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Predlog spremembe 1
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje 
zadeve z dne 19. novembra 2012 o 
pregledu skupnega stališča,

Or. en

Predlog spremembe 2
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju ukrepa 11(e) akcijskega 
načrta iz Strateškega okvira EU za 
človekove pravice in demokracijo, ki 
Evropski službi za zunanje delovanje 
(EEAS) in državam članicam nalaga, da 
morajo pri pregledu skupnega stališča 
upoštevati človekove pravice in 
mednarodno humanitarno pravo,

Or. en

Predlog spremembe 3
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju seznama blaga z dvojno 
rabo, kot je naveden v Prilogi I k Uredbi
Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009
o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor 
izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita 
blaga z dvojno rabo3

– ob upoštevanju seznama blaga z dvojno 
rabo v prilogah Uredbe (EU) št. 1232/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. novembra 2011 o spremembi Uredbe 
Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi 
režima Skupnosti za nadzor izvoza, 
prenosa, posredovanja in tranzita blaga z 
dvojno rabo,

Or. en

Predlog spremembe 4
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4 – opomba 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. UL L 134, 29.5.2009, str. 1. 3. UL L 326, 8.12.2011, str. 26

Or. en

Predlog spremembe 5
Krzysztof Lisek

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Wassenaarskega 
sporazuma z dne 12. maja 1996 o nadzoru 
izvoza konvencionalnega orožja in blaga 
ter tehnologije z dvojno rabo, poleg 
seznamov tovrstnega blaga, tehnologije in
streliva, posodobljenih v letih 2011 in 
20129,

– ob upoštevanju Wassenaarskega 
sporazuma z dne 12. maja 1996 o nadzoru 
izvoza konvencionalnega orožja in blaga 
ter tehnologije z dvojno rabo, poleg 
seznamov tovrstnega blaga, tehnologije in
orožja, posodobljenih v letih 2011 in 
20129,

Or. pl
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Predlog spremembe 6
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Wassenaarskega 
sporazuma z dne 12. maja 1996 o nadzoru 
izvoza konvencionalnega orožja in blaga 
ter tehnologije z dvojno rabo, poleg 
seznamov tovrstnega blaga, tehnologije in
streliva, posodobljenih v letih 2011 in 
20129,

– ob upoštevanju Wassenaarskega 
sporazuma z dne 12. maja 1996 o nadzoru 
izvoza konvencionalnega orožja in blaga 
ter tehnologije z dvojno rabo, poleg 
seznamov tovrstnega blaga, tehnologije in
orožja, posodobljenih v letih 2011 in 
20129,

Or. pl

Predlog spremembe 7
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 
1236/2005 o trgovini z določenim blagom, 
ki bi se lahko uporabilo za izvršitev 
smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, 
nečloveško ali poniževalno ravnanje ali 
kaznovanje in njenega pregleda, ki naj bi 
v okviru akcijskega načrta za človekove 
pravice in demokracijo potekal leta 2013,

Or. en

Predlog spremembe 8
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke



PE506.252v01-00 6/89 AM\929901SL.doc

SL

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. v prepričanju, da ima lahko izvoz 
orožja med drugim pomembne 
varnostnopolitične, pa tudi 
razvojnopolitične učinke, zaradi česar ga 
je treba vsaj vključiti v strog in čim bolj 
učinkovit sistem za nadzor orožja;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 9
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. v prepričanju, da ima lahko izvoz orožja
med drugim pomembne 
varnostnopolitične, pa tudi 
razvojnopolitične učinke, zaradi česar ga 
je treba vsaj vključiti v strog in čim bolj
učinkovit sistem za nadzor orožja;

A. v prepričanju, da ima izvoz orožja
učinek na varnost ljudi, zaradi česar ga je 
treba vključiti v pregleden in učinkovit 
sistem za nadzor orožja;

Or. fi

Predlog spremembe 10
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. v prepričanju, da ima lahko izvoz orožja 
med drugim pomembne 
varnostnopolitične, pa tudi 
razvojnopolitične učinke, zaradi česar ga je 
treba vsaj vključiti v strog in čim bolj 

A. v prepričanju, da ima lahko izvoz orožja 
med drugim pomembne 
varnostnopolitične, pa tudi 
razvojnopolitične učinke, zaradi česar je 
treba okrepiti politiko Evropske unije za 
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učinkovit sistem za nadzor orožja; nadzor izvoza vojaške tehnologije in 
opreme;

Or. en

Predlog spremembe 11
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. v prepričanju, da ima lahko izvoz orožja 
med drugim pomembne 
varnostnopolitične, pa tudi 
razvojnopolitične učinke, zaradi česar ga je 
treba vsaj vključiti v strog in čim bolj 
učinkovit sistem za nadzor orožja;

A. v prepričanju, da ima lahko izvoz orožja 
med drugim pomembne 
varnostnopolitične, pa tudi 
razvojnopolitične učinke, zaradi česar ga je 
treba vsaj vključiti v splošno sprejet in
opredeljen ter čim bolj učinkovit sistem za 
nadzor orožja, ki bo varoval interese 
zasebnega in javnega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 12
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. v prepričanju, da ima lahko izvoz orožja 
med drugim pomembne 
varnostnopolitične, pa tudi 
razvojnopolitične učinke, zaradi česar ga je 
treba vsaj vključiti v strog in čim bolj 
učinkovit sistem za nadzor orožja;

A. v prepričanju, da ima lahko izvoz orožja 
med drugim pomembne 
varnostnopolitične, pa tudi 
razvojnopolitične učinke, zaradi česar ga je 
treba vključiti v čim bolj učinkovit sistem 
za nadzor orožja;

Or. fr
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Predlog spremembe 13
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. v prepričanju, da ima lahko izvoz orožja 
med drugim pomembne
varnostnopolitične, pa tudi
razvojnopolitične učinke, zaradi česar ga
je treba vsaj vključiti v strog in čim bolj 
učinkovit sistem za nadzor orožja;

A. v prepričanju, da imajo lahko prenosi
orožja med drugim pomembne učinke na 
varnost, pa tudi na človekove pravice,
demokracijo, dobro upravljanje in razvoj,
zaradi česar jih je treba vsaj vključiti v 
strog in čim bolj učinkovit sistem za 
nadzor orožja;

Or. en

Predlog spremembe 14
Sabine Lösing

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. v prepričanju, da ima lahko izvoz orožja 
med drugim pomembne 
varnostnopolitične, pa tudi 
razvojnopolitične učinke, zaradi česar ga je 
treba vsaj vključiti v strog in čim bolj 
učinkovit sistem za nadzor orožja;

A. v prepričanju, da ima lahko izvoz orožja 
med drugim pomembne 
varnostnopolitične, pa tudi negativne
razvojnopolitične učinke, zaradi česar ga je 
treba vsaj vključiti v strog in čim bolj 
učinkovit sistem za nadzor orožja;

Or. de

Predlog spremembe 15
Sabine Lösing

Predlog resolucije
Uvodna izjava A
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Predlog resolucije Predlog spremembe

A. v prepričanju, da ima lahko izvoz orožja 
med drugim pomembne
varnostnopolitične, pa tudi
razvojnopolitične učinke, zaradi česar ga 
je treba vsaj vključiti v strog in čim bolj 
učinkovit sistem za nadzor orožja;

A. v prepričanju, da ima lahko izvoz orožja 
med drugim pomembne učinke na varnost, 
pa tudi na družbeno-gospodarski razvoj, 
zaradi česar ga je treba vsaj vključiti v 
strog in čim bolj učinkovit sistem za 
nadzor orožja;

Or. en

Predlog spremembe 16
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Uvodna izjava Aa (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ugotavlja, da so države Evropske 
unije skupaj po podatkih Mednarodnega 
mirovnega raziskovalnega inštituta v 
Stockholmu (SIPRI) največji svetovni 
izvoznik orožja16, pred ZDA in Rusijo, in 
da vedno večji del tega izvoza – 61,4 % v 
letu 201117 – opravijo v države zunaj 
Evropske unije;
16. 20 največjih izvoznic orožja, 2007–
2011, 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of
_at_top_20_exp_map.html.
17. „EU arms exports figures remain 
level“ (Raven izvoza orožja iz EU ostaja 
nespremenjena), Jane's Defence Weekly, 
4. januar 2013.

Or. en

Predlog spremembe 17
Anneli Jäätteenmäki,
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Predlog resolucije
Uvodna izjava Aa (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker države članice Evropske unije 
priznavajo, da trgovina z vojaško 
tehnologijo in orožjem nima značilnosti 
običajne trgovine in da je treba zato 
zagotoviti, da bo izvoz blaga, ki spada v to 
kategorijo, vselej obravnavan posebej 
skrbno; 

Or. fi

Predlog spremembe 18
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je Skupno stališče 2008/944/SZVP 
pravno zavezujoč okvir in je v njem 
določenih osem meril, ob neizpolnjevanju 
katerih bi bilo treba zavrniti izvozno 
dovoljenje (prvo, drugo, tretje in četrto 
merilo) ali vsaj razmišljati o njegovi 
zavrnitvi (peto, šesto, sedmo in osmo 
merilo);

B. ker je Skupno stališče 2008/944/SZVP 
pravno zavezujoč okvir in je v njem 
določenih osem meril, ob neizpolnjevanju 
katerih bi bilo treba zavrniti izvozno 
dovoljenje;

Or. en

Predlog spremembe 19
Krzysztof Lisek

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je Skupno stališče 2008/944/SZVP (Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
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pravno zavezujoč okvir in je v njem 
določenih osem meril, ob neizpolnjevanju 
katerih bi bilo treba zavrniti izvozno 
dovoljenje (prvo, drugo, tretje in četrto 
merilo) ali vsaj razmišljati o njegovi 
zavrnitvi (peto, šesto, sedmo in osmo 
merilo);

op.p.)

Or. pl

Predlog spremembe 20
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je Skupno stališče 2008/944/SZVP 
pravno zavezujoč okvir in je v njem 
določenih osem meril, ob neizpolnjevanju 
katerih bi bilo treba zavrniti izvozno 
dovoljenje (prvo, drugo, tretje in četrto 
merilo) ali vsaj razmišljati o njegovi 
zavrnitvi (peto, šesto, sedmo in osmo 
merilo);

B. ker je Skupno stališče 2008/944/SZVP 
pravno zavezujoč okvir in je v njem 
določenih osem meril, ob neizpolnjevanju 
katerih bi bilo treba zavrniti izvozno 
dovoljenje (prvo, drugo, tretje in četrto 
merilo) ali vsaj razmišljati o njegovi 
zavrnitvi (peto, šesto, sedmo in osmo 
merilo); ker pa so za končni nadzor nad 
vsemi vidiki izdajanja izvoznih dovoljenj 
za orožje še vedno odgovorne države 
članice in ker Sodišče Evropske unije ni 
pristojno za presojo vprašanj, povezanih z 
izvajanjem skupnega stališča;

Or. en

Predlog spremembe 21
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je namen teh meril med drugim C. ker je namen teh meril med drugim 
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preprečiti izvoz orožja, ki bi privedel do 
poostritve spopadov (tretje in četrto merilo) 
ali kršitve človekovih pravic (drugo 
merilo) ali bi negativno vplival na razvojne 
možnosti države prejemnice (osmo 
merilo); ker skupno stališče ne omejuje 
področja uporabe in tako teh osem meril 
velja tudi za izvoz znotraj Evrope in prenos 
orožja v države, ki so tesno povezane z 
Evropsko unijo;

preprečiti izvoz orožja, ki bi privedel do 
poostritve spopadov (tretje in četrto merilo) 
ali kršitve človekovih pravic in 
mednarodnega humanitarnega prava
(drugo merilo), ali zmanjšati tveganje, da 
bo preneseno blago preusmerjeno v tretje 
države in h končnim uporabnikom, ki ne 
izpolnjujejo pogojev, ali da bi izvoz 
negativno vplival na razvojne možnosti 
države prejemnice (osmo merilo); ker 
skupno stališče ne omejuje področja 
uporabe in tako teh osem meril velja tudi 
za izvoz znotraj Evrope in prenos orožja v 
države, ki so tesno povezane z Evropsko 
unijo;

Or. en

Predlog spremembe 22
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je namen teh meril med drugim 
preprečiti izvoz orožja, ki bi privedel do 
poostritve spopadov (tretje in četrto merilo) 
ali kršitve človekovih pravic (drugo 
merilo) ali bi negativno vplival na razvojne 
možnosti države prejemnice (osmo 
merilo); ker skupno stališče ne omejuje 
področja uporabe in tako teh osem meril 
velja tudi za izvoz znotraj Evrope in prenos 
orožja v države, ki so tesno povezane z 
Evropsko unijo;

C. ker je namen teh meril med drugim 
preprečiti izvoz orožja, ki bi privedel do 
poostritve spopadov (tretje in četrto merilo) 
ali kršitve človekovih pravic (drugo 
merilo) oziroma mednarodnega 
humanitarnega prava (tretje merilo) ali bi 
negativno vplival na razvojne možnosti 
države prejemnice (osmo merilo); ker 
skupno stališče ne omejuje področja 
uporabe in tako teh osem meril velja tudi 
za izvoz znotraj Evrope in prenos orožja v 
države, ki so tesno povezane z Evropsko 
unijo;

Or. en

Predlog spremembe 23
Sabine Lösing
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Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je namen teh meril med drugim 
preprečiti izvoz orožja, ki bi privedel do 
poostritve spopadov (tretje in četrto merilo) 
ali kršitve človekovih pravic (drugo 
merilo) ali bi negativno vplival na razvojne 
možnosti države prejemnice (osmo 
merilo); ker skupno stališče ne omejuje 
področja uporabe in tako teh osem meril 
velja tudi za izvoz znotraj Evrope in 
prenos orožja v države, ki so tesno 
povezane z Evropsko unijo;

C. ker je namen teh meril med drugim 
preprečiti izvoz orožja, ki bi privedel do 
poostritve spopadov (tretje in četrto merilo) 
ali kršitve človekovih pravic (drugo 
merilo) ali bi negativno vplival na razvojne 
možnosti države prejemnice (osmo 
merilo); ker velja skupno stališče za izvoz 
orožja iz držav članic Evropske unije v 
države, ki niso članice Evropske unije, 
vendar pa skupno stališče ne omejuje 
področja uporabe in tako teh osem meril 
velja tudi za izvoz znotraj Evropske unije, 
države članice pa jih v zvezi s tovrstnim 
izvozom tudi že uporabile;

Or. de

Predlog spremembe 24
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so se tretje države Bosna in 
Hercegovina, Nekdanja jugoslovanska 
republika Makedonija, Islandija, Kanada, 
Hrvaška, Črna gora in Norveška uradno 
zavezale k izpolnjevanju meril in 
upoštevanju načel iz skupnega stališča;

D. ker so se tretje države Bosna in 
Hercegovina, Nekdanja jugoslovanska 
republika Makedonija, Islandija, Kanada, 
Hrvaška, Črna gora in Norveška uradno 
zavezale k izpolnjevanju meril in 
upoštevanju načel iz skupnega stališča; ker 
tega do sedaj uradno ni storila niti nobena 
država evropskega sosedstva niti Turčija;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker člen 10 skupnega stališča
nedvoumno določa, da ima izpolnjevanje 
teh osmih meril prednost pred 
morebitnimi gospodarskimi, socialnimi, 
trgovinskimi ali industrijskimi interesi 
držav članic;

F. ker člen 10 skupnega stališča določa, da
države članice sicer lahko upoštevajo 
učinek predlaganega izvoza z 
gospodarskega, socialnega, trgovinskega 
in industrijskega vidika, vendar takšni 
pomisleki ne smejo vplivati na uporabo
meril, na katerih temelji skupno stališče;

Or. fi

Predlog spremembe 26
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker člen 10 skupnega stališča 
nedvoumno določa, da ima izpolnjevanje 
teh osmih meril prednost pred 
morebitnimi gospodarskimi, socialnimi, 
trgovinskimi ali industrijskimi interesi 
držav članic;

F. ker člen 10 skupnega stališča 
nedvoumno določa, da države članice 
lahko, če je to primerno, upoštevajo tudi 
učinek predlaganega izvoza na svoj 
gospodarski, socialni, trgovinski in 
industrijski interes, vendar ti dejavniki ne 
smejo vplivati na uporabo zgoraj 
navedenih meril;

Or. en

Predlog spremembe 27
Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je treba merila skupnega stališča 
upoštevati tudi v procesu 
prestrukturiranja evropske obrambne 
industrije, kar je bistvenega pomena za 
mala in srednja podjetja, ki ustvarjajo 
delovna mesta; 

Or. es

Predlog spremembe 28
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker so za postopek odločanja glede 
odobritve ali zavrnitve izvoznega 
dovoljenja za orožje pristojne izključno 
države članice; ker se teh osem meril v 
Evropski uniji razlaga zelo različno, 
zaradi česar se praksa posameznih držav 
članic na področju izvoza orožja v 
določenih vidikih znatno razlikuje;

G. ker so za postopek odločanja glede 
odobritve ali zavrnitve izvoznega 
dovoljenja za orožje pristojne izključno 
države članice;

Or. pl

Predlog spremembe 29
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker skupno stališče ne vsebuje 
demokratično izdelanega in zavezujočega 
seznama, vključno z obrazložitvijo, držav, 
pri katerih bi se z izvozom orožja vanje 

črtano
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kršilo eno ali več od teh osmih meril;

Or. en

Predlog spremembe 30
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker skupno stališče ne vsebuje 
demokratično izdelanega in zavezujočega 
seznama, vključno z obrazložitvijo, držav, 
pri katerih bi se z izvozom orožja vanje 
kršilo eno ali več od teh osmih meril;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 31
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker skupno stališče ne vsebuje 
demokratično izdelanega in zavezujočega 
seznama, vključno z obrazložitvijo, držav, 
pri katerih bi se z izvozom orožja vanje 
kršilo eno ali več od teh osmih meril;

H. ker skupno stališče opredeljuje najširši 
skupni dogovor za nadzor nad izvozom 
vojaške tehnologije in opreme ter tako 
služi usklajevanju nacionalnih sistemov 
za nadzor izvoza;

Or. en

Predlog spremembe 32
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Predlog resolucije
Uvodna izjava H



AM\929901SL.doc 17/89 PE506.252v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker skupno stališče ne vsebuje 
demokratično izdelanega in zavezujočega
seznama, vključno z obrazložitvijo, držav, 
pri katerih bi se z izvozom orožja vanje 
kršilo eno ali več od teh osmih meril;

H. ker letna poročila, ki jih je treba 
pripraviti v skladu s skupnim stališčem, ne 
vsebujejo seznama držav, pri katerih bi se z 
izvozom orožja vanje kršilo eno ali več od 
teh osmih meril;

Or. fi

Predlog spremembe 33
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker ni standardiziranega sistema za 
preverjanje in poročanje, ki bi zagotovil 
informacije o tem, ali in v kolikšni meri 
izvoz posameznih držav članic krši teh 
osem meril, in ker tudi niso določene 
sankcije za države članice, katerih izvoz 
očitno ni združljiv s temi osmimi merili; 
ker neodvisno preverjanje izpolnjevanja 
teh osmih meril ni možno;

I. ker neodvisno preverjanje izpolnjevanja 
teh osmih meril ni možno;

Or. en

Predlog spremembe 34
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker ni standardiziranega sistema za 
preverjanje in poročanje, ki bi zagotovil 
informacije o tem, ali in v kolikšni meri 
izvoz posameznih držav članic krši teh 

I. ker je bilo razvoj v smeri okrepljenega
sistema za preverjanje in poročanje
mogoče opazovati od uvedbe letnih poročil 
Svetu, ki se pripravljajo v skladu s členom 
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osem meril, in ker tudi niso določene 
sankcije za države članice, katerih izvoz 
očitno ni združljiv s temi osmimi merili; 
ker neodvisno preverjanje izpolnjevanja 
teh osmih meril ni možno;

8(2) Skupnega stališča Sveta 
2008/944/SZVP, ki opredeljuje skupna 
pravila glede nadzora izvoza vojaške 
tehnologije in opreme; ker morajo države 
članice premagati zakonodajne in 
organizacijske ovire, da bi dosegle 
najboljše možno neodvisno preverjanje 
izpolnjevanja teh osmih meril;

Or. en

Predlog spremembe 35
Anneli Jäätteenmäki,

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker ni standardiziranega sistema za 
preverjanje in poročanje, ki bi zagotovil 
informacije o tem, ali in v kolikšni meri 
izvoz posameznih držav članic krši teh 
osem meril, in ker tudi niso določene 
sankcije za države članice, katerih izvoz 
očitno ni združljiv s temi osmimi merili;
ker neodvisno preverjanje izpolnjevanja 
teh osmih meril ni možno;

I. ker ni standardiziranega sistema za 
preverjanje in poročanje, ki bi zagotovil 
informacije o tem, ali in v kolikšni meri 
izvoz posameznih držav članic krši teh 
osem meril, in ker tudi niso določene 
sankcije za države članice, katerih izvoz 
očitno ni združljiv s temi osmimi merili;
ker neodvisno preverjanje izpolnjevanja 
teh osmih meril ni možno; ker je bila 
skladnost s skupnim stališčem 
obravnavana v akademskih raziskavah in 
objavljenih prispevkih civilne družbe;

Or. fi

Predlog spremembe 36
Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza

Predlog resolucije
Priloga I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker je treba sistem za ocenjevanje in 
spremljanje izpolnjevanja osmih meril iz 
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skupnega stališča razširiti tudi na fazo 
proizvodnje;

Or. es

Predlog spremembe 37
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker pri dogovoru med državami 
članicami glede uporabe oziroma razlage 
osmih meril iz skupnega stališča ni bil 
dosežen pomembnejši napredek;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 38
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker pri dogovoru med državami 
članicami glede uporabe oziroma razlage 
osmih meril iz skupnega stališča ni bil 
dosežen pomembnejši napredek;

J. ker države članice pri odobritvi ali 
zavrnitvi istih kategorij vojaškega blaga, 
ki potuje v iste namembne kraje, osem
meril iz skupnega stališča kljub navodilom 
za uporabnike uporabljajo oziroma 
razlagajo na različne načine; ker zato 
obstaja potreba po enotni in ambiciozni 
uporabi meril v vseh državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 39
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler



PE506.252v01-00 20/89 AM\929901SL.doc

SL

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker pri dogovoru med državami 
članicami glede uporabe oziroma razlage 
osmih meril iz skupnega stališča ni bil
dosežen pomembnejši napredek;

J. ker je bil pri dogovoru med državami 
članicami glede uporabe oziroma razlage 
osmih meril iz skupnega stališča dosežen
pomemben napredek, zlasti zaradi navodil 
za uporabnike skupnega stališča, ki jih je 
pripravila delovna skupina COARM in ki 
vsebujejo podrobne opredelitve najboljših 
praks na področju uporabe meril;

Or. fr

Predlog spremembe 40
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker so letna poročila delovne skupine 
COARM prispevala k večji preglednosti 
izvoza orožja držav članic ter se je število 
smernic in pojasnil v navodilih za 
uporabnike povečalo; ker je skupno 
stališče povečalo potrebno število 
informacij za izdajo izvoznih dovoljenj za 
orožje;

L. ker so letna poročila delovne skupine 
COARM prispevala k večji preglednosti 
izvoza orožja držav članic ter se je število 
smernic in pojasnil v navodilih za 
uporabnike povečalo;

Or. en

Predlog spremembe 41
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Predlog resolucije
Uvodna izjava M
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Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker popolnih podatkov delovni skupini 
Sveta COARM še zdaleč ne posredujejo 
vse države članice Evropske unije; ker so 
podatki zaradi različnih postopkov 
zbiranja in posredovanja, ki jih 
uporabljajo posamezne države članice, 
nepopolni in neenotni ter tako znatno 
poslabšujejo preglednost na tem področju;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 42
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker popolnih podatkov delovni skupini 
Sveta COARM še zdaleč ne posredujejo 
vse države članice Evropske unije; ker so 
podatki zaradi različnih postopkov zbiranja 
in posredovanja, ki jih uporabljajo 
posamezne države članice, nepopolni in 
neenotni ter tako znatno poslabšujejo 
preglednost na tem področju;

M. ker kljub napredku, ki je bil na 
področju preglednosti dosežen zaradi 
mehanizma za izmenjavo informacij 
delovne skupine COARM, popolnih 
podatkov še zdaleč ne posredujejo vse 
države članice Evropske unije; ker so 
podatki zaradi različnih postopkov zbiranja
in posredovanja, ki jih uporabljajo 
posamezne države članice, nepopolni in 
neenotni ter tako znatno poslabšujejo 
preglednost na tem področju;

Or. fr

Predlog spremembe 43
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava M
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Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker popolnih podatkov delovni skupini 
Sveta COARM še zdaleč ne posredujejo 
vse države članice Evropske unije; ker so 
podatki zaradi različnih postopkov zbiranja 
in posredovanja, ki jih uporabljajo 
posamezne države članice, nepopolni in 
neenotni ter tako znatno poslabšujejo 
preglednost na tem področju;

M. ker popolnih podatkov delovni skupini 
Sveta COARM še zdaleč ne posredujejo 
vse države članice Evropske unije; ker so 
podatki zaradi različnih postopkov zbiranja 
in posredovanja, ki jih uporabljajo 
posamezne države članice, nepopolni in 
neenotni ter tako znatno poslabšujejo 
preglednost na tem področju, zlasti z vidika 
določitve posamezne države članice, ki je 
odgovorna za obveščanje o zavrnitvi;

Or. en

Predlog spremembe 44
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker so bili v preteklih letih sprejeti 
ukrepi za trgovino z osebnim in lahkim 
orožjem, februarja 2012 pa posodobljena 
različica seznama vojaškega blaga 
Wassenaarskega sporazuma oziroma 
seznama blaga in tehnologije z dvojno 
rabo ter so bila področja, kot so nadzor 
posredovanja orožja, licenčna proizvodnja 
zunaj Evropske unije in nadzor končnih 
odjemalcev, vključena na dnevni red in 
delno v samo skupno stališče, čeprav 
številni proizvodi, zlasti na področju blaga 
z dvojno rabo, še vedno niso vključeni v 
nobenega od pravno zavezujočih sistemov 
za nadzor izvoza orožja;

N. ker so bili v preteklih letih sprejeti 
ukrepi za trgovino z osebnim in lahkim 
orožjem, kot je Protokol ZN o strelnem 
orožju; ker so bila področja, kot so nadzor 
posredovanja orožja, licenčna proizvodnja 
zunaj Evropske unije in nadzor končnih 
odjemalcev, vključena na dnevni red in 
delno v samo skupno stališče;

Or. en
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Predlog spremembe 45
Krzysztof Lisek

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker so bili v preteklih letih sprejeti 
ukrepi za trgovino z osebnim in lahkim 
orožjem, februarja 2012 pa posodobljena 
različica seznama vojaškega blaga 
Wassenaarskega sporazuma oziroma 
seznama blaga in tehnologije z dvojno rabo 
ter so bila področja, kot so nadzor 
posredovanja orožja, licenčna proizvodnja 
zunaj Evropske unije in nadzor končnih 
odjemalcev, vključena na dnevni red in
delno v samo skupno stališče, čeprav 
številni proizvodi, zlasti na področju blaga
z dvojno rabo, še vedno niso vključeni v 
nobenega od pravno zavezujočih sistemov 
za nadzor izvoza orožja;

N. ker so bili v preteklih letih sprejeti 
ukrepi za trgovino z osebnim in lahkim 
orožjem, februarja 2012 pa posodobljena 
različica seznama vojaškega blaga 
Wassenaarskega sporazuma oziroma 
seznama blaga in tehnologije z dvojno 
rabo, ter so bila področja, kot so nadzor 
posredovanja orožja, licenčna proizvodnja 
zunaj Evropske unije in nadzor končnih 
odjemalcev, vključena na dnevni red
Wassenaarskega sporazuma; ker režim 
Evropske unije za nadzor izvoza blaga in
tehnologije z dvojno rabo ureja Uredba 
(ES) št. 428/2009;

Or. en

Predlog spremembe 46
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker so bili v preteklih letih sprejeti 
ukrepi za trgovino z osebnim in lahkim 
orožjem, februarja 2012 pa posodobljena 
različica seznama vojaškega blaga 
Wassenaarskega sporazuma oziroma 
seznama blaga in tehnologije z dvojno rabo 
ter so bila področja, kot so nadzor 
posredovanja orožja, licenčna proizvodnja 
zunaj Evropske unije in nadzor končnih 
odjemalcev, vključena na dnevni red in 
delno v samo skupno stališče, čeprav 
številni proizvodi, zlasti na področju blaga 

N. ker so bili v preteklih letih sprejeti 
ukrepi za trgovino z osebnim in lahkim 
orožjem, februarja 2012 pa posodobljena 
različica seznama vojaškega blaga 
Wassenaarskega sporazuma oziroma 
seznama blaga in tehnologije z dvojno 
rabo, ter so bila področja, kot sta nadzor 
posredovanja orožja in licenčna 
proizvodnja zunaj Evropske unije, 
vključena na dnevni red in delno v samo 
skupno stališče, čeprav številni proizvodi, 
zlasti na področju blaga z dvojno rabo, še 
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z dvojno rabo, še vedno niso vključeni v 
nobenega od pravno zavezujočih sistemov 
za nadzor izvoza orožja;

vedno niso vključeni v nobenega od pravno 
zavezujočih sistemov za nadzor izvoza 
orožja;

Or. pl

Predlog spremembe 47
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker so bili v preteklih letih sprejeti 
ukrepi za trgovino z osebnim in lahkim 
orožjem, februarja 2012 pa posodobljena 
različica seznama vojaškega blaga 
Wassenaarskega sporazuma oziroma 
seznama blaga in tehnologije z dvojno rabo 
ter so bila področja, kot so nadzor 
posredovanja orožja, licenčna proizvodnja 
zunaj Evropske unije in nadzor končnih 
odjemalcev, vključena na dnevni red in 
delno v samo skupno stališče, čeprav 
številni proizvodi, zlasti na področju blaga 
z dvojno rabo, še vedno niso vključeni v 
nobenega od pravno zavezujočih sistemov 
za nadzor izvoza orožja;

N. ker so bili v preteklih letih sprejeti 
ukrepi za trgovino z osebnim in lahkim 
orožjem, februarja 2012 pa posodobljena 
različica seznama vojaškega blaga 
Wassenaarskega sporazuma oziroma 
seznama blaga in tehnologije z dvojno 
rabo, ter so bila področja, kot so nadzor 
posredovanja orožja, licenčna proizvodnja 
zunaj Evropske unije in nadzor končnih 
odjemalcev, vključena na dnevni red in 
delno v samo skupno stališče, čeprav 
številni proizvodi, zlasti na področju blaga 
z dvojno rabo, še vedno niso vključeni v 
nobenega od pravno zavezujočih sistemov 
za nadzor izvoza orožja; ker zakonodaja 
Evropske unije na področju blaga z 
dvojno rabo ureja izvoz, prenos, 
posredovanje in tranzit takšnega blaga;

Or. fi

Predlog spremembe 48
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava N a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Na. ker je bila posodobljena različica 
seznama blaga in tehnologije z dvojno 
rabo iz Wassenaarskega sporazuma 
sprejeta februarja 2012, čeprav velika 
večina proizvodov z dvojno rabo, zlasti na 
področju tehnologije za nadzor, še vedno 
ni vključenih v nobenega od pravno 
zavezujočih sistemov za nadzor izvoza;

Or. en

Predlog spremembe 49
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker niti skupni seznam vojaškega blaga 
Evropske unije niti seznam blaga z dvojno 
rabo EU ne vključujeta številnih 
nadzornih tehnologij in programske
opreme ter drugega blaga, ki ga mnoge 
države prejemnice uporabljajo za 
zatiranje lastnega ljudstva;

O. ker se uporaba vojaške tehnologije in
opreme, proizvedene v Evropski uniji, v 
tretjih državah od države do države 
razlikuje;

Or. en

Predlog spremembe 50
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker niti skupni seznam vojaškega blaga 
Evropske unije niti seznam blaga z dvojno 
rabo EU ne vključujeta številnih nadzornih 
tehnologij in programske opreme ter 

O. ker niti skupni seznam vojaškega blaga 
Evropske unije niti seznam blaga z dvojno 
rabo EU ne vključujeta številnih nadzornih 
tehnologij in programske opreme ter 
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drugega blaga, ki ga mnoge države 
prejemnice uporabljajo za zatiranje 
lastnega ljudstva;

drugega blaga, ki ga mnoge države 
prejemnice uporabljajo za zatiranje 
lastnega ljudstva, čeprav je Evropski 
parlament oktobra 2012 sprejel resolucijo 
o strožjem nadzoru digitalnega orožja;

Or. en

Predlog spremembe 51
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker niti skupni seznam vojaškega blaga 
Evropske unije niti seznam blaga z dvojno 
rabo EU ne vključujeta številnih nadzornih 
tehnologij in programske opreme ter 
drugega blaga, ki ga mnoge države 
prejemnice uporabljajo za zatiranje 
lastnega ljudstva;

O. ker niti skupni seznam vojaškega blaga 
Evropske unije niti priloge Uredbe EU št. 
1232/2011 ne vključujejo številnih 
nadzornih tehnologij in programske 
opreme ter drugega blaga, ki ga mnoge 
države prejemnice uporabljajo za zatiranje 
lastnega ljudstva;

Or. en

Predlog spremembe 52
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Uvodna izjava O a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Oa. ker se tuji dobavitelji orožja še naprej 
osredotočajo na prodajo orožja v države v 
razvoju; ker je vrednost sporazumov o 
prenosu orožja z državami v razvoju v 
obdobju od leta 2004 do leta 2011 znašala 
dve tretjini vrednosti vseh tovrstnih 
sporazumov na svetu; ker neodgovoren 
prenos orožja in dolg, povezan z orožjem, 
ogrožata možnosti številnih držav v 
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razvoju za doseganje razvojnih ciljev 
tisočletja;

Or. en

Predlog spremembe 53
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Predlog resolucije
Uvodna izjava P

Predlog resolucije Predlog spremembe

P. ker je bilo rečeno, da dogodkov arabske 
pomladi v severni Afriki in na Bližnjem 
vzhodu ni bilo mogoče predvideti; ker je 
bil položaj na področju človekovih pravic 
v teh državah, ki bi se moral in se mora 
upoštevati pri izdajanju izvoznih dovoljenj 
za orožje, kljub temu znan in je znan tudi 
sedaj; ker so dogodki arabske pomladi 
pokazali slabosti skupnega stališča 
oziroma njegovih meril, delno pa tudi, da 
ga oziroma jih nekatere države ne 
spoštujejo;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 54
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Predlog resolucije
Uvodna izjava P

Predlog resolucije Predlog spremembe

P. ker je bilo rečeno, da dogodkov arabske 
pomladi v severni Afriki in na Bližnjem 
vzhodu ni bilo mogoče predvideti; ker je
bil položaj na področju človekovih pravic 
v teh državah, ki bi se moral in se mora 
upoštevati pri izdajanju izvoznih dovoljenj 
za orožje, kljub temu znan in je znan tudi 
sedaj; ker so dogodki arabske pomladi 

P. ker so dogodki arabske pomladi v 
severni Afriki in na Bližnjem vzhodu
pokazali, da je bilo izvajanje skupnega 
stališča učinkovito; ker je delovna skupina 
COARM o teh dogodkih razpravljala 
skoraj na vsakem sestanku, ki ga je 
sklicala od začetka leta 2011, in ker so ti 
sestanki omogočili uskladitev potrebnega 
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pokazali slabosti skupnega stališča 
oziroma njegovih meril, delno pa tudi, da 
ga oziroma jih nekatere države ne 
spoštujejo;

pregleda nacionalnih politik držav članic 
z vidika izvoza v zadevne države; ker so ta 
postopek posvetovanja med državami 
članicami spremljali tudi okrepljeni 
ukrepi potrebne skrbnosti, ukrepi začasne 
opustitve in ukrepi za preložitev odobritve 
in ker so obstoječi mehanizmi za 
izmenjavo informacij tako znotraj kot tudi 
izven delovne skupine COARM državam 
članicam omogočili hitro sprejemanje 
takšnih odločitev;

Or. fr

Predlog spremembe 55
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Uvodna izjava P

Predlog resolucije Predlog spremembe

P. ker je bilo rečeno, da dogodkov arabske 
pomladi v severni Afriki in na Bližnjem 
vzhodu ni bilo mogoče predvideti; ker je
bil položaj na področju človekovih pravic 
v teh državah, ki bi se moral in se mora 
upoštevati pri izdajanju izvoznih dovoljenj 
za orožje, kljub temu znan in je znan tudi 
sedaj; ker so dogodki arabske pomladi 
pokazali slabosti skupnega stališča 
oziroma njegovih meril, delno pa tudi, da 
ga oziroma jih nekatere države ne 
spoštujejo;

P. ker so dogodki, kot je arabska pomlad, 
problematično povezavo med 
demokratizacijo in vprašanji človekovih 
pravic ponovno izpostavili kot obveznost, s 
katero je povezana trgovina z orožjem s 
takšnimi državami; ker bi morale 
prihodnje pobude in poročila temeljiti na 
predvidevanjih in pridobljenih izkušnjah, 
zlasti ko gre za širjenje orožja, s katerim 
se trguje, na nedržavne akterje, kot se je
zgodilo v primeru Libije;

Or. en

Predlog spremembe 56
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava P
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Predlog resolucije Predlog spremembe

P. ker je bilo rečeno, da dogodkov arabske 
pomladi v severni Afriki in na Bližnjem 
vzhodu ni bilo mogoče predvideti; ker je 
bil položaj na področju človekovih pravic v 
teh državah, ki bi se moral in se mora
upoštevati pri izdajanju izvoznih dovoljenj 
za orožje, kljub temu znan in je znan tudi 
sedaj; ker so dogodki arabske pomladi 
pokazali slabosti skupnega stališča oziroma 
njegovih meril, delno pa tudi, da ga 
oziroma jih nekatere države ne spoštujejo;

P. ker je bilo rečeno, da dogodkov arabske 
pomladi v severni Afriki in na Bližnjem 
vzhodu ni bilo mogoče predvideti; ker so 
bile nezadovoljive razmere na področju 
človekovih pravic, demokracije in dobrega 
upravljanja v teh državah, ki bi se morale
in se morajo upoštevati pri izdajanju 
izvoznih dovoljenj za orožje, kljub temu
znane in so znane tudi sedaj; ker so 
dogodki arabske pomladi pokazali slabosti 
skupnega stališča oziroma njegovih meril, 
delno pa tudi, da ga oziroma jih nekatere 
države ne spoštujejo;

Or. en

Predlog spremembe 57
Michael Gahler, Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker so bile države Severne Afrike in 
Bližnjega vzhoda v preteklih letih med 
najpomembnejšimi odjemalkami 
evropskega orožja, kar so še vedno; ker so 
države članice Evropske unije leta 2010 v 
države Severne Afrike in Bližnjega vzhoda 
izvozile orožje v skupni vrednosti 8 
324,3 milijona EUR, leta 2011 pa še 
vedno v skupni vrednosti 7 
975,2 milijona EUR, kar so utemeljile s 
krepitvijo politične stabilnosti13; ker so 
države članice EU v obdobju 2006–2010 
samo za Libijo izdale izvozna dovoljenja v 
skupni vrednosti 1 056 milijonov EUR, 
medtem ko je bilo v enakem obdobju 54 
vlog za izdajo dovoljenja za izvoz orožja v 
Libijo zavrnjenih, ker niso bila izpolnjena 
drugo, peto in sedmo merilo (najpogosteje 
drugo merilo)14;

Q. ker so države članice v preteklih letih
vojaško tehnologijo in opremo v različnem 
obsegu izvažale v številne regije po svetu;
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Or. en

Predlog spremembe 58
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker so bile države Severne Afrike in 
Bližnjega vzhoda v preteklih letih med 
najpomembnejšimi odjemalkami 
evropskega orožja, kar so še vedno; ker so 
države članice Evropske unije leta 2010 v 
države Severne Afrike in Bližnjega vzhoda 
izvozile orožje v skupni vrednosti 8 
324,3 milijona EUR, leta 2011 pa še vedno 
v skupni vrednosti 7 975,2 milijona EUR, 
kar so utemeljile s krepitvijo politične 
stabilnosti13; ker so države članice EU v 
obdobju 2006–2010 samo za Libijo izdale 
izvozna dovoljenja v skupni vrednosti 1 
056 milijonov EUR, medtem ko je bilo v 
enakem obdobju 54 vlog za izdajo 
dovoljenja za izvoz orožja v Libijo 
zavrnjenih, ker niso bila izpolnjena drugo, 
peto in sedmo merilo (najpogosteje drugo 
merilo)14;

Q. ker so bile nekatere države severne
Afrike in Bližnjega vzhoda v preteklih letih 
med najpomembnejšimi odjemalkami 
evropskega orožja, kar so še vedno; ker so 
države članice Evropske unije leta 2010 v 
države severne Afrike in Bližnjega vzhoda 
izvozile orožje v skupni vrednosti 8 
324,3 milijona EUR, leta 2011 pa še vedno 
v skupni vrednosti 7 975,2 milijona EUR, 
kar so utemeljile s krepitvijo politične 
stabilnosti13; ker so države članice EU v 
obdobju 2006–2010 samo za Libijo izdale 
izvozna dovoljenja v skupni vrednosti 1 
056 milijonov EUR, medtem ko je bilo v 
enakem obdobju 54 vlog za izdajo 
dovoljenja za izvoz orožja v Libijo 
zavrnjenih, ker niso bila izpolnjena drugo, 
peto in sedmo merilo (najpogosteje drugo 
merilo)14;

Or. en

Predlog spremembe 59
Michael Gahler

Predlog resolucije
Uvodna izjava R

Predlog resolucije Predlog spremembe

R. ker so raziskave Mednarodnega centra 
za spreobrnitev v Bonnu (BICC) pokazale, 
da na primer v Nemčiji leta 2011 od 17 568 

R. ker so raziskave Mednarodnega centra 
za spreobrnitev v Bonnu (BICC) pokazale, 
da na primer v Nemčiji leta 2011 od 17 568 
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dovoljenj, ki so bila izdana za izvoz orožja, 
5 149 in s tem skoraj 30 % dovoljenj za 
izvoz v 76 različnih držav ni izpolnjevalo 
enega ali več od navedenih osmih meril15;

dovoljenj, ki so bila izdana za izvoz orožja, 
5 149 in s tem skoraj 30 % dovoljenj za 
izvoz v 76 različnih držav domnevno ni 
izpolnjevalo enega ali več od navedenih 
osmih meril15;

Or. en

Predlog spremembe 60
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Uvodna izjava R a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

a. ker organizacija Transparency 
International ocenjuje, da je mednarodna 
trgovina z orožjem ena od treh s korupcijo 
najbolj zaznamovanih poslovnih 
dejavnosti na svetu;

Or. en

Predlog spremembe 61
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Predlog resolucije
Uvodna izjava S

Predlog resolucije Predlog spremembe

S. ker industrija zahteva povečanje izvoza 
orožja, da bi nadomestila napovedano 
zmanjšanje povpraševanja v Evropski uniji, 
in ker to zahtevo kot prispevek h krepitvi 
evropske obrambne industrije podpira večji 
del politike;

S. ker industrija zahteva povečanje izvoza 
orožja, da bi nadomestila napovedano 
zmanjšanje povpraševanja v Evropski uniji, 
in ker to zahtevo kot prispevek h krepitvi 
evropske obrambne industrije, 
tehnološkega znanja, zanesljivosti oskrbe 
in pripravljenosti, podpira večji del 
politike;

Or. fi
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Predlog spremembe 62
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava S

Predlog resolucije Predlog spremembe

S. ker industrija zahteva povečanje izvoza 
orožja, da bi nadomestila napovedano 
zmanjšanje povpraševanja v Evropski uniji, 
in ker to zahtevo kot prispevek h krepitvi 
evropske obrambne industrije podpira večji 
del politike;

S. ker industrija zahteva povečanje izvoza 
orožja, da bi nadomestila napovedano 
zmanjšanje povpraševanja v Evropski uniji, 
in ker to zahtevo kot prispevek h krepitvi 
evropske obrambne industrije in 
zmanjševanju brezposelnosti v nekaterih 
državah članicah podpira večji del 
politike;

Or. en

Predlog spremembe 63
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Predlog resolucije
Uvodna izjava T

Predlog resolucije Predlog spremembe

T. ker prihaja do dejavnega vključevanja
prizadevnih držav članic, nevladnih 
organizacij, nacionalnih parlamentov in 
tudi Evropskega parlamenta v ocenjevanje, 
usklajevanje, izvajanje in nadzor 
upoštevanja skupnega stališča le počasi in 
neodločno;

T. ker je prišlo do vključevanja držav 
članic, nacionalnih parlamentov in tudi 
Evropskega parlamenta, in sicer v
različnem obsegu, v ocenjevanje, 
usklajevanje, izvajanje in nadzor 
upoštevanja skupnega stališča; ker so si 
civilna družba, raziskovalci in nevladne 
organizacije prizadevali za odkrivanje 
pomanjkljivosti;

Or. fi

Predlog spremembe 64
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Uvodna izjava T

Predlog resolucije Predlog spremembe

T. ker prihaja do dejavnega vključevanja
prizadevnih držav članic, nevladnih 
organizacij, nacionalnih parlamentov in 
tudi Evropskega parlamenta v ocenjevanje, 
usklajevanje, izvajanje in nadzor 
upoštevanja skupnega stališča le počasi in 
neodločno;

T. ker bi lahko dodatno okrepili dejavno 
vključevanje prizadevnih držav članic, 
nevladnih organizacij, nacionalnih 
parlamentov in tudi Evropskega 
parlamenta v ocenjevanje, usklajevanje, 
izvajanje in nadzor upoštevanja skupnega 
stališča; ker si delovna skupina COARM 
redno izmenjuje informacije in se 
posvetuje s konzorcijem nevladnih 
organizacij in možganskih trustov;

Or. en

Predlog spremembe 65
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da so države Evropske unije 
po podatkih Mirovnega raziskovalnega 
inštituta v Stockholmu (SIPRI) skupaj, še 
pred ZDA in Rusijo, največji svetovni 
izvoznik orožja16 in od tega izvoza z 
61,4 % v letu 201117 vedno večji del 
opravijo v države zunaj Evropske unije;

črtano

__________________
16 20 največjih izvoznic orožja, 2007–
2011, 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of
_at_top_20_exp_map.html.
17 „EU arms exports figures remain level“ 
(Raven izvoza orožja iz EU ostaja 
nespremenjena), Jane's Defence Weekly, 
4. januar 2013.

Or. en
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Predlog spremembe 66
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da ima Evropska unija kot 
edina zveza držav pravno zavezujoč okvir, 
ki mu na svetu ni para in izboljšuje nadzor 
izvoza orožja, med drugim na krizna 
območja in v države, ki so znane po 
množičnem kršenju človekovih pravic, ter 
v zvezi s tem pozdravlja vključitev 
evropskih in neevropskih tretjih držav v 
sistem za nadzor izvoza orožja na podlagi 
skupnega stališča; vendar z zaskrbljenostjo
ugotavlja, da se navedenih osem meril v 
posameznih državah članicah EU uporablja 
in razlaga različno strogo; zato poziva k 
enotni, enako strogi razlagi in izvajanju 
skupnega stališča v celoti, z vsemi 
njegovimi obveznostmi;

2. priznava, da ima Evropska unija kot 
edina zveza držav pravno zavezujoč okvir, 
ki mu na svetu ni para in izboljšuje nadzor 
izvoza orožja, med drugim na krizna 
območja in v države, ki so znane po 
množičnem kršenju človekovih pravic, ter 
v zvezi s tem pozdravlja vključitev 
evropskih in neevropskih tretjih držav v 
sistem za nadzor izvoza orožja na podlagi 
skupnega stališča; vendar ugotavlja, da se 
navedenih osem meril v posameznih 
državah članicah EU uporablja in razlaga 
različno strogo; zato poziva k bolj enotni 
razlagi in izvajanju skupnega stališča, z 
vsemi njegovimi obveznostmi;

Or. en

Predlog spremembe 67
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da ima Evropska unija kot 
edina zveza držav pravno zavezujoč okvir, 
ki mu na svetu ni para in izboljšuje nadzor 
izvoza orožja, med drugim na krizna 
območja in v države, ki so znane po 
množičnem kršenju človekovih pravic, ter 
v zvezi s tem pozdravlja vključitev 
evropskih in neevropskih tretjih držav v 
sistem za nadzor izvoza orožja na podlagi 

2. priznava, da ima Evropska unija kot 
edina zveza držav pravno zavezujoč okvir, 
ki mu na svetu ni para in izboljšuje nadzor 
izvoza orožja, med drugim na krizna 
območja in v države, ki so znane po 
množičnem kršenju človekovih pravic, ter 
v zvezi s tem pozdravlja vključitev 
evropskih in neevropskih tretjih držav v 
sistem za nadzor izvoza orožja na podlagi 
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skupnega stališča; vendar z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da se navedenih osem meril v 
posameznih državah članicah EU uporablja 
in razlaga različno strogo; zato poziva k 
enotni, enako strogi razlagi in izvajanju 
skupnega stališča v celoti, z vsemi 
njegovimi obveznostmi;

skupnega stališča; vendar z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da se navedenih osem meril v 
posameznih državah članicah EU uporablja 
in razlaga različno strogo; zato poziva k 
enotni in revidirani razlagi ter izvajanju 
skupnega stališča v celoti, z vsemi 
njegovimi obveznostmi;

Or. en

Predlog spremembe 68
Sabine Lösing

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da ima Evropska unija kot 
edina zveza držav pravno zavezujoč okvir, 
ki mu na svetu ni para in izboljšuje nadzor 
izvoza orožja, med drugim na krizna 
območja in v države, ki so znane po 
množičnem kršenju človekovih pravic, ter 
v zvezi s tem pozdravlja vključitev 
evropskih in neevropskih tretjih držav v 
sistem za nadzor izvoza orožja na podlagi 
skupnega stališča; vendar z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da se navedenih osem meril v 
posameznih državah članicah EU uporablja 
in razlaga različno strogo; zato poziva k 
enotni, enako strogi razlagi in izvajanju 
skupnega stališča v celoti, z vsemi 
njegovimi obveznostmi;

2. priznava, da ima Evropska unija kot 
edina zveza držav pravno zavezujoč okvir, 
ki mu na svetu ni para in izboljšuje nadzor 
izvoza orožja, med drugim na krizna 
območja in v države, ki so znane po 
množičnem kršenju človekovih pravic, ter 
v zvezi s tem pozdravlja vključitev 
evropskih in neevropskih tretjih držav v 
sistem za nadzor izvoza orožja na podlagi 
skupnega stališča in mednarodnih 
prizadevanj za vzpostavitev skupnih 
mednarodnih standardov za prenos 
konvencionalnega orožja (sporazum o 
trgovini z orožjem); vendar z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da se navedenih 
osem meril v posameznih državah članicah 
EU uporablja in razlaga različno strogo;
zato poziva k enotni, enako strogi razlagi 
in izvajanju skupnega stališča v celoti, z 
vsemi njegovimi obveznostmi;

Or. en

Predlog spremembe 69
Krišjānis Kariņš
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da ima Evropska unija kot 
edina zveza držav pravno zavezujoč okvir, 
ki mu na svetu ni para in izboljšuje nadzor 
izvoza orožja, med drugim na krizna 
območja in v države, ki so znane po 
množičnem kršenju človekovih pravic, ter 
v zvezi s tem pozdravlja vključitev 
evropskih in neevropskih tretjih držav v 
sistem za nadzor izvoza orožja na podlagi 
skupnega stališča; vendar z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da se navedenih osem meril v 
posameznih državah članicah EU uporablja 
in razlaga različno strogo; zato poziva k 
enotni, enako strogi razlagi in izvajanju 
skupnega stališča v celoti, z vsemi 
njegovimi obveznostmi;

2. priznava, da ima Evropska unija kot 
edina zveza držav pravno zavezujoč okvir, 
ki mu na svetu ni para in izboljšuje nadzor 
izvoza orožja, med drugim na krizna 
območja in v države, ki so znane po 
množičnem kršenju človekovih pravic, ter 
v zvezi s tem pozdravlja vključitev 
evropskih in neevropskih tretjih držav v 
sistem za nadzor izvoza orožja na podlagi 
skupnega stališča; vendar z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da se navedenih osem meril v 
posameznih državah članicah EU uporablja 
in razlaga različno strogo; zato poziva k 
enotni, enako strogi razlagi in izvajanju 
skupnega stališča v celoti, z vsemi 
njegovimi obveznostmi, in k sočasni 
zagotovitvi mehanizma, v okviru katerega 
bi obravnavali varnostna vprašanja držav 
članic, povezana z izvozom orožja;

Or. en

Predlog spremembe 70
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da ima Evropska unija kot 
edina zveza držav pravno zavezujoč okvir, 
ki mu na svetu ni para in izboljšuje nadzor 
izvoza orožja, med drugim na krizna 
območja in v države, ki so znane po 
množičnem kršenju človekovih pravic, ter 
v zvezi s tem pozdravlja vključitev 
evropskih in neevropskih tretjih držav v 
sistem za nadzor izvoza orožja na podlagi 
skupnega stališča; vendar z zaskrbljenostjo 

2. priznava, da ima Evropska unija kot 
edina zveza držav pravno zavezujoč okvir, 
ki mu na svetu ni para in izboljšuje nadzor 
izvoza orožja, med drugim v zvezi s 
kriznimi območji in državami, ki so znane 
po množičnem kršenju človekovih pravic,
in v zvezi z državami, pri katerih obstaja 
dokazano tveganje, da bodo preneseno 
blago na nedovoljen način posredovale 
drugim končnim uporabnikom, ter v zvezi 
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ugotavlja, da se navedenih osem meril v 
posameznih državah članicah EU uporablja 
in razlaga različno strogo; zato poziva k 
enotni, enako strogi razlagi in izvajanju 
skupnega stališča v celoti, z vsemi 
njegovimi obveznostmi;

s tem pozdravlja vključitev evropskih in 
neevropskih tretjih držav v sistem za 
nadzor izvoza orožja na podlagi skupnega 
stališča; vendar z zaskrbljenostjo ugotavlja, 
da se navedenih osem meril v posameznih 
državah članicah EU uporablja in razlaga 
različno strogo; zato poziva k enotni, enako 
strogi razlagi in izvajanju skupnega stališča 
v celoti, z vsemi njegovimi obveznostmi;

Or. en

Predlog spremembe 71
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da ima Evropska unija kot 
edina zveza držav pravno zavezujoč okvir, 
ki mu na svetu ni para in izboljšuje nadzor 
izvoza orožja, med drugim na krizna 
območja in v države, ki so znane po 
množičnem kršenju človekovih pravic, ter 
v zvezi s tem pozdravlja vključitev 
evropskih in neevropskih tretjih držav v 
sistem za nadzor izvoza orožja na podlagi 
skupnega stališča; vendar z zaskrbljenostjo
ugotavlja, da se navedenih osem meril v 
posameznih državah članicah EU uporablja 
in razlaga različno strogo; zato poziva k 
enotni, enako strogi razlagi in izvajanju 
skupnega stališča v celoti, z vsemi 
njegovimi obveznostmi;

2. priznava, da ima Evropska unija kot 
edina zveza držav pravno zavezujoč okvir, 
ki mu na svetu ni para in izboljšuje nadzor 
izvoza orožja, med drugim na krizna 
območja in v države, ki so znane po 
množičnem kršenju človekovih pravic, ter 
v zvezi s tem pozdravlja vključitev 
evropskih in neevropskih tretjih držav v 
sistem za nadzor izvoza orožja na podlagi 
skupnega stališča; vendar ugotavlja, da se 
navedenih osem meril v posameznih 
državah članicah EU uporablja in razlaga 
različno strogo; zato poziva k enotni, enako 
strogi razlagi in izvajanju skupnega stališča 
v celoti, z vsemi njegovimi obveznostmi;

Or. pl

Predlog spremembe 72
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da ima Evropska unija kot 
edina zveza držav pravno zavezujoč okvir, 
ki mu na svetu ni para in izboljšuje nadzor 
izvoza orožja, med drugim na krizna 
območja in v države, ki so znane po 
množičnem kršenju človekovih pravic, ter 
v zvezi s tem pozdravlja vključitev 
evropskih in neevropskih tretjih držav v 
sistem za nadzor izvoza orožja na podlagi 
skupnega stališča; vendar z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da se navedenih osem meril v 
posameznih državah članicah EU uporablja 
in razlaga različno strogo; zato poziva k 
enotni, enako strogi razlagi in izvajanju 
skupnega stališča v celoti, z vsemi 
njegovimi obveznostmi;

2. ugotavlja, da ima Evropska unija kot 
edina zveza držav pravno zavezujoč okvir, 
ki mu na svetu ni para in izboljšuje nadzor 
izvoza orožja, med drugim na krizna 
območja in v države, ki so znane po 
množičnem kršenju človekovih pravic, ter 
v zvezi s tem pozdravlja vključitev 
evropskih in neevropskih tretjih držav v
sistem za nadzor izvoza orožja na podlagi 
skupnega stališča; vendar z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da se navedenih osem meril v 
posameznih državah članicah EU ne
uporablja in razlaga dosledno; zato poziva 
k enotni razlagi in izvajanju skupnega 
stališča v celoti s strani držav članic;

Or. fi

Predlog spremembe 73
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. je seznanjen z zavezo Evropske službe 
za zunanje delovanje (EEAS) in držav 
članic v skladu z ukrepom 11(e) 
akcijskega načrta iz Strateškega okvira 
EU za človekove pravice in demokracijo, 
da bodo zagotovile, da bo pregled 
skupnega stališča upošteval človekove 
pravice in mednarodno humanitarno 
pravo; poziva EEAS, naj poroča o 
dejavnostih, ki jih je izvedla pri 
izpolnjevanju te zaveze;

Or. en
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Predlog spremembe 74
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da bi bilo treba zaradi negativnih 
učinkov izdatkov za orožje na razvojne 
možnosti revnejših držav prejemnic večji 
pomen pripisati osmemu merilu, tako da 
bi razvojna nezdružljivost samodejno 
pomenila zavrnitev vloge za izvozno 
dovoljenje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 75
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da bi bilo treba zaradi negativnih 
učinkov izdatkov za orožje na razvojne 
možnosti revnejših držav prejemnic večji 
pomen pripisati osmemu merilu, tako da 
bi razvojna nezdružljivost samodejno 
pomenila zavrnitev vloge za izvozno 
dovoljenje;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 76
Sabine Lösing

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da bi bilo treba zaradi negativnih 
učinkov izdatkov za orožje na razvojne 
možnosti revnejših držav prejemnic večji 
pomen pripisati osmemu merilu, tako da bi 
razvojna nezdružljivost samodejno 
pomenila zavrnitev vloge za izvozno 
dovoljenje;

3. meni, da bi bilo treba zaradi negativnih 
učinkov izdatkov za orožje na razvojne 
možnosti revnejših držav prejemnic večji 
pomen pripisati osmemu merilu, tako da bi 
razvojna nezdružljivost samodejno 
pomenila zavrnitev vloge za izvozno 
dovoljenje; v zvezi s tem meni, da bi 
morali v okviru pregleda direktive o 
prenosu obrambnih proizvodov znotraj 
Skupnosti (direktiva ICT) osem meril 
vključiti v to direktivo in jih določiti za 
zavezujoča;

Or. de

Predlog spremembe 77
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da bi bilo treba zaradi negativnih 
učinkov izdatkov za orožje na razvojne 
možnosti revnejših držav prejemnic večji 
pomen pripisati osmemu merilu, tako da 
bi razvojna nezdružljivost samodejno 
pomenila zavrnitev vloge za izvozno 
dovoljenje;

3. meni, da utegnejo biti izdatki za orožje
nezdružljivi z razvojnimi cilji revnejših 
držav prejemnic;

Or. fi

Predlog spremembe 78
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da bi bilo treba zaradi negativnih 
učinkov izdatkov za orožje na razvojne 
možnosti revnejših držav prejemnic večji 
pomen pripisati osmemu merilu, tako da 
bi razvojna nezdružljivost samodejno 
pomenila zavrnitev vloge za izvozno 
dovoljenje;

3. meni, da bi bilo treba zaradi negativnih 
učinkov izdatkov za orožje na razvojne 
možnosti revnejših držav prejemnic osmo 
merilo izboljšati tako, da bi bolje opredelili 
primere, v katerih so podani razlogi za 
zavrnitev izvoza, ki temelji na oceni 
stabilnosti državnega akterja;

Or. en

Predlog spremembe 79
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. opozarja, da so nakupi orožja, ki so 
potekali na podlagi nepreglednih 
postopkov, znatno prispevali k 
prezadolženosti nekaterih držav, vključno 
s številnimi državami članicami; zato 
vztraja, da je treba na področju nakupa in 
prodaje orožja zagotoviti večjo 
preglednost in da bi morale biti 
informacije o trgovini z orožjem znotraj 
Skupnosti tudi v prihodnje vključene v 
letno poročilo Evropske unije;

Or. el

Predlog spremembe 80
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi bilo treba skupno stališče črtano
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dopolniti s stalno se posodabljajočim in 
javno dostopnim seznamom z izčrpno 
obrazložitvijo tega, v kolikšni meri izvozi v 
nekatere države prejemnice izpolnjujejo 
oziroma ne izpolnjujejo navedenih osmih 
meril;

Or. pl

Predlog spremembe 81
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi bilo treba skupno stališče
dopolniti s stalno se posodabljajočim in 
javno dostopnim seznamom z izčrpno
obrazložitvijo tega, v kolikšni meri izvozi v 
nekatere države prejemnice izpolnjujejo 
oziroma ne izpolnjujejo navedenih osmih 
meril;

4. meni, da bi bilo koristno, če bi – ob 
upoštevanju stopnje zaupnosti, ki jo 
zahtevajo države članice pri sprejemanju 
svojih odločitev – skupno stališče
dopolnjevali s stalno se posodabljajočim in 
javno dostopnim seznamom z 
obrazložitvijo tega, v kolikšni meri izvozi v 
nekatere države prejemnice izpolnjujejo 
oziroma ne izpolnjujejo navedenih osmih 
meril;

Or. fr

Predlog spremembe 82
Sampo Terho, Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da bi bilo treba skupno stališče 
dopolniti s stalno se posodabljajočim in 
javno dostopnim seznamom z izčrpno 
obrazložitvijo tega, v kolikšni meri izvozi v 
nekatere države prejemnice izpolnjujejo 
oziroma ne izpolnjujejo navedenih osmih 

4. meni, da bi bilo treba zaradi 
preglednosti skupno stališče dopolniti s 
stalno se posodabljajočim in javno 
dostopnim seznamom z izčrpno 
obrazložitvijo tega, v kolikšni meri izvozi v 
nekatere države prejemnice izpolnjujejo 
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meril; oziroma ne izpolnjujejo navedenih osmih 
meril; meni, da bi moral omenjeni seznam 
voditi neodvisen organ, na primer 
Evropska služba za zunanje delovanje 
(EEAS);

Or. fi

Predlog spremembe 83
Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. meni, da bi skupno stališče moralo 
upoštevati, da obstaja tveganje, da bo 
država, ki orožje kupuje, to ponovno 
izvozila;

Or. en

Predlog spremembe 84
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da je treba vzpostaviti 
standardiziran sistem za preverjanje in 
poročanje, ki bo zagotovil informacije o 
tem, ali in v kolikšni meri je izvoz 
posameznih držav članic Evropske unije v 
nasprotju z navedenimi osmimi merili;

5. meni, da je primerno pripraviti študijo o 
priporočljivosti in izvedljivosti vzpostavitve 
standardiziranega sistema za preverjanje 
in poročanje, ki bo zagotovil informacije o 
tem, ali in v kolikšni meri je izvoz 
posameznih držav članic Evropske unije v 
nasprotju z navedenimi osmimi merili;

Or. en
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Predlog spremembe 85
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da je treba vzpostaviti 
standardiziran sistem za preverjanje in 
poročanje, ki bo zagotovil informacije o 
tem, ali in v kolikšni meri je izvoz 
posameznih držav članic Evropske unije v 
nasprotju z navedenimi osmimi merili;

5. meni, da je zaželeno, da se izvede 
študija o primernosti in izvedljivosti 
vzpostavitve standardiziranega sistema za 
preverjanje in poročanje, ki bo zagotovil 
informacije o tem, ali in v kolikšni meri je 
izvoz posameznih držav članic Evropske 
unije v nasprotju z navedenimi osmimi 
merili;

Or. pl

Predlog spremembe 86
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da je treba vzpostaviti 
standardiziran sistem za preverjanje in 
poročanje, ki bo zagotovil informacije o 
tem, ali in v kolikšni meri je izvoz
posameznih držav članic Evropske unije v
nasprotju z navedenimi osmimi merili;

5. meni, da je treba vzpostaviti 
standardiziran sistem za preverjanje in 
poročanje, ki bo omogočal javno 
ocenjevanje tega, ali in v kolikšni meri so 
ocene tveganja in odločitve posameznih 
držav članic Evropske unije glede izvoza 
temeljile na osmih merilih iz skupnega 
stališča, da bi lahko sklepali o tem, v
kolikšni meri so nacionalni organi ta 
merila upoštevali;

Or. en

Predlog spremembe 87
Krišjānis Kariņš
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da je treba vzpostaviti 
standardiziran sistem za preverjanje in 
poročanje, ki bo zagotovil informacije o 
tem, ali in v kolikšni meri je izvoz 
posameznih držav članic Evropske unije v 
nasprotju z navedenimi osmimi merili;

5. meni, da je treba vzpostaviti 
standardiziran sistem za preverjanje in 
poročanje, ki bo zagotovil informacije o 
tem, ali in v kolikšni meri je izvoz 
posameznih držav članic Evropske unije v 
nasprotju z navedenimi osmimi merili ter 
kdaj vodi do pomislekov glede varnosti v 
posameznih državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 88
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da je treba vzpostaviti 
standardiziran sistem za preverjanje in 
poročanje, ki bo zagotovil informacije o 
tem, ali in v kolikšni meri je izvoz 
posameznih držav članic Evropske unije v 
nasprotju z navedenimi osmimi merili;

5. meni, da je treba vzpostaviti 
standardiziran sistem za preverjanje in 
poročanje, ki bo zagotovil informacije o 
tem, ali in v kolikšni meri je izvoz 
posameznih držav članic Evropske unije v 
nasprotju z navedenimi osmimi merili, in 
sicer brez podvajanja obstoječih 
prizadevanj delovne skupine COARM na 
tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 89
Anneli Jäätteenmäki,

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da je treba vzpostaviti 
standardiziran sistem za preverjanje in 
poročanje, ki bo zagotovil informacije o 
tem, ali in v kolikšni meri je izvoz 
posameznih držav članic Evropske unije v 
nasprotju z navedenimi osmimi merili;

5. meni, da je treba vzpostaviti 
standardiziran sistem za preverjanje in 
poročanje, ki bo zagotovil informacije o 
tem, ali in v kolikšni meri je izvoz 
posameznih držav članic Evropske unije v 
nasprotju z navedenimi osmimi merili;
meni, da bi moral tak sistem temeljiti na 
načelu preglednosti;

Or. fi

Predlog spremembe 90
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva, da se je treba v postopku 
pregleda skupnega stališča zavzeti za to, 
da bo skupno stališče napisano v 
odločnem, jasnem in razumljivem jeziku, 
ki bo preprečil različno razlago in 
uporabo meril; poziva zlasti k temu, da se 
upošteva člen 10 skupnega stališča in se 
skladno z njim zaradi političnih, 
gospodarskih ali geostrateških interesov 
navedena merila ne odpravijo oz. ne 
prenehajo uporabljati;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 91
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva, da se je treba v postopku 
pregleda skupnega stališča zavzeti za to, da 
bo skupno stališče napisano v odločnem, 
jasnem in razumljivem jeziku, ki bo
preprečil različno razlago in uporabo 
meril; poziva zlasti k temu, da se upošteva 
člen 10 skupnega stališča in se skladno z 
njim zaradi političnih, gospodarskih ali 
geostrateških interesov navedena merila 
ne odpravijo oz. ne prenehajo uporabljati;

6. poziva, da se je treba v postopku 
pregleda skupnega stališča zavzeti za to, da 
bo skupno stališče napisano v odločnem, 
jasnem in razumljivem jeziku, ki bo
zagotovil bolj enotno razlago in uporabo 
meril;

Or. fr

Predlog spremembe 92
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva, da se je treba v postopku 
pregleda skupnega stališča zavzeti za to, da 
bo skupno stališče napisano v odločnem, 
jasnem in razumljivem jeziku, ki bo 
preprečil različno razlago in uporabo meril;
poziva zlasti k temu, da se upošteva 
člen 10 skupnega stališča in se skladno z 
njim zaradi političnih, gospodarskih ali 
geostrateških interesov navedena merila 
ne odpravijo oz. ne prenehajo uporabljati;

6. poziva, da se je treba v postopku 
pregleda skupnega stališča zavzeti za to, da 
bo skupno stališče napisano v odločnem, 
jasnem in razumljivem jeziku, ki bo 
preprečil različno razlago in uporabo meril;
poziva zlasti k temu, da se upošteva 
člen 10 skupnega stališča;

Or. en

Predlog spremembe 93
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva, da se je treba v postopku 
pregleda skupnega stališča zavzeti za to, 
da bo skupno stališče napisano v 
odločnem, jasnem in razumljivem jeziku, 
ki bo preprečil različno razlago in 
uporabo meril; poziva zlasti k temu, da se 
upošteva člen 10 skupnega stališča in se 
skladno z njim zaradi političnih, 
gospodarskih ali geostrateških interesov 
navedena merila ne odpravijo oz. ne 
prenehajo uporabljati;

6. poziva, da mora skupno stališče v 
postopku pregleda postati bolj jasno in 
razumljivo, da bi zmanjšali nevarnost 
različnih razlag; poziva k temu, da se 
upošteva člen 10 skupnega stališča in se
državam članicam skladno z njim omogoči 
upoštevanje učinka predlaganega izvoza 
na njihove gospodarske, socialne, 
trgovinske in industrijske interese, vendar 
samo pod pogojem, da se merila iz 
skupnega stališča zaradi tega ne odpravijo;

Or. fi

Predlog spremembe 94
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva, da se je treba v postopku 
pregleda skupnega stališča zavzeti za to, da 
bo skupno stališče napisano v odločnem, 
jasnem in razumljivem jeziku, ki bo 
preprečil različno razlago in uporabo meril;
poziva zlasti k temu, da se upošteva 
člen 10 skupnega stališča in se skladno z 
njim zaradi političnih, gospodarskih ali 
geostrateških interesov navedena merila ne
odpravijo oz. ne prenehajo uporabljati;

6. poziva, da se je treba v postopku 
pregleda skupnega stališča zavzeti za to, da 
bo skupno stališče napisano v odločnem, 
jasnem in razumljivem jeziku, ki bo 
preprečil različno razlago in uporabo meril;
poziva zlasti k temu, da se upošteva 
člen 10 skupnega stališča in se skladno z 
njim zaradi političnih, gospodarskih ali 
geostrateških interesov navedena merila ne
spodkopavajo; poziva k oblikovanju 
podrobnejših smernic za merili 2 in 7 v 
navodilih za uporabnike in k posodobitvi 
prilog od I do IV, vključno s sklicevanjem 
na državne strategije na področju 
človekovih pravic v Evropski uniji;

Or. en
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Predlog spremembe 95
Sabine Lösing

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva, da se je treba v postopku 
pregleda skupnega stališča zavzeti za to, da 
bo skupno stališče napisano v odločnem, 
jasnem in razumljivem jeziku, ki bo 
preprečil različno razlago in uporabo meril;
poziva zlasti k temu, da se upošteva 
člen 10 skupnega stališča in se skladno z 
njim zaradi političnih, gospodarskih ali 
geostrateških interesov navedena merila ne 
odpravijo oz. ne prenehajo uporabljati;

6. poziva, da se je treba v postopku 
pregleda skupnega stališča zavzeti za to, da 
bo skupno stališče napisano v odločnem, 
jasnem in razumljivem jeziku, ki bo 
preprečil različno razlago in uporabo meril;
poziva zlasti k temu, da se upošteva 
člen 10 skupnega stališča in se skladno z 
njim zaradi političnih, gospodarskih ali 
geostrateških interesov navedena merila ne 
odpravijo oz. ne prenehajo uporabljati, in v 
zvezi s tem poudarja, da se izvoz orožja v 
nobenem primeru ne sme uporabljati za 
doseganje zunanjepolitičnih ali 
geopolitičnih ciljev, kot je domnevna 
krepitev sodelovanja s „strateškimi 
partnerskimi državami“;

Or. de

Predlog spremembe 96
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva, naj se v skupno stališče vključi 
zbirka orodij, ki se bo uporabljala za 
promet z orožjem po preklicu embarga in 
ki bo združevala ali uvedla naslednje 
vidike: (a) redna ocenjevanja, ki bodo 
poleg delovne skupine COARM in 
nacionalnih vlad in organov vključevala 
tudi druge zadevne enote in delovne 
skupine Evropske unije in bodo 
namenjena obravnavi vprašanja, ali naj 
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Evropska unija ponovno uvede embargo, 
še naprej uporablja posebne ukrepe ali 
naj nadzor postopoma povrne v običajno 
stanje, (b) izvajanje politike načelne 
prepovedi izvoza orožja v državo, za katero 
je prej veljal embargo, (c) uporabo 
sistema, ki bo enakovreden obstoječim 
obvestilom o zavrnitvi in posvetovalnemu 
mehanizmu za obravnavo vseh morebitnih 
prenosov v državo, za katero je nekoč 
veljal embargo, (d) poročila držav o
posameznih prenosih, ki jih je treba 
vključiti v zbirno poročilo, (e) države 
članice morajo obdržati pravico do 
opravljanja inšpekcijskih pregledov po 
prenosu, ki so namenjeni preverjanju 
končne uporabe, in (f) nadzor končne 
uporabe blaga z dvojno rabo, ki se 
dostavlja v države, za katere velja 
embargo, bi bilo treba razširiti, da bi zajel 
tudi te države;

Or. en

Predlog spremembe 97
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poziva, naj se v skupno stališče 
Evropske unije vključi dodatno merilo v 
zvezi z izvozom orožja, v skladu s katerim 
bodo države članice pred izdajo dovoljenja 
za izvoz orožja v katero koli državo 
obvezane k ocenjevanju tveganja glede 
pojavov podkupovanja in korupcije;

Or. en
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Predlog spremembe 98
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. obžaluje, da ni možno neodvisno 
preverjanje izpolnjevanja teh osmih meril 
in da ni predpisanih sankcij za države 
članice, ki jih ne izpolnjujejo, ter da 
določitev takih sankcij tudi ni predvidena; 
meni, da bi bilo treba predvideti možnosti 
za neodvisno preverjanje in sankcije za
kršitve skupnega stališča;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 99
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. obžaluje, da ni možno neodvisno 
preverjanje izpolnjevanja teh osmih meril
in da ni predpisanih sankcij za države 
članice, ki jih ne izpolnjujejo, ter da 
določitev takih sankcij tudi ni predvidena;
meni, da bi bilo treba predvideti možnosti 
za neodvisno preverjanje in sankcije za 
kršitve skupnega stališča;

7. je seznanjen, da nadzor nad 
izpolnjevanjem meril poteka v skladu z 
nacionalnimi predpisi; meni, da bi
učinkovit nadzor nad uporabo meril 
morali zagotavljati nacionalni parlamenti 
ali posebna parlamentarna telesa;

Or. en

Predlog spremembe 100
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. obžaluje, da ni možno neodvisno 
preverjanje izpolnjevanja teh osmih meril
in da ni predpisanih sankcij za države 
članice, ki jih ne izpolnjujejo, ter da 
določitev takih sankcij tudi ni predvidena; 
meni, da bi bilo treba predvideti možnosti 
za neodvisno preverjanje in sankcije za 
kršitve skupnega stališča;

7. poziva države članice in visoko 
predstavnico/podpredsednico Komisije, 
naj si prizadevajo za enotno in 
ambiciozno uporabo teh osmih meril v 
vseh državah članicah; poziva države 
članice in visoko 
predstavnico/podpredsednico Komisije,
naj s hitrejšo objavo popolnih podatkov o 
izvozu orožja iz vseh držav članic 
spodbujajo tudi veliko višjo raven 
preglednosti;

Or. en

Predlog spremembe 101
Sampo Terho, Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. obžaluje, da ni možno neodvisno 
preverjanje izpolnjevanja teh osmih meril 
in da ni predpisanih sankcij za države 
članice, ki jih ne izpolnjujejo, ter da 
določitev takih sankcij tudi ni predvidena;
meni, da bi bilo treba predvideti možnosti 
za neodvisno preverjanje in sankcije za 
kršitve skupnega stališča;

7. obžaluje, da ni možno neodvisno 
preverjanje izpolnjevanja teh osmih meril 
in da ni posledic za države članice, ki jih 
ne izpolnjujejo; meni, da bi bilo treba 
predvideti možnosti za neodvisno 
preverjanje kršitev skupnega stališča;

Or. en

Predlog spremembe 102
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. obžaluje, da ni možno neodvisno 
preverjanje izpolnjevanja teh osmih meril 
in da ni predpisanih sankcij za države 
članice, ki jih ne izpolnjujejo, ter da 
določitev takih sankcij tudi ni predvidena;
meni, da bi bilo treba predvideti možnosti 
za neodvisno preverjanje in sankcije za 
kršitve skupnega stališča;

7. ugotavlja, da ni možno neodvisno 
preverjanje izpolnjevanja teh osmih meril
in da ni predpisanih sankcij za države 
članice, ki jih ne izpolnjujejo, ter da 
določitev takih sankcij tudi ni predvidena;
meni, da bi bilo treba predvideti možnosti 
za neodvisno preverjanje in sankcije za 
kršitve skupnega stališča;

Or. en

Predlog spremembe 103
Sabine Lösing

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. obžaluje, da ni možno neodvisno 
preverjanje izpolnjevanja teh osmih meril 
in da ni predpisanih sankcij za države 
članice, ki jih ne izpolnjujejo, ter da 
določitev takih sankcij tudi ni predvidena;
meni, da bi bilo treba predvideti možnosti 
za neodvisno preverjanje in sankcije za 
kršitve skupnega stališča;

7. obžaluje, da ni možno neodvisno 
preverjanje izpolnjevanja teh osmih meril 
in da ni predpisanih sankcij za države 
članice, ki jih ne izpolnjujejo, ter da 
določitev takih sankcij tudi ni predvidena;
meni, da bi bilo treba predvideti možnosti 
za neodvisno preverjanje prek 
parlamentarnih (nadzornih) odborov ali 
organizacij/pobud civilne družbe in 
sankcije za kršitve skupnega stališča;

Or. en

Predlog spremembe 104
Tarja Cronberg, Indrek Tarand
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. obžaluje, da se je francoska vlada 
kljub nedavnemu ruskemu napadu na 
Gruzijo, njenim posledičnim kršitvam 
mirovnega načrta v šestih točkah in 
splošnemu stanju na področju človekovih 
pravic v Rusiji odločila za izvoz bojnih 
ladij Mistral v to državo;

Or. en

Predlog spremembe 105
Anneli Jäätteenmäki,

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. vztraja, da se skupno stališče in 
njegovo izpolnjevanje ne sme razlikovati 
od zunanje politike Evropske unije, in 
poziva k posodobitvi nadzora izvoza 
orožja; meni, da so za izboljšanje 
doslednosti skupnega stališča odgovorne
države članice in visoka predstavnica za 
zunanje zadeve in varnostno politiko;

Or. fi

Predlog spremembe 106
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja, da je Svet sprejel 
posodobljeno različico seznama streliva 
Wassenaarskega sporazuma, v kateri so

8. pozdravlja, da je Svet sprejel 
posodobljeno različico seznama streliva 
Wassenaarskega sporazuma, v kateri so 
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upoštevane vse spremembe seznama 
streliva iz leta 2011; poziva Svet, naj 
sprejme tudi zadnje spremembe iz 
leta 2011, med drugim seznama blaga z 
dvojno rabo, o katerih se je dogovorila 
strokovna skupina decembra 2012;

upoštevane vse spremembe seznama 
streliva iz leta 2011; poziva Svet, naj 
sprejme tudi zadnje spremembe iz 
leta 2011, o katerih se je dogovorila 
strokovna skupina decembra 2012, med 
drugim s posodobitvijo prilog Uredbe EU 
št. 1232/2011;

Or. en

Predlog spremembe 107
Krzysztof Lisek

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja, da je Svet sprejel 
posodobljeno različico seznama streliva
Wassenaarskega sporazuma, v kateri so 
upoštevane vse spremembe seznama 
streliva iz leta 2011; poziva Svet, naj 
sprejme tudi zadnje spremembe iz 
leta 2011, med drugim seznama blaga z 
dvojno rabo, o katerih se je dogovorila 
strokovna skupina decembra 2012;

8. pozdravlja, da je Svet sprejel 
posodobljeno različico seznama orožja
Wassenaarskega sporazuma, v kateri so 
upoštevane vse spremembe seznama 
streliva iz leta 2011; poziva Svet, naj 
sprejme tudi zadnje spremembe iz 
leta 2011, med drugim seznama blaga z 
dvojno rabo, o katerih se je dogovorila 
strokovna skupina decembra 2012;

Or. pl

Predlog spremembe 108
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja, da je Svet sprejel 
posodobljeno različico seznama streliva
Wassenaarskega sporazuma, v kateri so 
upoštevane vse spremembe seznama 
streliva iz leta 2011; poziva Svet, naj 
sprejme tudi zadnje spremembe iz 

8. pozdravlja, da je Svet sprejel 
posodobljeno različico seznama orožja
Wassenaarskega sporazuma, v kateri so 
upoštevane vse spremembe seznama 
streliva iz leta 2011; poziva Svet, naj 
sprejme tudi zadnje spremembe iz 



PE506.252v01-00 56/89 AM\929901SL.doc

SL

leta 2011, med drugim seznama blaga z 
dvojno rabo, o katerih se je dogovorila 
strokovna skupina decembra 2012;

leta 2011, med drugim seznama blaga z 
dvojno rabo, o katerih se je dogovorila 
strokovna skupina decembra 2012;

Or. pl

Predlog spremembe 109
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj pri nadzoru 
izvoza in uporabi osmih meril večjo 
pozornost namenijo blagu, ki se lahko 
uporablja za civilne in vojaške namene,
kot npr. nadzorni tehniki ter nadomestnim 
delom in proizvodom, primernim za 
elektronsko vojskovanje, ali takim, ki se 
lahko uporabljajo za kršitve človekovih 
pravic, ki nimajo smrtnih posledic;

9. poziva države članice, naj pri nadzoru 
izvoza in uporabi osmih meril večjo 
pozornost namenijo vsej vojaški 
tehnologiji in opremi, kot je omenjeno v 
Skupnem stališču Sveta 2008/944/SZVP;

Or. en

Predlog spremembe 110
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj pri nadzoru 
izvoza in uporabi osmih meril večjo 
pozornost namenijo blagu, ki se lahko 
uporablja za civilne in vojaške namene, kot 
npr. nadzorni tehniki ter nadomestnim 
delom in proizvodom, primernim za 
elektronsko vojskovanje, ali takim, ki se 
lahko uporabljajo za kršitve človekovih 
pravic, ki nimajo smrtnih posledic;

9. poziva države članice, naj pri nadzoru 
izvoza in uporabi osmih meril večjo 
pozornost namenijo blagu, ki se lahko 
uporablja za civilne in vojaške namene,
obenem pa ugotavlja, da se lahko v 
primeru hudih težav na področju
človekovih pravic in demokracije skoraj 
vsak izvoz tehnologije uporabi v nasprotju 
z načeli kodeksa, zaradi česar mora 
določanje posebej nevarnega profila 
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kupcev postati najmanj tako pomembno, 
kot so sredstva za nadzor nad 
smrtonosnim orožjem kot takim;

Or. en

Predlog spremembe 111
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poleg tega poziva k razširitvi uporabe 
oziroma k uporabi osmih meril tudi za 
prenos vojaškega, varnostnega in 
policijskega osebja, storitve izvažanja 
orožja, strokovno znanje in izkušnje, 
izobraževanje ter zasebne vojaške in 
varnostne službe; poziva, da se obvezno 
predpiše preverjanje izpolnjevanja osmih 
meril ob izvozu varnostne tehnologije in 
na splošno blaga z dvojno rabo;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 112
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poleg tega poziva k razširitvi uporabe 
oziroma k uporabi osmih meril tudi za 
prenos vojaškega, varnostnega in 
policijskega osebja, storitve izvažanja 
orožja, strokovno znanje in izkušnje, 
izobraževanje ter zasebne vojaške in 
varnostne službe; poziva, da se obvezno 
predpiše preverjanje izpolnjevanja osmih 
meril ob izvozu varnostne tehnologije in 

10. poleg tega poziva k učinkovitejši
uporabi meril iz Skupnega stališča 
2008/944/SZVP pred podajanjem 
predlogov za nova merila;
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na splošno blaga z dvojno rabo;

Or. en

Predlog spremembe 113
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poleg tega poziva k razširitvi uporabe 
oziroma k uporabi osmih meril tudi za
prenos vojaškega, varnostnega in 
policijskega osebja, storitve izvažanja 
orožja, strokovno znanje in izkušnje, 
izobraževanje ter zasebne vojaške in 
varnostne službe; poziva, da se obvezno 
predpiše preverjanje izpolnjevanja osmih 
meril ob izvozu varnostne tehnologije in na 
splošno blaga z dvojno rabo;

10. predlaga uporabo osmih meril tudi za 
storitve izvažanja orožja; poziva, da se 
obvezno predpiše preverjanje izpolnjevanja 
osmih meril ob izvozu varnostne 
tehnologije in na splošno blaga z dvojno 
rabo;

Or. fi

Predlog spremembe 114
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poleg tega poziva k razširitvi uporabe
oziroma k uporabi osmih meril tudi za 
prenos vojaškega, varnostnega in 
policijskega osebja, storitve izvažanja 
orožja, strokovno znanje in izkušnje, 
izobraževanje ter zasebne vojaške in 
varnostne službe; poziva, da se obvezno 
predpiše preverjanje izpolnjevanja osmih 
meril ob izvozu varnostne tehnologije in 
na splošno blaga z dvojno rabo;

10. predlaga, naj se v okviru določb 
skupnega stališča raziščejo možnosti za
uporabo in razširitev uporabe osmih meril 
tudi za prenos vojaškega in varnostnega 
osebja, storitve izvažanja orožja ter 
zasebne vojaške službe; poziva, da se 
obvezno predpiše preverjanje izpolnjevanja 
osmih meril ob izvozu blaga z dvojno rabo, 
če obstajajo razlogi, na podlagi katerih je 
mogoče domnevati, da bo izvoz takšnega 
blaga ali tehnologije v nasprotju z osmimi 
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merili;

Or. en

Predlog spremembe 115
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poleg tega poziva k razširitvi uporabe 
oziroma k uporabi osmih meril tudi za 
prenos vojaškega, varnostnega in 
policijskega osebja, storitve izvažanja 
orožja, strokovno znanje in izkušnje, 
izobraževanje ter zasebne vojaške in 
varnostne službe; poziva, da se obvezno 
predpiše preverjanje izpolnjevanja osmih 
meril ob izvozu varnostne tehnologije in 
na splošno blaga z dvojno rabo;

10. poleg tega poziva k razširitvi uporabe 
oziroma k uporabi osmih meril tudi za 
prenos vojaškega, varnostnega in 
policijskega osebja, storitve izvažanja 
orožja, strokovno znanje in izkušnje, 
izobraževanje ter zasebne vojaške in 
varnostne službe;

Or. en

Predlog spremembe 116
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poleg tega poziva k razširitvi uporabe 
oziroma k uporabi osmih meril tudi za 
prenos vojaškega, varnostnega in 
policijskega osebja, storitve izvažanja 
orožja, strokovno znanje in izkušnje, 
izobraževanje ter zasebne vojaške in 
varnostne službe; poziva, da se obvezno
predpiše preverjanje izpolnjevanja osmih 
meril ob izvozu varnostne tehnologije in na 
splošno blaga z dvojno rabo;

10. poleg tega poziva k razširitvi uporabe 
oziroma k uporabi osmih meril tudi za 
prenos vojaškega, varnostnega in 
policijskega osebja, storitve izvažanja 
orožja, strokovno znanje in izkušnje, 
izobraževanje ter zasebne vojaške in 
varnostne službe; poziva, da se predpiše 
preverjanje izpolnjevanja osmih meril ob 
izvozu varnostne tehnologije in na splošno 
blaga z dvojno rabo;
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Or. fr

Predlog spremembe 117
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. opozarja, da si morajo v skladu s 
skupnim stališčem države članice kar 
najbolj prizadevati, da bi spodbudile 
druge države, ki izvažajo vojaško 
tehnologijo ali opremo, k uporabi meril iz 
skupnega stališča; obžaluje, da se niti 
nobena izmed držav v okviru evropskega 
sosedstva niti Turčija ni uradno zavezala 
k izpolnjevanju meril in upoštevanju 
načel iz skupnega stališča; poziva 
Evropsko službo za zunanje delovanje 
(EEAS) in države članice, naj te države 
spodbudijo, da se bodo uradno zavezale k 
izpolnjevanju meril iz skupnega stališča;

Or. en

Predlog spremembe 118
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. obžaluje, da je leta 2010 samo 63 % 
držav članic Evropske unije posredovalo 
popolne podatke o svojem izvozu orožja; 
ugotavlja, da države, ki vedno znova 
posredujejo nepopolne podatke o svojem 
izvozu, hkrati spadajo med največje 
izvoznice orožja v EU in tudi na svetu;

črtano
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Or. pl

Predlog spremembe 119
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da države članice uporabljajo 
različne postopke za zbiranje podatkov in 
prakse za objavljanje zbranih podatkov o 
izvozu orožja, zato letno poročilo delovne 
skupine COARM ne vsebuje nekaterih 
pomembnih informacij ter tako ni 
posodobljeno in sporočilno; zato poziva k 
uvedbi standardiziranega postopka za 
zbiranje in posredovanje podatkov, ki se 
bo enako uporabljal v vseh državah in bo 
omogočal posredovanje oz. objavo 
popolnih podatkov v roku;

13. ugotavlja, da države članice uporabljajo 
različne postopke za zbiranje podatkov in 
prakse za objavljanje zbranih podatkov o 
izvozu orožja, zato letno poročilo delovne 
skupine COARM vsebuje standardizirane 
informacije o izdanih izvoznih dovoljenjih 
in ne vsebuje nekaterih pomembnih 
informacij o dejanskem izvozu orožja; 
pozdravlja pobude držav članic za 
izboljšanje položaja, da bi omogočili
posredovanje oz. objavo popolnih 
podatkov v roku;

Or. en

Predlog spremembe 120
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da države članice uporabljajo 
različne postopke za zbiranje podatkov in 
prakse za objavljanje zbranih podatkov o 
izvozu orožja, zato letno poročilo delovne 
skupine COARM ne vsebuje nekaterih 
pomembnih informacij ter tako ni 
posodobljeno in sporočilno; zato poziva k 
uvedbi standardiziranega postopka za
zbiranje in posredovanje podatkov, ki se 
bo enako uporabljal v vseh državah in bo 
omogočal posredovanje oz. objavo 

13. ugotavlja, da države članice uporabljajo 
različne postopke za zbiranje podatkov in 
prakse za objavljanje zbranih podatkov o 
izvozu orožja, zato letno poročilo delovne 
skupine COARM ne vsebuje nekaterih 
pomembnih informacij ter tako ni 
posodobljeno in sporočilno; zato poziva k 
uvedbi standardiziranega postopka za 
posredovanje podatkov o dejanskem 
izvozu, ki se bo enako uporabljal v vseh 
državah in bo omogočal posredovanje oz. 
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popolnih podatkov v roku; objavo popolnih podatkov v roku;

Or. pl

Predlog spremembe 121
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da države članice uporabljajo 
različne postopke za zbiranje podatkov in 
prakse za objavljanje zbranih podatkov o 
izvozu orožja, zato letno poročilo delovne 
skupine COARM ne vsebuje nekaterih 
pomembnih informacij ter tako ni 
posodobljeno in sporočilno; zato poziva k 
uvedbi standardiziranega postopka za 
zbiranje in posredovanje podatkov, ki se bo 
enako uporabljal v vseh državah in bo 
omogočal posredovanje oz. objavo 
popolnih podatkov v roku;

13. ugotavlja, da države članice uporabljajo 
različne postopke za zbiranje podatkov in 
prakse za objavljanje zbranih podatkov o 
izvozu orožja, zato letno poročilo delovne 
skupine COARM ne vsebuje nekaterih 
pomembnih informacij ter tako ni 
posodobljeno in sporočilno; zato poziva k 
uvedbi standardiziranega postopka za 
zbiranje in posredovanje podatkov, ki se bo 
enako uporabljal v vseh državah in bo 
omogočal posredovanje oz. objavo 
popolnih podatkov v roku; poziva, naj se v 
letnem poročilu izpostavijo tiste države 
članice, ki so odgovorne za posamezna 
obvestila o zavrnitvi;

Or. en

Predlog spremembe 122
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da države članice uporabljajo 
različne postopke za zbiranje podatkov in 
prakse za objavljanje zbranih podatkov o 
izvozu orožja, zato letno poročilo delovne 
skupine COARM ne vsebuje nekaterih 

13. ugotavlja, da države članice uporabljajo 
različne postopke za zbiranje podatkov in 
prakse za objavljanje zbranih podatkov o 
izvozu orožja, zato letno poročilo delovne 
skupine COARM ne vsebuje nekaterih 
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pomembnih informacij ter tako ni 
posodobljeno in sporočilno; zato poziva k 
uvedbi standardiziranega postopka za 
zbiranje in posredovanje podatkov, ki se bo 
enako uporabljal v vseh državah in bo 
omogočal posredovanje oz. objavo 
popolnih podatkov v roku;

pomembnih informacij ter tako ni 
posodobljeno in sporočilno; zato poziva k 
uvedbi standardiziranega postopka za
poročanje ter zbiranje in posredovanje 
podatkov, ki se bo enako uporabljal v vseh 
državah in bo omogočal posredovanje oz. 
objavo točnih in popolnih podatkov v 
roku;

Or. en

Predlog spremembe 123
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. v zvezi s tem spodbuja k zbiranju 
dodatnih informacij iz držav članic ter 
njihovi objavi na nacionalni ravni in v 
letnem poročilu delovne skupine COARM, 
in sicer zlasti seznama držav, pri katerih 
bi se z izvozom orožja vanje kršilo eno ali 
več od navedenih osmih meril, in 
podrobnega seznama držav članic 
Evropske unije, ki so v obdobju zbiranja 
izvažale orožje v te države;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 124
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. v zvezi s tem spodbuja k zbiranju 
dodatnih informacij iz držav članic ter 
njihovi objavi na nacionalni ravni in v 
letnem poročilu delovne skupine COARM, 

14. poziva države članice, naj zagotovijo 
dodatne, sodobnejše informacije, ki bi se 
po potrebi lahko uporabile kot podlaga za 
pripravo skupnega seznama držav, pri 
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in sicer zlasti seznama držav, pri katerih bi 
se z izvozom orožja vanje kršilo eno ali 
več od navedenih osmih meril, in 
podrobnega seznama držav članic 
Evropske unije, ki so v obdobju zbiranja 
izvažale orožje v te države;

katerih bi se z izvozom orožja vanje kršilo 
eno ali več od navedenih osmih meril;

Or. fr

Predlog spremembe 125
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. v zvezi s tem spodbuja k zbiranju
dodatnih informacij iz držav članic ter 
njihovi objavi na nacionalni ravni in v 
letnem poročilu delovne skupine COARM, 
in sicer zlasti seznama držav, pri katerih 
bi se z izvozom orožja vanje kršilo eno ali 
več od navedenih osmih meril, in 
podrobnega seznama držav članic 
Evropske unije, ki so v obdobju zbiranja 
izvažale orožje v te države;

14. v zvezi s tem opozarja na možnost 
zbiranja dodatnih informacij iz držav 
članic, ki bi prispevale k boljšemu 
razumevanju in nadzoru s strani 
nacionalnih in mednarodnih nadzornih 
organov, ki delujejo na podlagi skupnega 
dogovora, in bi se uporabljale pri pripravi 
letnega poročila delovne skupine 
COARM;

Or. en

Predlog spremembe 126
Sabine Lösing

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. v zvezi s tem spodbuja k zbiranju 
dodatnih informacij iz držav članic ter 
njihovi objavi na nacionalni ravni in v 
letnem poročilu delovne skupine COARM, 
in sicer zlasti seznama držav, pri katerih bi 
se z izvozom orožja vanje kršilo eno ali 

14. v zvezi s tem spodbuja k zbiranju 
dodatnih informacij iz držav članic ter 
njihovi objavi na nacionalni ravni in v 
letnem poročilu delovne skupine COARM, 
in sicer zlasti seznama držav, pri katerih bi 
se z izvozom orožja vanje kršilo eno ali 
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več od navedenih osmih meril, in 
podrobnega seznama držav članic 
Evropske unije, ki so v obdobju zbiranja 
izvažale orožje v te države;

več od navedenih osmih meril, in 
podrobnega seznama držav članic 
Evropske unije, ki so v obdobju zbiranja 
izvažale orožje v te države, ter v zvezi s 
tem predlaga uporabo mehanizma za 
nadzor po izvozu, kot je na primer 
program „Blue Lantern“ v ZDA, na 
podlagi katerega se nadzor opravlja po 
skrbnem izbirnem postopku za določitev 
transakcij, pri katerih se zdi, da je 
tveganje za preusmeritev ali zlorabo 
največje;

Or. en

Predlog spremembe 127
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. v zvezi s tem spodbuja k zbiranju 
dodatnih informacij iz držav članic ter 
njihovi objavi na nacionalni ravni in v 
letnem poročilu delovne skupine COARM, 
in sicer zlasti seznama držav, pri katerih bi 
se z izvozom orožja vanje kršilo eno ali več 
od navedenih osmih meril, in podrobnega 
seznama držav članic Evropske unije, ki so 
v obdobju zbiranja izvažale orožje v te 
države;

14. v zvezi s tem spodbuja k zbiranju 
dodatnih informacij iz držav članic ter 
njihovi objavi na nacionalni ravni in v 
letnem poročilu delovne skupine COARM, 
in sicer zlasti seznama držav, pri katerih bi 
se s prenosom orožja vanje kršilo eno ali 
več od navedenih osmih meril, in 
podrobnega seznama držav članic 
Evropske unije, ki so v obdobju zbiranja 
izvažale orožje v te države;

Or. en

Predlog spremembe 128
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da je direktiva o 
poenostavitvi pogojev za prenose znotraj 
Skupnosti precej poenostavila izvoz orožja 
znotraj Evrope; zato poziva, da se v letno 
poročilo delovne skupine COARM 
vključijo tudi podrobne informacije o tem, 
kateri izvozi orožja znotraj Evrope so bili v 
nasprotju z enim ali več od navedenih 
osmih meril;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 129
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da je direktiva o 
poenostavitvi pogojev za prenose znotraj 
Skupnosti precej poenostavila izvoz orožja 
znotraj Evrope; zato poziva, da se v letno 
poročilo delovne skupine COARM 
vključijo tudi podrobne informacije o tem, 
kateri izvozi orožja znotraj Evrope so bili v 
nasprotju z enim ali več od navedenih 
osmih meril;

15. ugotavlja, da je direktiva o 
poenostavitvi pogojev za prenose znotraj 
Skupnosti precej poenostavila izvoz orožja 
znotraj Evrope;

Or. fi

Predlog spremembe 130
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da je direktiva o 15. ugotavlja, da je Direktiva 2009/43/ES o 
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poenostavitvi pogojev za prenose znotraj 
Skupnosti precej poenostavila izvoz orožja 
znotraj Evrope; zato poziva, da se v letno 
poročilo delovne skupine COARM
vključijo tudi podrobne informacije o tem, 
kateri izvozi orožja znotraj Evrope so bili v 
nasprotju z enim ali več od navedenih 
osmih meril;

poenostavitvi pogojev za prenose
obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti 
precej poenostavila izvoz orožja znotraj 
Evrope, saj je vzpostavila skupno 
odgovornost držav članic in gospodarskih 
subjektov, pri čemer pa nadzor ni nič 
manj strog; ponovno poudarja, da delovna 
skupina COARM navodila za uporabnike 
redno posodablja, da bi državam članicam 
pomagala pri izvajanju skupnega stališča;

Or. fr

Predlog spremembe 131
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva, naj se v letno poročilo delovne 
skupine COARM vključijo tudi 
informacije o končnih lokacijah izvoza 
znotraj Evrope in o morebiti 
problematičnih nadaljnjih prenosih v 
tretje države;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 132
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva, naj se v letno poročilo delovne 
skupine COARM vključijo tudi 
informacije o končnih lokacijah izvoza 
znotraj Evrope in o morebiti 
problematičnih nadaljnjih prenosih v 
tretje države;

črtano
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Or. pl

Predlog spremembe 133
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva, naj se v letno poročilo delovne 
skupine COARM vključijo tudi 
informacije o končnih lokacijah izvoza 
znotraj Evrope in o morebiti 
problematičnih nadaljnjih prenosih v tretje 
države;

16. poudarja, da bi letno poročilo delovne 
skupine COARM po predhodnem 
dogovoru z državami članicami lahko 
vključevalo tudi informacije o končnih 
lokacijah izvoza znotraj Evrope in o 
morebiti problematičnih nadaljnjih 
prenosih v tretje države;

Or. fr

Predlog spremembe 134
Sabine Lösing

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva, naj se v letno poročilo delovne 
skupine COARM vključijo tudi 
informacije o končnih lokacijah izvoza 
znotraj Evrope in o morebiti 
problematičnih nadaljnjih prenosih v tretje 
države;

16. poziva, naj se v letno poročilo delovne 
skupine COARM vključijo tudi 
informacije o končnih lokacijah izvoza 
znotraj Evrope, o morebiti problematičnih 
nadaljnjih prenosih v tretje države in o 
licenčni proizvodnji zunaj EU;

Or. en

Predlog spremembe 135
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva, naj se v letno poročilo delovne 
skupine COARM vključijo tudi 
informacije o končnih lokacijah izvoza 
znotraj Evrope in o morebiti 
problematičnih nadaljnjih prenosih v tretje 
države;

16. poziva, naj se v letno poročilo delovne 
skupine COARM vključijo tudi 
informacije o končnih lokacijah izvoza 
znotraj Evrope in o nadaljnjih prenosih v 
tretje države, ki utegnejo kršiti eno ali več 
od navedenih osmih meril;

Or. en

Predlog spremembe 136
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. predlaga, naj se letno poročilo delovne 
skupine COARM dopolni s povzetkom, ki 
naj med drugim vsebuje primerjavo z 
gibanji iz preteklih let in zbrane številke;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 137
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. predlaga, naj se v letno poročilo 
delovne skupine COARM vključijo 
nadaljnje spremljanje vprašanj, povezanih 
s posameznimi izvozi orožja, ki so bila 
obravnavana v predhodnih poročilih, in 
ukrepi, ki so jih države članice sprejele za 
reševanje teh vprašanj;

Or. en
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Predlog spremembe 138
Anneli Jäätteenmäki,

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. obžaluje, da je letno poročilo delovne 
skupine COARM za leto 2010 izšlo šele 
30. decembra 2011, za leto 2011 pa šele 
14. decembra 2012, kar pomeni precejšnjo 
zamudo; poziva k hitri objavi letnega 
poročila delovne skupine COARM, do 
katere naj pride najpozneje pol leta po 
končanem zbiranju podatkov;

18. obžaluje, da je letno poročilo delovne 
skupine COARM za leto 2010 izšlo šele 
30. decembra 2011, za leto 2011 pa šele 
14. decembra 2012, kar pomeni precejšnjo 
zamudo; poziva k hitri objavi letnega 
poročila delovne skupine COARM, do 
katere naj pride najpozneje pol leta po 
končanem zbiranju podatkov; predlaga 
okrepitev zmogljivosti delovne skupine 
COARM na področju analize nadzora 
izvoza orožja;

Or. fi

Predlog spremembe 139
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja pomembno vlogo civilne 
družbe, nacionalnih parlamentov in 
Evropskega parlamenta pri izvajanju in 
uveljavljanju dogovorjenih standardov iz 
skupnega stališča na nacionalni in evropski 
ravni ter vzpostavitvi preglednega 
nadzornega sistema, ki upošteva načelo 
odgovornosti; zato poziva k sprejetju 
preglednega in trdnega nadzornega 
mehanizma, ki krepi vlogo parlamentov in 
civilne družbe;

19. poudarja pomembno vlogo civilne 
družbe, nacionalnih parlamentov in 
Evropskega parlamenta pri izvajanju in 
uveljavljanju dogovorjenih standardov iz 
skupnega stališča na nacionalni in evropski 
ravni ter vzpostavitvi preglednega 
nadzornega sistema, ki upošteva načelo 
odgovornosti; zato poziva k sprejetju 
preglednega in trdnega nadzornega 
mehanizma, ki krepi vlogo parlamentov in 
civilne družbe, tudi z vzpostavitvijo 
neodvisne skupine strokovnjakov, ki bi 
delovni skupini COARM nudila nasvete 
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glede uporabe in izvajanja osmih izvoznih 
meril, pa tudi glede priprave seznama 
tretjih držav, ki zahtevajo posebno 
previdnost in stalni nadzor pri izdajanju 
dovoljenj, kot to določa člen 2(2)(b) 
skupnega stališča; poziva k poglobljeni 
razpravi o letnem poročilu delovne 
skupine COARM, ki naj poteka v okviru 
skupne seje pododborov Evropskega 
parlamenta za varnost in obrambo 
(SEDE) in za človekove pravice (DROI);

Or. en

Predlog spremembe 140
Sabine Lösing

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja pomembno vlogo civilne 
družbe, nacionalnih parlamentov in 
Evropskega parlamenta pri izvajanju in 
uveljavljanju dogovorjenih standardov iz 
skupnega stališča na nacionalni in evropski 
ravni ter vzpostavitvi preglednega 
nadzornega sistema, ki upošteva načelo 
odgovornosti; zato poziva k sprejetju 
preglednega in trdnega nadzornega 
mehanizma, ki krepi vlogo parlamentov in 
civilne družbe;

19. poudarja pomembno vlogo civilne 
družbe, nacionalnih parlamentov in 
Evropskega parlamenta pri izvajanju in 
uveljavljanju dogovorjenih standardov iz 
skupnega stališča na nacionalni in evropski 
ravni ter vzpostavitvi preglednega 
nadzornega sistema, ki upošteva načelo 
odgovornosti; zato poziva k sprejetju 
preglednega in trdnega nadzornega 
mehanizma, ki krepi vlogo parlamentov in 
civilne družbe, podobno kot je na primer z 
vzpostavitvijo odbora za nadzor nad 
izvozom orožja storila Švedska;

Or. de

Predlog spremembe 141
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 20
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja pomen in legitimnost 
parlamentarnega nadzora nad podatki in 
izvajanjem nadzora izvoza orožja ter zato 
poziva k sprejetju ukrepov ter zagotovitvi 
podpore in informacij, ki so potrebni za 
neomejeno izvrševanje te nadzorne 
funkcije na nacionalni in evropski ravni;

20. poudarja pomen in legitimnost 
parlamentarnega nadzora nad podatki in 
izvajanjem nadzora izvoza orožja ter zato 
poziva k sprejetju ukrepov ter zagotovitvi 
podpore in informacij, ki so potrebni za 
neomejeno izvrševanje te nadzorne 
funkcije na nacionalni in evropski ravni, v 
skladu z načeli posamezne države članice;

Or. en

Predlog spremembe 142
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bi se bilo treba na sejah 
delovne skupine Sveta COARM redno
posvetovati z vladnimi uradniki, ki so 
odgovorni za izdajo nacionalnih izvoznih 
dovoljenj, in organizacijami civilne 
družbe, ki se ukvarjajo z nadzorom izvoza 
orožja, saj pomembno prispevajo k 
izvajanju skupnega stališča in lahko 
izboljšajo kakovost izmenjanih informacij;

21. z zadovoljstvom ugotavlja, da na sejah 
delovne skupine Sveta COARM redno
potekajo posvetovanja z vladnimi uradniki, 
ki so odgovorni za izdajo nacionalnih 
izvoznih dovoljenj, saj pomembno 
prispevajo k izvajanju skupnega stališča in 
lahko izboljšajo kakovost izmenjanih 
informacij;

Or. en

Predlog spremembe 143
Anneli Jäätteenmäki,

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bi se bilo treba na sejah 
delovne skupine Sveta COARM redno 

21. meni, da bi se bilo treba na sejah 
delovne skupine Sveta COARM redno 
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posvetovati z vladnimi uradniki, ki so 
odgovorni za izdajo nacionalnih izvoznih 
dovoljenj, in organizacijami civilne 
družbe, ki se ukvarjajo z nadzorom izvoza 
orožja, saj pomembno prispevajo k 
izvajanju skupnega stališča in lahko 
izboljšajo kakovost izmenjanih informacij;

posvetovati z vladnimi uradniki, ki so 
odgovorni za izdajo nacionalnih izvoznih 
dovoljenj, saj pomembno prispevajo k 
izvajanju skupnega stališča in lahko 
izboljšajo kakovost izmenjanih informacij;
nadalje meni, da bi morala posvetovanja 
vključevati tudi organizacije civilne 
družbe, ki se ukvarjajo z vprašanjem 
nadzora izvoza orožja, in predstavnike 
obrambne industrije;

Or. fi

Predlog spremembe 144
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bi se bilo treba na sejah 
delovne skupine Sveta COARM redno 
posvetovati z vladnimi uradniki, ki so 
odgovorni za izdajo nacionalnih izvoznih 
dovoljenj, in organizacijami civilne družbe, 
ki se ukvarjajo z nadzorom izvoza orožja, 
saj pomembno prispevajo k izvajanju 
skupnega stališča in lahko izboljšajo 
kakovost izmenjanih informacij;

21. meni, da bi se bilo treba – v 
sodelovanju z delovno skupino Sveta za 
človekove pravice – na sejah delovne 
skupine Sveta COARM bolj redno 
posvetovati z vladnimi uradniki, ki so 
odgovorni za izdajo nacionalnih izvoznih 
dovoljenj, in organizacijami civilne družbe, 
ki se ukvarjajo z nadzorom izvoza orožja, 
saj pomembno prispevajo k izvajanju 
skupnega stališča in lahko izboljšajo 
kakovost izmenjanih informacij;

Or. en

Predlog spremembe 145
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 21
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bi se bilo treba na sejah 
delovne skupine Sveta COARM redno 
posvetovati z vladnimi uradniki, ki so 
odgovorni za izdajo nacionalnih izvoznih 
dovoljenj, in organizacijami civilne družbe, 
ki se ukvarjajo z nadzorom izvoza orožja, 
saj pomembno prispevajo k izvajanju 
skupnega stališča in lahko izboljšajo 
kakovost izmenjanih informacij;

21. meni, da bi se bilo treba na sejah 
delovne skupine Sveta COARM redno 
posvetovati z vladnimi uradniki, ki so 
odgovorni za izdajo nacionalnih izvoznih 
dovoljenj, in organizacijami civilne družbe, 
ki se ukvarjajo z nadzorom izvoza orožja, 
saj pomembno prispevajo k izvajanju in 
izvrševanju skupnega stališča ter lahko 
izboljšajo kakovost izmenjanih informacij;

Or. en

Predlog spremembe 146
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Podnaslov 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Mednarodni sporazum o nadzoru orožja 
za mednarodno trgovino s 
konvencionalnim orožjem

Sporazum o trgovini z orožjem

Or. en

Predlog spremembe 147
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. ponovno izjavlja, da v celoti podpira 
sklenitev trdnega in pravno zavezujočega
mednarodnega sporazuma o nadzoru 
orožja za mednarodno trgovino s 
konvencionalnim orožjem pod okriljem 

22. ponovno izjavlja, da v celoti podpira 
sklenitev trdnega in pravno zavezujočega 
sporazuma o trgovini z orožjem za 
mednarodno trgovino s konvencionalnim 
orožjem in prenose le-tega pod okriljem 
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Združenih narodov; zato poudarja, da mora 
biti ta cilj ena od prednostnih nalog 
evropske zunanje politike;

Združenih narodov; zato poudarja, da mora 
biti ta cilj ena od prednostnih nalog 
evropske zunanje politike;

Or. en

Predlog spremembe 148
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. zato poziva, naj pogajanja o pravno 
zavezujočem mednarodnem sporazumu o 
trgovini z orožjem, ki bodo potekala 
marca 2013, zaznamujejo zgodovinski 
korak naprej z večjo preglednostjo in 
odgovornostjo ter določijo najvišje 
mednarodne standarde in merila za 
ocenjevanje odločitev o prenosu, uvozu in 
izvozu konvencionalnega orožja;

Or. en

Predlog spremembe 149
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poziva države članice in druge 
stranke v pogajanjih, naj se zavzemajo za 
brezkompromisno vsebino prihodnjega 
sporazuma in trdne zaveze njegovega 
podpisa ter naj zavoljo splošnega soglasja 
ne pristajajo na sklenitev sporazuma, ki 
bo vsebinsko šibak;

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

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. meni, da bi moral učinkovit sporazum o 
nadzoru zajemati široko paleto dejavnosti, 
povezanih s trgovino s konvencionalnim 
orožjem, med drugim: uvoz, izvoz in 
prenos – vključno s prevažanjem in 
pretovarjanjem ter začasnim uvozom, 
izvozom in ponovnim izvozom –, 
proizvodnjo na podlagi tuje licence ter 
upravljanje zalog in vse s tem povezane 
storitve, vključno s posredovanjem, 
prevozom in financiranjem;

23. meni, da bi moral učinkovit sporazum o 
nadzoru zajemati široko paleto dejavnosti, 
povezanih s trgovino s konvencionalnim 
orožjem, med drugim: uvoz, izvoz in 
prenos – vključno s prevažanjem in 
pretovarjanjem ter začasnim uvozom, 
izvozom in ponovnim izvozom –,
nacionalno proizvodnjo in proizvodnjo na 
podlagi tuje licence, strateško načrtovanje
ter upravljanje zalog in vse s tem povezane 
storitve, vključno s posredovanjem, 
prevozom in financiranjem;

Or. es

Predlog spremembe 151
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. meni, da bi moral učinkovit sporazum o
nadzoru zajemati široko paleto dejavnosti, 
povezanih s trgovino s konvencionalnim 
orožjem, med drugim: uvoz, izvoz in 
prenos – vključno s prevažanjem in 
pretovarjanjem ter začasnim uvozom, 
izvozom in ponovnim izvozom –, 
proizvodnjo na podlagi tuje licence ter 
upravljanje zalog in vse s tem povezane 
storitve, vključno s posredovanjem, 
prevozom in financiranjem;

23. meni, da bi moral učinkovit sporazum o
trgovini z orožjem zajemati široko paleto 
dejavnosti, povezanih s trgovino s 
konvencionalnim orožjem, med drugim: 
uvoz, izvoz in prenos – vključno s 
prevažanjem in pretovarjanjem ter 
začasnim uvozom, izvozom in ponovnim 
izvozom –, proizvodnjo na podlagi tuje 
licence ter upravljanje zalog in vse s tem 
povezane storitve, vključno s 
posredovanjem, prevozom in 
financiranjem;
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Or. en

Predlog spremembe 152
Sabine Lösing

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva k vključitvi čim celovitejše 
palete blaga in dejavnosti v področje 
uporabe prihodnjega sporazuma o 
trgovini z orožjem, ki bo med drugim 
vključevala lahko in osebno orožje, 
tehnologijo z dvojno rabo, sestavne dele in 
vse oblike prenosa, in v zvezi s tem 
opozarja na potrebo po polnem izvajanju 
Akcijskega programa ZN za 
preprečevanje vseh vidikov nezakonite 
trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter 
za boj proti taki trgovini in njeno 
izkoreninjenje (UNPoA), ki je bil sprejet 
pod okriljem Združenih narodov; poziva 
tudi k vzpostavitvi ustreznega povezovanja 
med ureditvijo, ki jo predvideva UNPoA, 
in prihodnjo ureditvijo, ki jo bo uvedel 
sporazum o trgovini z orožjem, da bi 
preprečili nezakonite in neodgovorne 
prenose orožja in njegovo preusmerjanje;

Or. en

Predlog spremembe 153
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da bi moral učinkovit
mednarodni sporazum o nadzoru izvoza 

24. meni, da bi moral učinkovit sporazum o
trgovini z orožjem zajemati prenos med 



PE506.252v01-00 78/89 AM\929901SL.doc

SL

orožja zajemati prenos med državami, 
prenos med državami in zasebnimi 
končnimi uporabniki, zakup in posojila, 
darila ali prenose v obliki pomoči oziroma 
drugih storitev;

državami, prenos med državami in 
zasebnimi končnimi uporabniki, zakup in 
posojila, darila ali prenose v obliki pomoči 
oziroma drugih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 154
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. meni, da bi moral učinkovit 
sporazum o trgovini z orožjem zajemati 
tudi najširši spekter konvencionalnega 
orožja, vključno z orožjem majhnega 
kalibra in lahkim strelnim orožjem ter 
strelivom zanj, nematerialnimi prenosi, 
blagom z dvojno rabo, deli in tehnologijo, 
povezanimi z njegovo uporabo, 
proizvodnjo ali vzdrževanjem, bodisi za 
uporabo v vojaške bodisi druge varnostne 
namene oziroma kazenski pregon; meni, 
da bi morali ustrezno pozornost posvetiti 
označevanju in sledljivosti 
konvencionalnega orožja in streliva, da bi 
povečali odgovornost in preprečili 
preusmerjanje prenosov orožja k 
nezakonitim prejemnikom;

Or. en

Predlog spremembe 155
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. meni, da države podpisnice orožja ne 
bi smele prenašati v države, kjer po 
ocenah pristojnih organov, ki delujejo pod 
okriljem Združenih narodov, Evropske 
unije ali Sveta Evrope, prihaja do kršitev 
človekovih pravic in kjer obstaja velika 
nevarnost, da se bo orožje uporabilo za 
izvajanje ali omogočanje hudih kršitev 
mednarodnega prava o človekovih 
pravicah ali mednarodnega 
humanitarnega prava, vključno z 
genocidom, etničnim čiščenjem, zločini 
proti človeštvu ali vojnimi zločini;

Or. en

Predlog spremembe 156
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva države članice Združenih 
narodov, naj uvedejo dodatna zavezujoča 
merila kot mednarodne standarde, ki bodo 
služili kot smernice za nosilce odločitev, in 
pri tem zlasti upoštevajo položaj v ciljni 
državi, med drugim glede človekovih 
pravic, učinkov na socialno-gospodarski 
razvoj države ter ohranitve miru in varnosti 
v regiji;

25. poziva države članice EU, naj si 
prizadevajo za uvedbo dodatnih 
zavezujočih meril kot mednarodnih 
standardov na ravni Združenih narodov in 
EU, ki bodo služili kot smernice za nosilce 
odločitev, in pri tem zlasti upoštevajo 
položaj v ciljni državi, med drugim glede 
človekovih pravic, učinkov na socialno-
gospodarski razvoj države ter ohranitve 
miru in varnosti v regiji;

Or. en

Predlog spremembe 157
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho
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Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva države članice Združenih 
narodov, naj uvedejo dodatna zavezujoča 
merila kot mednarodne standarde, ki bodo 
služili kot smernice za nosilce odločitev, in 
pri tem zlasti upoštevajo položaj v ciljni 
državi, med drugim glede človekovih 
pravic, učinkov na socialno-gospodarski 
razvoj države ter ohranitve miru in varnosti 
v regiji;

25. poziva države članice Združenih 
narodov, naj uvedejo zavezujoča merila kot 
mednarodne standarde, ki bodo služili kot 
smernice za nosilce odločitev, in pri tem 
zlasti upoštevajo položaj v ciljni državi, 
med drugim glede človekovih pravic, 
učinkov na socialno-gospodarski razvoj 
države ter ohranitve miru in varnosti v 
regiji;

Or. fi

Predlog spremembe 158
Sabine Lösing

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva države članice Združenih 
narodov, naj uvedejo dodatna zavezujoča 
merila kot mednarodne standarde, ki bodo 
služili kot smernice za nosilce odločitev, in 
pri tem zlasti upoštevajo položaj v ciljni 
državi, med drugim glede človekovih 
pravic, učinkov na socialno-gospodarski 
razvoj države ter ohranitve miru in varnosti 
v regiji;

25. poziva države članice Združenih 
narodov, naj uvedejo dodatna zavezujoča 
merila kot mednarodne standarde, ki bodo 
služili kot smernice za nosilce odločitev, in 
pri tem zlasti upoštevajo položaj v ciljni 
državi, med drugim glede človekovih 
pravic, učinkov na socialno-gospodarski 
razvoj države, ohranitve miru in varnosti v 
regiji ter tveganja preusmeritve orožja iz 
zakonitega na nezakoniti trg;

Or. en

Predlog spremembe 159
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25 a. zato poziva, naj sporazum o trgovini 
z orožjem vsebuje odločne in jasne 
določbe za redno letno poročanje držav 
podpisnic o vseh odločitvah glede prenosa 
orožja s podatki o vrstah, količinah in 
prejemnikih opreme, ki je odobrena za 
prenos, ter podatki o izvajanju vseh 
določb sporazuma v celoti; poziva, naj 
sporazum od držav podpisnic zahteva tudi, 
da vzpostavijo sistem vodenja natančne 
evidence za najmanj 20 let o celotni 
mednarodni trgovini in poslih, 
opravljenih prek nacionalnega sistema 
nadzora;

Or. en

Predlog spremembe 160
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25 a. opozarja na pomen mehanizmov 
preglednosti in odgovornosti pri 
učinkovitem izvajanju vsakršnega 
mednarodnega sporazuma o nadzoru 
orožja; zato poziva, naj sporazum poleg 
odločnih in jasnih določb za letno javno 
poročanje držav podpisnic o vseh 
odločitvah glede prenosa orožja, vključno 
s podatki o vrstah, količinah in 
prejemnikih opreme, ki imajo dovoljenje 
za prenos, ter podatki o izvajanju vseh 
določb sporazuma v celoti, vključuje tudi 
mehanizme za izmenjavo informacij in 
najboljših praks v zvezi z odločitvami o 
izvozu, uvozu in prenosu orožja med 
državami podpisnicami;

Or. en



PE506.252v01-00 82/89 AM\929901SL.doc

SL

Predlog spremembe 161
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. poziva k oblikovanju posebne enote 
za izvajanje sporazuma o trgovini z 
orožjem in podporo le-temu, ki bi bila 
zadolžena za zbiranje in analizo poročil 
držav podpisnic, generalni sekretar OZN 
pa naj objavi letno poročilo z dodatnimi 
predlogi, kako okrepiti operativne določbe 
sporazuma; poziva, naj se enoti za 
izvajanje sporazuma o trgovini z orožjem 
in podporo le-temu podeli tudi pravica, da 
analizira podatke o prenosih orožja, 
odkriva razhajanja in morebitne kršitve 
sporazuma ter poroča skupščini držav 
podpisnic;

Or. en

Predlog spremembe 162
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Podnaslov 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Razoroževanje črtano

Or. en

Predlog spremembe 163
Norica Nicolai
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Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. meni, da bi morala Evropska unija 
upravičiti svojo večjo odgovornost za mir 
in varnost v Evropi in svetu z nadaljnjimi 
pobudami za omejevanje orožja in 
razoroževanje in bi morala v prvi vrsti 
nastopati kot odgovoren svetovni akter ali 
se dejavno zavzemati za neširjenje orožja, 
svetovno razoroževanje in nadzor nad 
prenosi orožja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 164
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. meni, da bi morala Evropska unija 
upravičiti svojo večjo odgovornost za mir 
in varnost v Evropi in svetu z nadaljnjimi 
pobudami za omejevanje orožja in 
razoroževanje in bi morala v prvi vrsti 
nastopati kot odgovoren svetovni akter ali 
se dejavno zavzemati za neširjenje orožja, 
svetovno razoroževanje in nadzor nad 
prenosi orožja;

26. poudarja, da razoroževanje v skupnem 
stališču ni obravnavano, vendar meni, da
mora Evropska unija upravičiti svojo
vedno večjo odgovornost za mir in varnost
in delovati kot odgovoren svetovni akter
na področju preprečevanja nezakonitega 
širjenja orožja in spodbujanja svetovnega 
razoroževanja in nadzora nad prenosi 
orožja;

Or. fi

Predlog spremembe 165
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 27
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Predlog resolucije Predlog spremembe

27. meni, da bi morala Evropska unija 
oblikovati celovito strategijo spreobrnitve; 
v zvezi s tem priporoča, da se med 
oblikovanjem te strategije pripravi načrt 
za to, da bi se lahko proizvodnja orožja 
čim prej preusmerila v proizvodnjo 
civilnega blaga;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 166
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. meni, da bi morala Evropska unija 
oblikovati celovito strategijo spreobrnitve; 
v zvezi s tem priporoča, da se med 
oblikovanjem te strategije pripravi načrt 
za to, da bi se lahko proizvodnja orožja 
čim prej preusmerila v proizvodnjo 
civilnega blaga;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 167
Anneli Jäätteenmäki,

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. meni, da bi morala Evropska unija 
oblikovati celovito strategijo spreobrnitve; 
v zvezi s tem priporoča, da se med 
oblikovanjem te strategije pripravi načrt 
za to, da bi se lahko proizvodnja orožja 

črtano
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čim prej preusmerila v proizvodnjo 
civilnega blaga;

Or. fi

Predlog spremembe 168
Sampo Terho

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. meni, da bi morala Evropska unija 
oblikovati celovito strategijo spreobrnitve; 
v zvezi s tem priporoča, da se med 
oblikovanjem te strategije pripravi načrt 
za to, da bi se lahko proizvodnja orožja 
čim prej preusmerila v proizvodnjo 
civilnega blaga;

črtano

Or. fi

Predlog spremembe 169
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. meni, da bi morala Evropska unija 
oblikovati celovito strategijo spreobrnitve; 
v zvezi s tem priporoča, da se med 
oblikovanjem te strategije pripravi načrt 
za to, da bi se lahko proizvodnja orožja 
čim prej preusmerila v proizvodnjo 
civilnega blaga;

črtano

Or. pl
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Predlog spremembe 170
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27 a. pozdravlja dejstvo, da sta Finska in 
Poljska ratificirali Ottawsko konvencijo o 
prepovedi protipehotnih min in da so ta 
pomemben mednarodni instrument tako 
ratificirale vse države članice; poziva 
Komisijo, naj pripravi predlog za 
prepoved vlaganja v podjetja, ki 
proizvajajo pehotne mine, trgujejo z njimi 
ali opravljajo kakršno koli drugo obliko 
poslovnih dejavnosti, povezanih s 
pehotnimi minami;

Or. en

Predlog spremembe 171
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27b. opozarja na najhujše humanitarne 
posledice in nedopustno trpljenje 
civilnega prebivalstva, ki ga povzroča 
kasetno strelivo; poziva Ciper, Estonijo, 
Finsko, Grčijo, Latvijo, Romunijo in 
Slovaško, naj ratifikacijo Konvencije o 
kasetnem strelivu obravnavajo 
prednostno;

Or. en
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Predlog spremembe 172
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 27 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27c. poziva Komisijo in države članice, 
naj podprejo globalno prepoved uporabe 
streliva z belim fosforjem in osiromašenim 
uranom, zlasti s sklenitvijo novega 
protokola h Konvenciji o prepovedi ali 
omejitvi uporabe nekaterih vrst 
klasičnega orožja, ki bo prepovedal 
uporabo takšnega orožja;

Or. en

Predlog spremembe 173
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 27 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27 d. pozdravlja delo Mednarodnega 
odbora Rdečega Križa v zvezi z uporabo 
kemičnih snovi za onesposobitev oseb na 
področju odkrivanja in pregona in poziva 
Komisijo, naj opravi študijo o vprašanjih, 
ki jih poraja uporaba takšnih snovi, tudi z 
vidika mednarodnega prava;

Or. en

Predlog spremembe 174
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 27 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27 e. poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico Komisije, 
Komisijo in države članice, naj 
izpolnjujejo zaveze Evropske unije na 
področju boja proti nedovoljenemu 
kopičenju in trgovini z osebnim in lahkim 
orožjem ter pripadajočim strelivom; 
opozarja, da naj bi omenjene zaveze 
državam, ki niso članice Evropske unije, 
pomagale pri upravljanju zalog, 
označevanju in podobnih prizadevanjih za 
nadzor nad osebnim in lahkim orožjem in 
da te zaveze dopolnjujejo predpise 
Evropske unije, ki urejajo prenos 
vojaškega blaga, in državam članicam 
Evropske unije onemogočajo dobavo 
orožja v države, kjer lahko pride do 
njegove zlorabe;

Or. en

Predlog spremembe 175
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. naroči svojemu predsedniku, naj to 
resolucijo posreduje visoki 
predstavnici/podpredsednici Komisije, 
Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic in generalnemu 
sekretarju Združenih narodov.

28. naroči svojemu predsedniku, naj to 
resolucijo posreduje visoki 
predstavnici/podpredsednici Komisije,
posebnemu predstavniku EU za človekove 
pravice, Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic in generalnemu 
sekretarju Združenih narodov.

Or. en
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