar putea fi utilizate împotriva 
principiilor codului ceea ce, prin urmare, 
face ca identificarea unui anumit profil 
de cumpărător periculos să fie la fel de 
importantă ca mijloacele de control al 
tehnologiei letale în sine;

Or. en
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Amendamentul 111
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită, de asemenea, extinderea, 
respectiv aplicarea celor opt criterii și în 
ceea ce privește transferul de personal 
militar, de securitate și de poliție, 
serviciile legate de exporturile de 
armament, know-how-ul și formarea, 
precum și serviciile militare și de 
securitate private; solicită introducerea 
unei prevederi obligatorii potrivit căreia, 
în cazul unui export de tehnologie de 
securitate și, în general, de produse cu 
dublă utilizare, să se verifice 
compatibilitatea cu cele opt criterii;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 112
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită, de asemenea, extinderea, 
respectiv aplicarea celor opt criterii și în 
ceea ce privește transferul de personal 
militar, de securitate și de poliție, 
serviciile legate de exporturile de 
armament, know-how-ul și formarea, 
precum și serviciile militare și de
securitate private; solicită introducerea 
unei prevederi obligatorii potrivit căreia, 
în cazul unui export de tehnologie de 
securitate și, în general, de produse cu 
dublă utilizare, să se verifice 
compatibilitatea cu cele opt criterii;

10. solicită, de asemenea, o mai bună 
aplicare a criteriilor Poziției 
comune 2008/944/PESC înainte de 
propunerea unor criterii noi;
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Or. en

Amendamentul 113
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită, de asemenea, extinderea, 
respectiv aplicarea celor opt criterii și în 
ceea ce privește transferul de personal 
militar, de securitate și de poliție, 
serviciile legate de exporturile de 
armament, know-how-ul și formarea, 
precum și serviciile militare și de 
securitate private; solicită introducerea 
unei prevederi obligatorii potrivit căreia, în 
cazul unui export de tehnologie de 
securitate și, în general, de produse cu 
dublă utilizare, să se verifice 
compatibilitatea cu cele opt criterii;

10. propune ca cele opt criterii să li se 
aplice și serviciilor legate de exporturile de 
armament; solicită introducerea unei 
prevederi obligatorii potrivit căreia, în 
cazul unui export de tehnologie de 
securitate și, în general, de produse cu 
dublă utilizare, să se verifice 
compatibilitatea cu cele opt criterii;

Or. fi

Amendamentul 114
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită, de asemenea, extinderea, 
respectiv aplicarea celor opt criterii și în 
ceea ce privește transferul de personal 
militar, de securitate și de poliție, serviciile 
legate de exporturile de armament, know-
how-ul și formarea, precum și serviciile 
militare și de securitate private; solicită 
introducerea unei prevederi obligatorii 
potrivit căreia, în cazul unui export de 
tehnologie de securitate și, în general, de 

10. propune să se analizeze posibilitatea 
de a aplica, respectiv de a extinde cele opt 
criterii, în conformitate cu dispozițiile 
poziției comune, pentru a include și 
transferul de personal militar și de 
securitate, serviciile legate de exporturile 
de armament și serviciile militare private; 
solicită introducerea unei prevederi 
obligatorii potrivit căreia, în cazul unui 
export de produse și de tehnologie cu 
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produse cu dublă utilizare, să se verifice 
compatibilitatea cu cele opt criterii;

dublă utilizare, să se verifice 
compatibilitatea cu cele opt criterii în cazul 
în care există motive pentru a considera 
că exporturile de astfel de produse și 
tehnologii ar încălca unul dintre cele opt 
criterii;

Or. en

Amendamentul 115
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită, de asemenea, extinderea, 
respectiv aplicarea celor opt criterii și în 
ceea ce privește transferul de personal 
militar, de securitate și de poliție, serviciile 
legate de exporturile de armament, know-
how-ul și formarea, precum și serviciile 
militare și de securitate private; solicită 
introducerea unei prevederi obligatorii 
potrivit căreia, în cazul unui export de 
tehnologie de securitate și, în general, de 
produse cu dublă utilizare, să se verifice 
compatibilitatea cu cele opt criterii;

10. solicită, de asemenea, extinderea, 
respectiv aplicarea celor opt criterii și în 
ceea ce privește transferul de personal 
militar, de securitate și de poliție, serviciile 
legate de exporturile de armament, know-
how-ul și formarea, precum și serviciile 
militare și de securitate private;

Or. en

Amendamentul 116
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită, de asemenea, extinderea, 
respectiv aplicarea celor opt criterii și în 
ceea ce privește transferul de personal 
militar, de securitate și de poliție, serviciile 

10. solicită, de asemenea, extinderea, 
respectiv aplicarea celor opt criterii și în 
ceea ce privește transferul de personal 
militar, de securitate și de poliție, serviciile 
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legate de exporturile de armament, know-
how-ul și formarea, precum și serviciile 
militare și de securitate private; solicită 
introducerea unei prevederi obligatorii 
potrivit căreia, în cazul unui export de 
tehnologie de securitate și, în general, de 
produse cu dublă utilizare, să se verifice 
compatibilitatea cu cele opt criterii;

legate de exporturile de armament, know-
how-ul și formarea, precum și serviciile 
militare și de securitate private; în cazul 
unui export de tehnologie de securitate și, 
în general, de produse cu dublă utilizare, 
solicită să se verifice compatibilitatea cu 
cele opt criterii;

Or. fr

Amendamentul 117
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. reamintește faptul că, în temeiul 
poziției comune, statele membre trebuie să 
depună toate eforturile pentru a încuraja 
alte state care exportă tehnologie sau 
echipament militar să aplice criteriile 
prevăzute de poziția comună; regretă 
faptul că niciuna dintre țările din 
vecinătatea UE și nici Turcia nu și-a 
asumat în mod oficial criteriile și 
principiile prevăzute de poziția comună; 
invită SEAE și statele membre să 
încurajeze aceste țări să se conformeze 
poziției comune;

Or. en

Amendamentul 118
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. deplânge faptul că, în 2010, doar 63%
dintre statele membre ale Uniunii 
Europene au prezentat date complete cu 
privire la exporturile lor de arme; 
constată că țările care furnizează în mod 
repetat informații incomplete privind 
exporturile lor se numără printre cei mai 
mari exportatori de armament atât în UE, 
cât și pe plan mondial;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 119
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată că în statele membre există 
diferite metode de colectare a datelor și 
practici de publicare a datelor colectate 
privind exporturile de arme, ceea ce 
înseamnă că Raportul anual al COARM nu 
cuprinde informații importante și, prin 
urmare, nu este actual și relevant;
solicită, de aceea, introducerea unei 
proceduri standardizate de colectare și 
transmitere, care să se aplice în mod 
similar în toate statele, pentru a transmite 
și a publica în timp util informații 
complete;

13. constată că în statele membre există 
diferite metode de colectare a datelor și 
practici de publicare a datelor colectate 
privind exporturile de arme, ceea ce 
înseamnă că Raportul anual al COARM 
cuprinde informații standardizate cu 
privire la licențele de export emise și nu 
cuprinde unele informații importante cu 
privire la exporturile reale de arme; salută 
inițiativele statelor membre de a 
îmbunătăți această situație pentru a 
transmite și a publica în timp util informații 
complete;

Or. en

Amendamentul 120
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată că în statele membre există 
diferite metode de colectare a datelor și 
practici de publicare a datelor colectate 
privind exporturile de arme, ceea ce 
înseamnă că Raportul anual al COARM nu 
cuprinde informații importante și, prin 
urmare, nu este actual și relevant; solicită, 
de aceea, introducerea unei proceduri 
standardizate de colectare și transmitere, 
care să se aplice în mod similar în toate 
statele, pentru a transmite și a publica în 
timp util informații complete;

13. constată că în statele membre există 
diferite metode de colectare a datelor și 
practici de publicare a datelor colectate 
privind exporturile de arme, ceea ce 
înseamnă că Raportul anual al COARM nu 
cuprinde informații importante și, prin 
urmare, nu este actual și relevant; solicită, 
de aceea, introducerea unei proceduri 
standardizate de transmitere a 
informațiilor cu privire la exporturile 
efective, care să se aplice în mod similar în 
toate statele, pentru a transmite și a publica 
în timp util informații complete;

Or. pl

Amendamentul 121
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată că în statele membre există 
diferite metode de colectare a datelor și 
practici de publicare a datelor colectate 
privind exporturile de arme, ceea ce 
înseamnă că Raportul anual al COARM nu 
cuprinde informații importante și, prin 
urmare, nu este actual și relevant; solicită, 
de aceea, introducerea unei proceduri 
standardizate de colectare și transmitere, 
care să se aplice în mod similar în toate 
statele, pentru a transmite și a publica în 
timp util informații complete;

13. constată că în statele membre există 
diferite metode de colectare a datelor și 
practici de publicare a datelor colectate 
privind exporturile de arme, ceea ce 
înseamnă că Raportul anual al COARM nu 
cuprinde informații importante și, prin 
urmare, nu este actual și relevant; solicită, 
de aceea, introducerea unei proceduri 
standardizate de colectare și transmitere, 
care să se aplice în mod similar în toate 
statele, pentru a transmite și a publica în 
timp util informații complete; solicită ca în 
raportul anual să se identifice statele 
membre responsabile pentru fiecare 
notificare a refuzului;

Or. en
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Amendamentul 122
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată că în statele membre există 
diferite metode de colectare a datelor și 
practici de publicare a datelor colectate 
privind exporturile de arme, ceea ce 
înseamnă că Raportul anual al COARM nu 
cuprinde informații importante și, prin 
urmare, nu este actual și relevant; solicită, 
de aceea, introducerea unei proceduri 
standardizate de colectare și transmitere, 
care să se aplice în mod similar în toate 
statele, pentru a transmite și a publica în 
timp util informații complete;

13. constată că în statele membre există 
diferite metode de colectare a datelor și 
practici de publicare a datelor colectate 
privind exporturile de arme, ceea ce 
înseamnă că Raportul anual al COARM nu 
cuprinde informații importante și, prin 
urmare, nu este actual și relevant; solicită, 
de aceea, introducerea unei proceduri 
standardizate de raportare, colectare și 
transmitere, care să se aplice în mod 
similar în toate statele, pentru a transmite și 
a publica în timp util informații complete și 
corecte;

Or. en

Amendamentul 123
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sugerează, în acest context, să se 
solicite informații suplimentare din partea 
statelor membre și să se publice atât la 
nivel național, cât și în Raportul anual al 
COARM, în special o listă a țărilor în care 
exporturile de arme ar încălca unul sau 
mai multe dintre cele opt criterii, precum 
și o listă detaliată a statelor membre ale 
Uniunii Europene care au exportat 
armament în aceste țări în cursul 
perioadei de colectare a datelor;

eliminat
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Or. pl

Amendamentul 124
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sugerează, în acest context, să se 
solicite informații suplimentare din partea 
statelor membre și să se publice atât la 
nivel național, cât și în Raportul anual al 
COARM, în special o listă a țărilor în care 
exporturile de arme ar încălca unul sau mai 
multe dintre cele opt criterii, precum și o 
listă detaliată a statelor membre ale 
Uniunii Europene care au exportat 
armament în aceste țări în cursul 
perioadei de colectare a datelor;

14. invită statele membre să furnizeze
informații suplimentare și actualizate care, 
după caz, ar putea fi utilizate ca bază 
pentru elaborarea unei liste comune a 
țărilor în care exporturile de arme ar 
încălca unul sau mai multe dintre cele opt 
criterii;

Or. fr

Amendamentul 125
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sugerează, în acest context, să se 
solicite informații suplimentare din partea 
statelor membre și să se publice atât la 
nivel național, cât și în Raportul anual al 
COARM, în special o listă a țărilor în care 
exporturile de arme ar încălca unul sau 
mai multe dintre cele opt criterii, precum 
și o listă detaliată a statelor membre ale 
Uniunii Europene care au exportat 
armament în aceste țări în cursul 
perioadei de colectare a datelor;

14. sugerează, în acest context, 
posibilitatea de a solicita informații 
suplimentare din partea statelor membre cu 
scopul de a îmbunătăți înțelegerea și 
eficiența controlului exercitat de către 
organismele de supraveghere de la nivel 
național și de către cele stabilite de comun 
acord la nivel internațional, precum și 
informații utilizate la întocmirea 
Raportului anual al COARM;
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Or. en

Amendamentul 126
Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sugerează, în acest context, să se 
solicite informații suplimentare din partea 
statelor membre și să se publice atât la 
nivel național, cât și în Raportul anual al 
COARM, în special o listă a țărilor în care 
exporturile de arme ar încălca unul sau mai 
multe dintre cele opt criterii, precum și o 
listă detaliată a statelor membre ale Uniunii 
Europene care au exportat armament în 
aceste țări în cursul perioadei de colectare a 
datelor;

14. sugerează, în acest context, să se 
solicite informații suplimentare din partea 
statelor membre și să se publice atât la 
nivel național, cât și în Raportul anual al 
COARM, în special o listă a țărilor în care 
exporturile de arme ar încălca unul sau mai 
multe dintre cele opt criterii, precum și o 
listă detaliată a statelor membre ale Uniunii 
Europene care au exportat armament în 
aceste țări în cursul perioadei de colectare a 
datelor și sugerează, în acest sens, crearea 
unui mecanism de control post-export, 
precum „Blue Lantern Program” din 
SUA, în cadrul căruia controalele sunt 
efectuate după un proces atent de selecție 
pentru a se identifica operațiunile cele 
mai expuse riscului de deturnare sau de 
utilizare greșită;

Or. en

Amendamentul 127
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sugerează, în acest context, să se 
solicite informații suplimentare din partea 
statelor membre și să se publice atât la 
nivel național, cât și în Raportul anual al 

14. sugerează, în acest context, să se 
solicite informații suplimentare din partea 
statelor membre și să se publice atât la 
nivel național, cât și în Raportul anual al 



PE506.252v01-00 68/92 AM\929901RO.doc

RO

COARM, în special o listă a țărilor în care 
exporturile de arme ar încălca unul sau mai 
multe dintre cele opt criterii, precum și o 
listă detaliată a statelor membre ale Uniunii 
Europene care au exportat armament în 
aceste țări în cursul perioadei de colectare a 
datelor;

COARM, în special o listă a țărilor în care 
transferurile de arme ar încălca unul sau 
mai multe dintre cele opt criterii, precum și 
o listă detaliată a statelor membre ale 
Uniunii Europene care au exportat 
armament în aceste țări în cursul perioadei 
de colectare a datelor;

Or. en

Amendamentul 128
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. observă că Directiva de simplificare a 
clauzelor și condițiilor de transfer al 
produselor din domeniul apărării în 
interiorul Comunității a facilitat în mod 
semnificativ exportul de armament în 
cadrul UE; solicită, în acest sens, ca 
Raportul anual al COARM să prezinte și 
informații detaliate cu privire la 
exporturile de armament în cadrul UE 
care au încălcat unul sau mai multe 
dintre cele opt criterii;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 129
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. observă că Directiva de simplificare a 
clauzelor și condițiilor de transfer al 
produselor din domeniul apărării în 
interiorul Comunității a facilitat în mod 

15. observă că Directiva de simplificare a 
clauzelor și condițiilor de transfer al 
produselor din domeniul apărării în 
interiorul Comunității a facilitat în mod 
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semnificativ exportul de armament în 
cadrul UE; solicită, în acest sens, ca 
Raportul anual al COARM să prezinte și 
informații detaliate cu privire la 
exporturile de armament în cadrul UE 
care au încălcat unul sau mai multe 
dintre cele opt criterii;

semnificativ exportul de armament în 
cadrul UE;

Or. fi

Amendamentul 130
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. observă că Directiva de simplificare a 
clauzelor și condițiilor de transfer al 
produselor din domeniul apărării în 
interiorul Comunității a facilitat în mod 
semnificativ exportul de armament în 
cadrul UE; solicită, în acest sens, ca 
Raportul anual al COARM să prezinte și 
informații detaliate cu privire la 
exporturile de armament în cadrul UE 
care au încălcat unul sau mai multe 
dintre cele opt criterii;

15. observă că Directiva 2009/43/CE de 
simplificare a clauzelor și condițiilor de 
transfer al produselor din domeniul apărării 
în interiorul Comunității a facilitat în mod 
semnificativ exportul de armament în 
cadrul UE prin stabilirea responsabilității 
comune între statele membre și operatori, 
menținând totuși același control strict;
reafirmă faptul că COARM actualizează 
în mod regulat Ghidul de utilizare pentru 
a oferi asistență statelor membre în 
punerea în aplicare a poziției comune;

Or. fr

Amendamentul 131
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită ca Raportul anual al COARM 
să ofere, de asemenea, informații cu 
privire la destinația finală a exporturilor 

eliminat



PE506.252v01-00 70/92 AM\929901RO.doc

RO

în cadrul UE și la transferurile potențial 
problematice către țări terțe;

Or. en

Amendamentul 132
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită ca Raportul anual al COARM 
să ofere, de asemenea, informații cu 
privire la destinația finală a exporturilor 
în cadrul UE și la transferurile potențial 
problematice către țări terțe;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 133
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită ca Raportul anual al COARM 
să ofere, de asemenea, informații cu 
privire la destinația finală a exporturilor în 
cadrul UE și la transferurile potențial 
problematice către țări terțe;

16. subliniază faptul că Raportul anual al 
COARM ar putea, cu acordul prealabil al 
statelor membre, să ofere informații cu 
privire la destinația finală a exporturilor în 
cadrul UE și la transferurile potențial 
problematice către țări terțe;

Or. fr

Amendamentul 134
Sabine Lösing
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită ca Raportul anual al COARM 
să ofere, de asemenea, informații cu privire 
la destinația finală a exporturilor în cadrul 
UE și la transferurile potențial 
problematice către țări terțe;

16. solicită ca Raportul anual al COARM 
să ofere, de asemenea, informații cu privire 
la destinația finală a exporturilor în cadrul 
UE, la transferurile potențial problematice 
către țări terțe și la producția sub licență 
în afara UE;

Or. en

Amendamentul 135
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită ca Raportul anual al COARM 
să ofere, de asemenea, informații cu privire 
la destinația finală a exporturilor în cadrul 
UE și la transferurile potențial 
problematice către țări terțe;

16. solicită ca Raportul anual al COARM 
să ofere, de asemenea, informații cu privire 
la destinația finală a exporturilor în cadrul 
UE și la transferurile către țări terțe care ar 
putea încălca unul sau mai multe dintre 
cele opt criterii;

Or. en

Amendamentul 136
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. sugerează ca Raportul anual al 
COARM să fie completat cu un rezumat, 
care să includă, printre altele, tendințe 
comparative față de anii precedenți și date 
agregate;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 137
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. propune ca Raportul anual al 
COARM să includă monitorizarea 
problemelor legate de exporturile de 
armament identificate în rapoartele 
anterioare, precum și a măsurilor luate de 
statele membre pentru soluționarea 
problemelor respective;

Or. en

Amendamentul 138
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă faptul că Raportul anual al 
COARM pentru 2010 a fost publicat doar 
la 30 decembrie 2011, iar cel pentru 2011 
doar la 14 decembrie 2012, așadar cu o 
întârziere considerabilă; solicită publicarea 
promptă a Raportului anual al COARM, la 
cel mult șase luni după perioada de 
colectare a datelor;

18. regretă faptul că Raportul anual al 
COARM pentru 2010 a fost publicat doar 
la 30 decembrie 2011, iar cel pentru 2011 
doar la 14 decembrie 2012, așadar cu o 
întârziere considerabilă; solicită publicarea 
promptă a Raportului anual al COARM, la 
cel mult șase luni după perioada de 
colectare a datelor; propune consolidarea 
capacității COARM de a evalua controlul 
exporturilor de armament;

Or. fi
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Amendamentul 139
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază rolul important al societății 
civile, al parlamentelor naționale și al 
Parlamentului European în a asigura 
punerea în aplicare și respectarea 
standardelor convenite ale Poziției comune 
la nivel național și european și în a stabili 
un sistem transparent de control care să 
prevadă o obligație de raportare; solicită, în 
consecință, un mecanism de control 
transparent și solid, care să consolideze 
rolul parlamentelor și al societății civile;

19. subliniază rolul important al societății 
civile, al parlamentelor naționale și al 
Parlamentului European în a asigura 
punerea în aplicare și respectarea 
standardelor convenite ale poziției comune 
la nivel național și european și în a stabili 
un sistem transparent de control care să 
prevadă o obligație de raportare; solicită, în 
consecință, un mecanism de control 
transparent și solid, care să consolideze 
rolul parlamentelor și al societății civile, 
inclusiv prin crearea unui grup de experți 
independent care să ofere consultanță 
COARM cu privire la aplicarea și 
implementarea celor opt criterii privind 
exportul și la elaborarea unei liste a 
țărilor terțe care necesită o atenție și o 
vigilență deosebite în acordarea de 
licențe, astfel cum se menționează la 
articolul 2 alineatul (2) litera (b) din 
poziția comună; solicită o dezbatere 
aprofundată a Raportului anual al 
COARM în cadrul unei ședințe comune a 
subcomisiilor DROI și SEDE ale 
Parlamentului European;

Or. en

Amendamentul 140
Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază rolul important al societății 19. subliniază rolul important al societății 
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civile, al parlamentelor naționale și al 
Parlamentului European în a asigura 
punerea în aplicare și respectarea 
standardelor convenite ale Poziției comune 
la nivel național și european și în a stabili 
un sistem transparent de control care să 
prevadă o obligație de raportare; solicită, în 
consecință, un mecanism de control 
transparent și solid, care să consolideze 
rolul parlamentelor și al societății civile;

civile, al parlamentelor naționale și al 
Parlamentului European în a asigura 
punerea în aplicare și respectarea 
standardelor convenite ale poziției comune 
la nivel național și european și în a stabili 
un sistem transparent de control care să 
prevadă o obligație de raportare; solicită, în 
consecință, un mecanism de control 
transparent și solid, care să consolideze 
rolul parlamentelor și al societății civile, 
similar, de exemplu, cu Comisia 
parlamentară pentru controlul 
exporturilor de armament înființată de 
Suedia;

Or. de

Amendamentul 141
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța și legitimitatea 
supravegherii parlamentare privind datele 
și punerea în aplicare a controlului 
exporturilor de arme și solicită, prin 
urmare, măsurile, sprijinul și informațiile 
necesare pentru a asigura exercitarea 
neîngrădită a acestei funcții de control la 
nivel național și european;

20. subliniază importanța și legitimitatea 
supravegherii parlamentare asupra datelor 
privind exporturile de arme și asupra 
modului în care se exercită acest control și 
solicită, prin urmare, măsurile, sprijinul și 
informațiile necesare pentru a asigura 
exercitarea neîngrădită a acestei funcții de 
control la nivel național și european, în 
conformitate cu principiile fiecărui stat 
membru;

Or. en

Amendamentul 142
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că funcționarii 
guvernamentali responsabili cu acordarea 
de licențe naționale de export, precum și 
organizațiile societății civile care se ocupă 
cu problema controlului exporturilor de 
arme ar trebui să fie consultați în mod 
regulat la reuniunile Grupului de lucru 
COARM al Consiliului, deoarece pot 
aduce o contribuție importantă la punerea 
în aplicare a Poziției comune și pot 
contribui la îmbunătățirea calității 
schimburilor de informații;

21. constată cu satisfacție faptul că
funcționarii guvernamentali responsabili cu 
acordarea de licențe naționale de export 
sunt consultați în mod regulat la reuniunile 
Grupului de lucru COARM al Consiliului, 
deoarece pot aduce o contribuție 
importantă la punerea în aplicare a poziției
comune și pot contribui la îmbunătățirea 
calității schimburilor de informații;

Or. en

Amendamentul 143
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că funcționarii 
guvernamentali responsabili cu acordarea 
de licențe naționale de export, precum și 
organizațiile societății civile care se ocupă 
cu problema controlului exporturilor de 
arme ar trebui să fie consultați în mod 
regulat la reuniunile Grupului de lucru 
COARM al Consiliului, deoarece pot 
aduce o contribuție importantă la punerea 
în aplicare a Poziției comune și pot 
contribui la îmbunătățirea calității 
schimburilor de informații;

21. consideră că funcționarii 
guvernamentali responsabili cu acordarea 
de licențe naționale de export ar trebui să 
fie consultați în mod regulat la reuniunile 
Grupului de lucru COARM al Consiliului, 
deoarece pot aduce o contribuție 
importantă la punerea în aplicare a poziției
comune și pot contribui la îmbunătățirea 
calității schimburilor de informații; în plus, 
consideră că aceste consultări ar trebui să 
includă și organizațiile societății civile 
care se ocupă de problema legată de 
controlul exporturilor de arme și 
reprezentanții industriei de apărare;

Or. fi
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Amendamentul 144
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că funcționarii 
guvernamentali responsabili cu acordarea 
de licențe naționale de export, precum și 
organizațiile societății civile care se ocupă 
cu problema controlului exporturilor de 
arme ar trebui să fie consultați în mod 
regulat la reuniunile Grupului de lucru 
COARM al Consiliului, deoarece pot 
aduce o contribuție importantă la punerea 
în aplicare a Poziției comune și pot 
contribui la îmbunătățirea calității 
schimburilor de informații;

21. consideră că funcționarii 
guvernamentali responsabili cu acordarea 
de licențe naționale de export, precum și 
organizațiile societății civile care se ocupă 
cu problema controlului exporturilor de 
arme ar trebui să fie consultați în mod mai
regulat la reuniunile Grupului de lucru 
COARM al Consiliului, în cooperare cu 
Grupul de lucru privind drepturile omului 
al Consiliului (COHOM), deoarece pot 
aduce o contribuție importantă la punerea 
în aplicare a poziției comune și pot 
contribui la îmbunătățirea calității 
schimburilor de informații;

Or. en

Amendamentul 145
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că funcționarii 
guvernamentali responsabili cu acordarea 
de licențe naționale de export, precum și 
organizațiile societății civile care se ocupă 
cu problema controlului exporturilor de 
arme ar trebui să fie consultați în mod 
regulat la reuniunile Grupului de lucru 
COARM al Consiliului, deoarece pot 
aduce o contribuție importantă la punerea 
în aplicare a Poziției comune și pot 
contribui la îmbunătățirea calității 
schimburilor de informații;

21. consideră că funcționarii 
guvernamentali responsabili cu acordarea 
de licențe naționale de export, precum și 
organizațiile societății civile care se ocupă 
cu problema controlului exporturilor de 
arme ar trebui să fie consultați în mod 
regulat la reuniunile Grupului de lucru 
COARM al Consiliului, deoarece pot 
aduce o contribuție importantă la punerea 
în aplicare și la respectarea poziției
comune și pot contribui la îmbunătățirea 
calității schimburilor de informații;
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Or. en

Amendamentul 146
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Acord internațional de control al 
armamentului în cadrul comerțului 
mondial cu arme convenționale

Tratatul privind comerțul cu arme (TCA)

Or. en

Amendamentul 147
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. își reafirmă sprijinul deplin pentru 
încheierea sub egida Organizației 
Națiunilor Unite a unui acord 
internațional de control al armamentului
în cadrul comerțului mondial cu arme 
convenționale, care să fie solid și 
obligatoriu din punct de vedere juridic; 
subliniază, prin urmare, că acest obiectiv 
trebuie să reprezinte o prioritate a politicii 
externe europene;

22. își reafirmă sprijinul deplin pentru 
încheierea sub egida Organizației 
Națiunilor Unite a unui tratat privind 
comerțul cu arme (TCA) în cadrul 
comerțului mondial și al transferurilor cu 
arme convenționale, care să fie solid și 
obligatoriu din punct de vedere juridic; 
subliniază, prin urmare, că acest obiectiv 
trebuie să reprezinte o prioritate a politicii 
externe europene;

Or. en

Amendamentul 148
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită, prin urmare, ca negocierile 
din martie 2013 referitoare la un tratat 
internațional privind comerțul cu arme să 
marcheze un progres istoric, 
desfășurându-se într-un climat de 
transparență și răspundere publică 
sporită, stabilind cele mai înalte standarde 
și criterii internaționale pentru efectuarea 
evaluărilor privind deciziile de transfer, 
import și export de arme convenționale;

Or. en

Amendamentul 149
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. îndeamnă statele membre și alte părți 
participante la negocieri să promoveze un 
viitor tratat cu un caracter solid în ceea ce 
privește conținutul și calitatea de 
membru, în loc să promoveze un tratat 
vulnerabil bazat pe consensul universal;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 23
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că un acord eficace în 
materie de control ar trebui să includă o 
gamă largă de activități legate de comerțul 
cu arme convenționale, cum ar fi: importul, 
exportul și transferul (inclusiv tranzitul și 
transbordarea, precum și importul, exportul 
și reexportul cu caracter temporar), 
fabricarea sub licență străină, precum și 
gestionarea stocurilor și toate serviciile 
aferente, inclusiv brokerajul, transportul și 
finanțarea;

23. consideră că un acord eficace în 
materie de control ar trebui să includă o 
gamă largă de activități legate de comerțul 
cu arme convenționale, cum ar fi: importul, 
exportul și transferul (inclusiv tranzitul și 
transbordarea, precum și importul, exportul 
și reexportul cu caracter temporar), 
fabricarea la nivel național și fabricarea
sub licență străină, planificarea strategică,
precum și gestionarea stocurilor și toate 
serviciile aferente, inclusiv brokerajul, 
transportul și finanțarea;

Or. es

Amendamentul 151
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că un acord eficace în 
materie de control ar trebui să includă o 
gamă largă de activități legate de comerțul 
cu arme convenționale, cum ar fi: importul, 
exportul și transferul (inclusiv tranzitul și 
transbordarea, precum și importul, exportul 
și reexportul cu caracter temporar), 
fabricarea sub licență străină, precum și 
gestionarea stocurilor și toate serviciile 
aferente, inclusiv brokerajul, transportul și 
finanțarea;

23. consideră că un tratat eficace privind 
comerțul cu arme (TCA) ar trebui să 
includă o gamă largă de activități legate de 
comerțul cu arme convenționale, cum ar fi: 
importul, exportul și transferul (inclusiv 
tranzitul și transbordarea, precum și 
importul, exportul și reexportul cu caracter 
temporar), fabricarea sub licență străină, 
precum și gestionarea stocurilor și toate 
serviciile aferente, inclusiv brokerajul, 
transportul și finanțarea;

Or. en

Amendamentul 152
Sabine Lösing
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Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită ca domeniul de aplicare a 
viitorului TCA să cuprindă o gamă cât 
mai largă posibil de produse și activități, 
inclusiv armele de calibru mic și 
armamentul ușor, tehnologia și 
componentele cu dublă utilizare și toate 
formele de transfer și, în acest sens, face 
referire la punerea în aplicare integrală a 
Programului de acțiune al ONU pentru 
combaterea comerțului ilicit cu arme de 
calibru mic și armament ușor (UNPoA) 
sub egida ONU; de asemenea, solicită o 
colaborare rezonabilă între regimul 
UNPoA și viitorul regim TCA, pentru a 
preveni transferurile ilicite și 
iresponsabile, precum și deturnarea de 
armament;

Or. en

Amendamentul 153
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. consideră că un tratat internațional
eficace de control al exporturilor de arme 
ar trebui să cuprindă transferurile 
interstatale, transferurile dintre state și 
utilizatorii finali din sectorul privat, 
contractele de leasing, precum și 
împrumuturile, cadourile, ajutoarele și alte 
forme de transfer;

24. consideră că un tratat eficace privind 
comerțul cu arme (TCA) ar trebui să 
cuprindă transferurile interstatale, 
transferurile dintre state și utilizatorii finali 
din sectorul privat, contractele de leasing, 
precum și împrumuturile, cadourile, 
ajutoarele și alte forme de transfer;

Or. en
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Amendamentul 154
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. consideră că, pentru a fi eficace, 
TCA ar trebui să reglementeze o gamă cât 
mai largă posibil de arme convenționale, 
care să cuprindă armele de calibru mic, 
armamentul ușor și muniția aferentă, 
transferurile intangibile, bunurile cu 
dublă utilizare, componentele și 
tehnologiile aferente utilizării acestora, 
fabricarea sau întreținerea, indiferent 
dacă sunt utilizate în scopuri militare sau 
în alte scopuri legate de securitate și de 
aplicarea legii; consideră că ar trebui să 
se acorde o atenție cuvenită marcării și 
trasabilității armelor convenționale și 
munițiilor, pentru a spori 
responsabilizarea și a împiedica 
deturnarea transferurilor de arme către 
destinatari ilegali;

Or. en

Amendamentul 155
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. consideră că statele participante nu 
ar trebui să transfere arme către țările în 
care drepturile omului sunt încălcate, 
potrivit organismelor competente ale 
Organizației Națiunilor Unite, ale Uniunii 
Europene sau ale Consiliului Europei și 
în care există un risc considerabil ca 
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armele să fie utilizate pentru a comite sau 
a facilita încălcări grave ale dreptului
internațional privind drepturile omului și 
ale dreptului internațional umanitar, 
precum genocid, purificare etnică, crime 
împotriva umanității și crime de război;

Or. en

Amendamentul 156
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită statele membre ale Organizației 
Națiunilor Unite să introducă criterii
obligatorii suplimentare sub forma unor 
standarde internaționale, care să servească 
drept orientări pentru factorii de decizie, și, 
în acest sens, să țină seama în special de 
situația din țara de destinație, inclusiv în 
ceea ce privește drepturile omului,
impactul asupra dezvoltării 
socioeconomice a țării respective, precum 
și menținerea păcii și securității în regiune;

25. invită statele membre ale UE să
depună eforturi pentru a introduce criterii 
obligatorii suplimentare sub forma unor 
standarde internaționale la nivelul ONU și 
al UE, care să servească drept orientări 
pentru factorii de decizie, și, în acest sens, 
să țină seama în special de situația din țara 
de destinație, inclusiv în ceea ce privește 
drepturile omului, impactul asupra 
dezvoltării socioeconomice a țării 
respective, precum și menținerea păcii și 
securității în regiune;

Or. en

Amendamentul 157
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită statele membre ale Organizației 
Națiunilor Unite să introducă criterii 
obligatorii suplimentare sub forma unor 
standarde internaționale, care să servească 

25. invită statele membre ale Organizației 
Națiunilor Unite să introducă criterii 
obligatorii sub forma unor standarde 
internaționale, care să servească drept 
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drept orientări pentru factorii de decizie, și, 
în acest sens, să țină seama în special de 
situația din țara de destinație, inclusiv în 
ceea ce privește drepturile omului, 
impactul asupra dezvoltării 
socioeconomice a țării respective, precum 
și menținerea păcii și securității în regiune;

orientări pentru factorii de decizie, și, în 
acest sens, să țină seama în special de 
situația din țara de destinație, inclusiv în 
ceea ce privește drepturile omului, 
impactul asupra dezvoltării 
socioeconomice a țării respective, precum 
și menținerea păcii și securității în regiune;

Or. fi

Amendamentul 158
Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită statele membre ale Organizației 
Națiunilor Unite să introducă criterii 
obligatorii suplimentare sub forma unor 
standarde internaționale, care să servească 
drept orientări pentru factorii de decizie, și, 
în acest sens, să țină seama în special de 
situația din țara de destinație, inclusiv în 
ceea ce privește drepturile omului, 
impactul asupra dezvoltării 
socioeconomice a țării respective, precum 
și menținerea păcii și securității în regiune;

25. invită statele membre ale Organizației 
Națiunilor Unite să introducă criterii 
obligatorii suplimentare sub forma unor 
standarde internaționale, care să servească 
drept orientări pentru factorii de decizie, și, 
în acest sens, să țină seama în special de 
situația din țara de destinație, inclusiv în 
ceea ce privește drepturile omului, 
impactul asupra dezvoltării 
socioeconomice a țării respective, precum 
și menținerea păcii și securității în regiune, 
dar și de riscul de deturnare a armelor de 
pe piața licită către piața ilicită;

Or. en

Amendamentul 159
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită, prin urmare, includerea în 



PE506.252v01-00 84/92 AM\929901RO.doc

RO

TCA a unor dispoziții ferme și clare 
privind obligația statelor participante de a 
transmite cu regularitate, anual, rapoarte 
cu privire la toate deciziile de transfer de 
arme, inclusiv informații referitoare la 
tipurile, cantitățile și destinatarii 
echipamentului autorizat în vederea 
transferului, precum și cu privire la 
punerea în aplicare a întregului domeniu 
de aplicare și a tuturor dispozițiilor 
tratatului; solicită ca TCA să impună 
statelor participante obligația de a crea un 
sistem de înregistrare detaliată, pentru o 
perioadă de cel puțin 20 de ani, a tuturor 
schimburilor comerciale și tranzacțiilor 
internaționale efectuate prin sistemul 
național de control;

Or. en

Amendamentul 160
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază importanța mecanismelor 
de transparență și răspundere în punerea 
efectivă în aplicare a oricărui acord 
internațional de control al armamentului; 
prin urmare, solicită includerea unor 
mecanisme pentru schimburile de 
informații și bune practici între statele 
participante cu privire la deciziile de 
export, import și transfer de arme, dar și 
includerea unor dispoziții ferme și clare 
privind obligația statelor participante de a 
transmite cu regularitate, anual, rapoarte 
cu privire la toate deciziile de transfer de 
arme, inclusiv informații referitoare la 
tipurile, cantitățile și destinatarii 
echipamentului autorizat în vederea 
transferului, precum și cu privire la 
punerea în aplicare a întregului domeniu 
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de aplicare și a tuturor dispozițiilor 
tratatului;

Or. en

Amendamentul 161
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 25 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. solicită înființarea unei unități care 
să aibă drept unic domeniu de activitate 
punerea în aplicare și sprijinirea TCA și 
ale cărei responsabilități să includă 
compilarea și analizarea rapoartelor 
transmise de statele participante și îl 
invită pe Secretarul General al ONU să 
publice un raport anual care să cuprindă 
noi propuneri de consolidare a 
dispozițiilor privind funcționarea 
tratatului; solicită ca Unității de punere în 
aplicare și sprijin a TCA să i se acorde 
dreptul de a analiza și datele privind 
transferurile de arme, de a identifica 
neconcordanțele și potențialele încălcări 
ale tratatului și ca aceasta să informeze 
adunarea statelor participante;

Or. en

Amendamentul 162
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Subtitlul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dezarmarea eliminat
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Or. en

Amendamentul 163
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. consideră că Uniunea Europeană ar 
trebui să își asume responsabilitatea sa 
crescută în ceea ce privește pacea și 
securitatea în Europa și în lume prin 
intermediul unor noi inițiative referitoare 
la limitarea înarmării și la dezarmare și 
să acționeze în prima linie ca un actor 
global responsabil, respectiv să se 
manifeste activ pentru neproliferarea 
armelor, dezarmarea la nivel mondial și 
controlul transferurilor de arme;

eliminat

Or. en

Amendamentul 164
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. consideră că Uniunea Europeană ar 
trebui să își asume responsabilitatea sa
crescută în ceea ce privește pacea și 
securitatea în Europa și în lume prin 
intermediul unor noi inițiative referitoare 
la limitarea înarmării și la dezarmare și să 
acționeze în prima linie ca un actor global 
responsabil, respectiv să se manifeste activ 
pentru neproliferarea armelor, 
dezarmarea la nivel mondial și controlul
transferurilor de arme;

26. subliniază faptul că dezarmarea nu 
face obiectul poziției comune, dar
consideră că Uniunea Europeană trebuie să 
își asume responsabilitatea sa tot mai mare
în ceea ce privește pacea și securitatea și să 
acționeze ca un actor global responsabil în 
raport cu prevenirea proliferării ilegale a
armelor, precum și promovarea 
dezarmării la nivel mondial și a 
controlului transferurilor de arme;
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Or. fi

Amendamentul 165
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. consideră că Uniunea Europeană ar 
trebui să elaboreze o strategie 
cuprinzătoare privind conversia; 
sugerează, în acest sens, elaborarea unui 
plan în cadrul acestei strategii pentru 
conversia cât mai rapidă a producției de 
armament în producție de bunuri civile;

eliminat

Or. en

Amendamentul 166
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. consideră că Uniunea Europeană ar 
trebui să elaboreze o strategie 
cuprinzătoare privind conversia; 
sugerează, în acest sens, elaborarea unui 
plan în cadrul acestei strategii pentru 
conversia cât mai rapidă a producției de 
armament în producție de bunuri civile;

eliminat

Or. en

Amendamentul 167
Anneli Jäätteenmäki
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Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. consideră că Uniunea Europeană ar 
trebui să elaboreze o strategie 
cuprinzătoare privind conversia; 
sugerează, în acest sens, elaborarea unui 
plan în cadrul acestei strategii pentru 
conversia cât mai rapidă a producției de 
armament în producție de bunuri civile;

eliminat

Or. fi

Amendamentul 168
Sampo Terho

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. consideră că Uniunea Europeană ar 
trebui să elaboreze o strategie 
cuprinzătoare privind conversia; 
sugerează, în acest sens, elaborarea unui 
plan în cadrul acestei strategii pentru 
conversia cât mai rapidă a producției de 
armament în producție de bunuri civile;

eliminat

Or. fi

Amendamentul 169
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. consideră că Uniunea Europeană ar 
trebui să elaboreze o strategie 
cuprinzătoare privind conversia; 

eliminat
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sugerează, în acest sens, elaborarea unui 
plan în cadrul acestei strategii pentru 
conversia cât mai rapidă a producției de 
armament în producție de bunuri civile;

Or. pl

Amendamentul 170
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. salută ratificarea de către Finlanda 
și Polonia a Convenției de la Ottawa 
privind minele antipersonal și, prin 
urmare, ratificarea deplină de către 
statele membre a acestui instrument 
internațional important; invită Comisia să 
prezinte o propunere de interzicere a 
investițiilor în întreprinderi care produc, 
comercializează sau desfășoară orice altă 
activitate comercială legată de minele 
terestre;

Or. en

Amendamentul 171
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. reamintește cele mai grave 
consecințe umanitare și vătămările 
inacceptabile ale civililor cauzate de 
muniția cu dispersie; invită Cipru, 
Estonia, Finlanda, Grecia, Letonia, 
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România și Slovacia să ratifice imediat 
Convenția privind munițiile cu dispersie;

Or. en

Amendamentul 172
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27c. îndeamnă Comisia și statele membre 
să sprijine interzicerea la nivel mondial a 
utilizării de muniție pe bază de fosfor alb 
și uraniu sărăcit, în special prin
încheierea unui nou protocol la 
Convenția privind interzicerea anumitor 
tipuri de arme convenționale care să 
interzică utilizarea acestui tip de arme;

Or. en

Amendamentul 173
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27d. salută activitatea desfășurată de 
CICR cu privire la utilizarea de agenți 
chimici neutralizanți în aplicarea legii și 
invită Comisia să realizeze un studiu 
privind problemele ridicate de utilizarea 
acestor agenți chimici, inclusiv în raport 
cu dreptul internațional;

Or. en



AM\929901RO.doc 91/92 PE506.252v01-00

RO

Amendamentul 174
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27e. solicită ÎR/VP, Comisiei și statelor 
membre să pună în aplicare 
angajamentele UE privind combaterea 
acumulării ilicite și a traficului ilicit de 
arme de calibru mic și armament ușor 
(SALW), precum și de muniție aferentă; 
reamintește că aceste angajamente au 
rolul de a oferi asistență țărilor terțe în 
gestionarea și înregistrarea stocurilor și 
în depunerea unor eforturi similare 
pentru a controla SALW, precum și faptul 
că aceste angajamente sunt 
complementare acordurilor UE care 
reglementează transferul de produse 
militare pentru a se evita ca statele 
membre să furnizeze arme țărilor în care 
acestea ar putea fi utilizate în mod greșit;

Or. en

Amendamentul 175
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui Comisiei, 
Consiliului și Comisiei, precum și 
guvernelor și parlamentelor statelor 
membre și Secretarului General al ONU.

28. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui Comisiei, 
Reprezentantului special al UE pentru 
drepturile omului, Consiliului și Comisiei, 
precum și guvernelor și parlamentelor 
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statelor membre și Secretarului General al 
ONU.

Or. en


