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Ändringsförslag 1
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Beaktandeled 1a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rådets (utrikes 
frågor) slutsatser från mötet 
den 19 november 2012 om översynen av 
den gemensamma ståndpunkten,

Or. en

Ändringsförslag 2
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Beaktandeled 2a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av åtgärd 11 e i 
handlingsplanen för EU:s strategiska ram 
för mänskliga rättigheter och demokrati, 
som innebär att utrikestjänsten och 
medlemsstaterna ska se till att det vid 
översynen av rådets gemensamma 
ståndpunkt tas hänsyn till de mänskliga 
rättigheterna och internationell 
humanitär rätt,

Or. en

Ändringsförslag 3
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till resolution
Beaktandeled 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av förteckningen över 
produkter med dubbla 
användningsområden i bilaga I till rådets 
förordning (EG) nr 428/2009 av den 
5 maj 2009 om upprättande av 
en gemenskapsordning för kontroll av 
export, överföring, förmedling och 
transitering av produkter med dubbla 
användningsområden (omarbetning)1,

– med beaktande av förteckningen över 
produkter med dubbla 
användningsområden i bilagorna till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1232/2011 av den 
16 november 2011 om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 428/2009 om 
upprättande av en gemenskapsordning för 
kontroll av export, överföring, förmedling 
och transitering av produkter med dubbla 
användningsområden,

Or. en

Ändringsförslag 4
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Beaktandeled 4 – fotnot 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 5
Krzysztof Lisek

Förslag till resolution
Beaktandeled 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Wassenaaravtalet av 
den 12 maj 1996 om kontroll av export av 

– med beaktande av Wassenaar-
arrangemanget av den 12 maj 1996 om 

                                               
1 EUT L 134, 29.5.2009, s. 1.
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konventionella vapen, produkter och 
tekniker med dubbla användningsområden 
jämte de förteckningar över dessa 
produkter, tekniker och tillhörande 
ammunition som uppdaterades under åren 
2011 och 2012*,

kontroll av export av konventionella vapen 
samt varor och teknik med dubbla 
användningsområden jämte de 
förteckningar över dessa produkter, 
tekniker och tillhörande krigsmateriel som 
uppdaterades under åren 2011 och 20121,

Or. pl

Ändringsförslag 6
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Förslag till resolution
Beaktandeled 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Wassenaaravtalet av 
den 12 maj 1996 om kontroll av export av 
konventionella vapen, produkter och 
tekniker med dubbla användningsområden 
jämte de förteckningar över dessa 
produkter, tekniker och tillhörande 
ammunition som uppdaterades under åren 
2011 och 2012*,

– med beaktande av Wassenaar-
arrangemanget av den 12 maj 1996 om 
kontroll av export av konventionella vapen 
samt varor och teknik med dubbla 
användningsområden jämte de 
förteckningar över dessa produkter, 
tekniker och tillhörande krigsmateriel som 
uppdaterades under åren 2011 och 20122,

Or. pl

Ändringsförslag 7
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Beaktandeled 10a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av förordning 
(EG) nr 1236/2005 om handel med vissa 
varor som kan användas till dödsstraff, 

                                                                                                                                                  
1 http://www.wassenaar.org/
2 http://www.wassenaar.org/
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tortyr eller annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller 
bestraffning, samt den översyn av 
förordningen som ska ske under 2013 
enligt EU:s handlingsplan för mänskliga 
rättigheter och demokrati,

Or. en

Ändringsförslag 8
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Export av krigsmateriel kan få bland 
annat betydande säkerhetspolitiska, men 
även utvecklingspolitiska konsekvenser, 
och sådan export måste därför åtminstone 
omfattas av ett strikt och i möjligaste mån 
verkningsfullt kontrollsystem för 
krigsmateriel.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 9
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Export av krigsmateriel kan få bland 
annat betydande säkerhetspolitiska, men 
även utvecklingspolitiska konsekvenser,
och sådan export måste därför åtminstone
omfattas av ett strikt och i möjligaste mån
verkningsfullt kontrollsystem för 
krigsmateriel.

A. Export av krigsmateriel påverkar 
människors säkerhet, och sådan export 
måste därför omfattas av ett öppet och
verkningsfullt kontrollsystem.

Or. fi
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Ändringsförslag 10
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Export av krigsmateriel kan få bland 
annat betydande säkerhetspolitiska, men 
även utvecklingspolitiska konsekvenser, 
och sådan export måste därför åtminstone 
omfattas av ett strikt och i möjligaste mån 
verkningsfullt kontrollsystem för 
krigsmateriel.

A. Export av krigsmateriel kan få bland 
annat betydande säkerhetspolitiska, men 
även utvecklingspolitiska konsekvenser, 
och det är därför viktigt att stärka EU:s 
exportkontrollpolitik för militär teknik 
och krigsmateriel.

Or. en

Ändringsförslag 11
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Export av krigsmateriel kan få bland 
annat betydande säkerhetspolitiska, men 
även utvecklingspolitiska konsekvenser, 
och sådan export måste därför åtminstone 
omfattas av ett strikt och i möjligaste mån 
verkningsfullt kontrollsystem för 
krigsmateriel.

A. Export av krigsmateriel kan få bland 
annat betydande säkerhetspolitiska, men 
även utvecklingspolitiska konsekvenser, 
och sådan export måste därför åtminstone 
omfattas av ett allmänt accepterat och
väldefinierat samt i möjligaste mån 
verkningsfullt kontrollsystem för 
krigsmateriel genom vilket intressena för 
både den privata och den offentliga 
sektorn skyddas.

Or. en

Ändringsförslag 12
Arnaud Danjean
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Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Export av krigsmateriel kan få bland 
annat betydande säkerhetspolitiska, men 
även utvecklingspolitiska konsekvenser, 
och sådan export måste därför åtminstone
omfattas av ett strikt och i möjligaste mån 
verkningsfullt kontrollsystem för 
krigsmateriel.

A. Export av krigsmateriel kan få bland 
annat betydande säkerhetspolitiska, men 
även utvecklingspolitiska konsekvenser, 
och sådan export måste därför omfattas av 
ett i möjligaste mån verkningsfullt 
kontrollsystem för krigsmateriel.

Or. fr

Ändringsförslag 13
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Export av krigsmateriel kan få bland 
annat betydande säkerhetspolitiska, men 
även utvecklingspolitiska konsekvenser, 
och sådan export måste därför åtminstone 
omfattas av ett strikt och i möjligaste mån 
verkningsfullt kontrollsystem för 
krigsmateriel.

A. Överföringar av krigsmateriel kan få 
bland annat betydande säkerhetspolitiska 
konsekvenser, men även betydande
konsekvenser för mänskliga rättigheter, 
demokrati, god samhällsstyrning och 
utveckling, och sådan export måste därför 
åtminstone omfattas av ett strikt och i 
möjligaste mån verkningsfullt 
kontrollsystem för krigsmateriel.

Or. en

Ändringsförslag 14
Sabine Lösing

Förslag till resolution
Skäl A
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Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Export av krigsmateriel kan få bland 
annat betydande säkerhetspolitiska, men 
även utvecklingspolitiska konsekvenser, 
och sådan export måste därför åtminstone 
omfattas av ett strikt och i möjligaste mån 
verkningsfullt kontrollsystem för 
krigsmateriel.

A. Export av krigsmateriel kan få bland 
annat betydande säkerhetspolitiska, men 
även negativa utvecklingspolitiska 
konsekvenser, och sådan export måste 
därför åtminstone omfattas av ett strikt och 
i möjligaste mån verkningsfullt 
kontrollsystem för krigsmateriel.

Or. de

Ändringsförslag 15
Sabine Lösing

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Export av krigsmateriel kan få bland 
annat betydande säkerhetspolitiska, men 
även utvecklingspolitiska konsekvenser, 
och sådan export måste därför åtminstone 
omfattas av ett strikt och i möjligaste mån 
verkningsfullt kontrollsystem för 
krigsmateriel.

A. Export av krigsmateriel kan få bland 
annat betydande säkerhetspolitiska 
konsekvenser, men även betydande 
konsekvenser för den socioekonomiska 
utvecklingen, och sådan export måste 
därför åtminstone omfattas av ett strikt och 
i möjligaste mån verkningsfullt 
kontrollsystem för krigsmateriel.

Or. en

Ändringsförslag 16
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. EU:s medlemsstater är enligt SIPRI 
(Stockholms internationella 
fredsforskningsinstitut) tillsammans, även 
före Förenta staterna och Ryssland, den 
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största exportören av krigsmateriel i 
världen1, och en allt större del av denna 
export – 61 procent under 20112 – går till 
länder utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 17
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. EU:s medlemsstater har erkänt att 
handel med militär teknik och 
krigsmateriel inte utgör sedvanlig handel, 
utan att man vid export av dessa varor 
alltid måste iaktta särskild försiktighet.

Or. fi

Ändringsförslag 18
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Den gemensamma ståndpunkten 
2008/944/Gusp utgör en rättsligt bindande 
ram med åtta fastlagda kriterier. Om 
kriterierna inte är uppfyllda bör man avslå 
ansökan om exportlicens (kriterierna 1–4) 
eller åtminstone överväga att avslå 
ansökan om exportlicens (kriterierna 5–
8).

B. Den gemensamma ståndpunkten 
2008/944/Gusp utgör en rättsligt bindande 
ram med åtta fastlagda kriterier. Om 
kriterierna inte är uppfyllda bör man avslå 
ansökan om exportlicens.

                                               
1 Världens 20 största vapenexportörer under åren 2007–2011, 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of_at_top_20_exp_map.html
2 ”EU arms exports figures remain level”, Jane’s Defence Weekly, 4 januari 2013.
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Or. en

Ändringsförslag 19
Krzysztof Lisek

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Den gemensamma ståndpunkten 
2008/944/Gusp utgör en rättsligt bindande 
ram med åtta fastlagda kriterier. Om 
kriterierna inte är uppfyllda bör man avslå 
ansökan om exportlicens (kriterierna 1–4) 
eller åtminstone överväga att avslå ansökan 
om exportlicens (kriterierna 5–8).

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Ändringsförslag 20
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Den gemensamma ståndpunkten 
2008/944/Gusp utgör en rättsligt bindande 
ram med åtta fastlagda kriterier. Om 
kriterierna inte är uppfyllda bör man avslå
ansökan om exportlicens (kriterierna 1–4) 
eller åtminstone överväga att avslå ansökan 
om exportlicens (kriterierna 5–8).

B. Den gemensamma ståndpunkten 
2008/944/Gusp utgör en rättsligt bindande 
ram med åtta fastlagda kriterier som, om 
kriterierna inte är uppfyllda, bör leda till 
att man avslår ansökan om exportlicens 
(kriterierna 1–4) eller åtminstone 
överväger att avslå ansökan om 
exportlicens (kriterierna 5–8). 
Medlemsstaterna behåller emellertid den 
slutliga kontrollen över alla aspekter i 
samband med utfärdande av 
exportlicenser för krigsmateriel, och 
genomförandet av den gemensamma 
ståndpunkten omfattas inte av 
behörigheten för Europeiska unionens 
domstol.
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Or. en

Ändringsförslag 21
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Med hjälp av dessa kriterier ska man 
bl.a. förhindra att sådan export av 
krigsmateriel äger rum som leder till att 
konflikter förvärras (kriterierna 3 och 4),
att de mänskliga rättigheterna kränks 
(kriterium 2) eller att utvecklingen i ett 
mottagarland hindras (kriterium 8). Den 
gemensamma ståndpunkten innehåller inga 
begränsningar av tillämpningsområdet, 
vilket innebär att de åtta kriterierna gäller 
även för export inom unionen och 
överföring av krigsmateriel till länder med 
nära anknytning till Europeiska unionen.

C. Med hjälp av dessa kriterier ska man 
bl.a. förhindra att sådan export av 
krigsmateriel äger rum som leder till att 
konflikter förvärras (kriterierna 3 och 4) 
eller att de mänskliga rättigheterna och 
internationell humanitär rätt kränks 
(kriterium 2) samt även minimera risken 
att de överförda produkterna avleds till 
tredjeländer och oberättigade 
slutanvändare eller att utvecklingen i ett 
mottagarland hindras (kriterium 8). Den 
gemensamma ståndpunkten innehåller inga 
begränsningar av tillämpningsområdet, 
vilket innebär att de åtta kriterierna gäller 
även för export inom unionen och 
överföring av krigsmateriel till länder med 
nära anknytning till Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 22
Elena Băsescu

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Med hjälp av dessa kriterier ska man 
bl.a. förhindra att sådan export av 
krigsmateriel äger rum som leder till att 
konflikter förvärras (kriterierna 3 och 4), 
att de mänskliga rättigheterna kränks 

C. Med hjälp av dessa kriterier ska man 
bl.a. förhindra att sådan export av 
krigsmateriel äger rum som leder till att 
konflikter förvärras (kriterierna 3 och 4), 
att de mänskliga rättigheterna kränks 
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(kriterium 2) eller att utvecklingen i ett 
mottagarland hindras (kriterium 8). Den 
gemensamma ståndpunkten innehåller inga 
begränsningar av tillämpningsområdet, 
vilket innebär att de åtta kriterierna gäller 
även för export inom unionen och 
överföring av krigsmateriel till länder med 
nära anknytning till Europeiska unionen.

(kriterium 2), att internationell humanitär 
rätt kränks (kriterium 3) eller att 
utvecklingen i ett mottagarland hindras 
(kriterium 8). Den gemensamma 
ståndpunkten innehåller inga begränsningar 
av tillämpningsområdet, vilket innebär att 
de åtta kriterierna gäller även för export 
inom unionen och överföring av 
krigsmateriel till länder med nära 
anknytning till Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 23
Sabine Lösing

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Med hjälp av dessa kriterier ska man 
bl.a. förhindra att sådan export av 
krigsmateriel äger rum som leder till att 
konflikter förvärras (kriterierna 3 och 4), 
att de mänskliga rättigheterna kränks 
(kriterium 2) eller att utvecklingen i ett 
mottagarland hindras (kriterium 8). Den 
gemensamma ståndpunkten innehåller inga 
begränsningar av tillämpningsområdet, 
vilket innebär att de åtta kriterierna gäller 
även för export inom unionen och 
överföring av krigsmateriel till länder med 
nära anknytning till Europeiska unionen.

C. Med hjälp av dessa kriterier ska man 
bl.a. förhindra att sådan export av 
krigsmateriel äger rum som leder till att 
konflikter förvärras (kriterierna 3 och 4), 
att de mänskliga rättigheterna kränks 
(kriterium 2) eller att utvecklingen i ett 
mottagarland hindras (kriterium 8). Den 
gemensamma ståndpunkten gäller export 
av krigsmateriel mellan EU-
medlemsstater och tredjeländer, men 
samtidigt innehåller den inga 
begränsningar av tillämpningsområdet, 
vilket innebär att de åtta kriterierna gäller 
även för export inom unionen och redan 
tillämpats av medlemsstater vid export 
inom unionen.

Or. de

Ändringsförslag 24
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Tredjeländerna Bosnien och 
Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken 
Makedonien, Island, Kanada, Kroatien, 
Montenegro och Norge har officiellt 
anslutit sig till de kriterier och principer 
som finns förankrade i den gemensamma 
ståndpunkten.

D. Tredjeländerna Bosnien och 
Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken 
Makedonien, Island, Kanada, Kroatien, 
Montenegro och Norge har officiellt 
anslutit sig till de kriterier och principer 
som finns förankrade i den gemensamma 
ståndpunkten. Inget av de länder som 
omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken, och inte heller 
Turkiet, har gjort detta officiellt.

Or. en

Ändringsförslag 25
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Det anges entydigt i artikel 10 i den 
gemensamma ståndpunkten att
uppfyllandet av de åtta kriterierna har 
företräde framför medlemsstaternas 
eventuella ekonomiska, sociala, 
kommersiella och industriella intressen.

F. I artikel 10 i den gemensamma 
ståndpunkten anges det att
medlemsstaterna får beakta ekonomiska, 
sociala, kommersiella och industriella 
intressen i samband med den tilltänkta 
exporten, men att dessa faktorer inte ska 
påverka tillämpningen av kriterierna i den 
gemensamma ståndpunkten.

Or. fi

Ändringsförslag 26
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Skäl F
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Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Det anges entydigt i artikel 10 i den 
gemensamma ståndpunkten att 
uppfyllandet av de åtta kriterierna har 
företräde framför medlemsstaternas 
eventuella ekonomiska, sociala, 
kommersiella och industriella intressen.

F. Det anges entydigt i artikel 10 i den 
gemensamma ståndpunkten att 
medlemsstaterna, om så är lämpligt, också 
får beakta den tilltänkta exportens 
inverkan på de egna ekonomiska, sociala, 
kommersiella och industriella intressena, 
men även att dessa faktorer inte ska 
påverka tillämpningen av ovan nämnda 
kriterier.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fa. I samband med omstruktureringen av 
den europeiska försvarsindustrin, som är 
av grundläggande betydelse för de små 
och medelstora företag som genererar nya 
arbetstillfällen, måste även de kriterier 
som tas upp i den gemensamma 
ståndpunkten beaktas.

Or. es

Ändringsförslag 28
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Endast medlemsstaterna är behöriga att 
fatta beslut om att bevilja eller avslå en 
ansökan om exportlicens för krigsmateriel. 

G. Endast medlemsstaterna är behöriga att 
fatta beslut om att bevilja eller avslå en 
ansökan om exportlicens för krigsmateriel.
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Det förekommer mycket olika tolkningar 
av de åtta kriterierna inom Europeiska 
unionen, vilket leder till att praxis i 
samband med export av krigsmateriel i 
vissa fall varierar i hög grad.

Or. pl

Ändringsförslag 29
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Den gemensamma ståndpunkten utgör 
ingen förteckning som kommit till på 
demokratisk väg, och den är ingen 
bindande förteckning med en motivering 
som informerar om i vilka länder man i 
samband med export av krigsmateriel inte 
uppfyllt ett eller flera av de åtta 
kriterierna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 30
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Den gemensamma ståndpunkten utgör 
ingen förteckning som kommit till på 
demokratisk väg, och den är ingen 
bindande förteckning med en motivering 
som informerar om i vilka länder man i 
samband med export av krigsmateriel inte 
uppfyllt ett eller flera av de åtta 
kriterierna.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 31
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Den gemensamma ståndpunkten utgör 
ingen förteckning som kommit till på 
demokratisk väg, och den är ingen 
bindande förteckning med en motivering 
som informerar om i vilka länder man i 
samband med export av krigsmateriel inte 
uppfyllt ett eller flera av de åtta 
kriterierna.

H. I den gemensamma ståndpunkten 
fastställs, i syfte att underlätta 
samordningen av nationella 
exportkontrollsystem, bredast möjliga 
samsyn när det gäller exportkontrollen av 
militär teknik och krigsmateriel.

Or. en

Ändringsförslag 32
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Den gemensamma ståndpunkten utgör 
ingen förteckning som kommit till på 
demokratisk väg, och den är ingen 
bindande förteckning med en motivering 
som informerar om i vilka länder man i 
samband med export av krigsmateriel inte 
uppfyllt ett eller flera av de åtta kriterierna.

H. De årliga rapporter som ska utarbetas 
enligt den gemensamma ståndpunkten
innehåller inte någon förteckning som 
informerar om i vilka länder man i 
samband med export av krigsmateriel inte 
uppfyllt ett eller flera av de åtta kriterierna.

Or. fi

Ändringsförslag 33
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Det föreligger inget standardiserat 
kontroll- och rapporteringssystem som 
informerar om huruvida och i vilken 
utsträckning man vid export från enskilda 
medlemsstater har agerat i strid med de 
åtta kriterierna. Det finns inte heller 
några mekanismer för sanktioner för fall 
där en medlemsstat exporterar på ett sätt 
som uppenbarligen inte överensstämmer 
med de åtta kriterierna. Det finns ingen 
möjlighet att göra en oberoende kontroll av 
efterlevnaden av de åtta kriterierna.

I. Det finns ingen möjlighet att göra en 
oberoende kontroll av efterlevnaden av de 
åtta kriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 34
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Det föreligger inget standardiserat 
kontroll- och rapporteringssystem som 
informerar om huruvida och i vilken 
utsträckning man vid export från enskilda 
medlemsstater har agerat i strid med de 
åtta kriterierna. Det finns inte heller 
några mekanismer för sanktioner för fall 
där en medlemsstat exporterar på ett sätt 
som uppenbarligen inte överensstämmer 
med de åtta kriterierna. Det finns ingen 
möjlighet att göra en oberoende kontroll 
av efterlevnaden av de åtta kriterierna.

I. En utveckling mot ett starkare kontroll-
och rapporteringssystem har kunnat 
iakttas sedan rådets årliga rapporter 
börjat presenteras i enlighet med 
artikel 8.2 i rådets gemensamma 
ståndpunkt 2008/944/Gusp om 
fastställande av gemensamma regler för 
kontrollen av export av militär teknik och 
krigsmateriel. Det är viktigt att 
medlemsstaterna övervinner 
lagstiftningsrelaterade och 
organisatoriska hinder i syfte att uppnå 
bästa möjliga efterlevnad av de åtta 
kriterierna, vilken också bör kunna 
kontrolleras av en oberoende instans.

Or. en
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Ändringsförslag 35
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Det föreligger inget standardiserat 
kontroll- och rapporteringssystem som 
informerar om huruvida och i vilken 
utsträckning man vid export från enskilda 
medlemsstater har agerat i strid med de åtta 
kriterierna. Det finns inte heller några 
mekanismer för sanktioner för fall där en 
medlemsstat exporterar på ett sätt som 
uppenbarligen inte överensstämmer med de 
åtta kriterierna. Det finns ingen möjlighet 
att göra en oberoende kontroll av 
efterlevnaden av de åtta kriterierna.

I. Det föreligger inget standardiserat 
kontroll- och rapporteringssystem som 
informerar om huruvida och i vilken 
utsträckning man vid export från enskilda 
medlemsstater har agerat i strid med de åtta 
kriterierna. Det finns inte heller några 
mekanismer för sanktioner för fall där en 
medlemsstat exporterar på ett sätt som 
uppenbarligen inte överensstämmer med de 
åtta kriterierna. Det finns ingen möjlighet 
att göra en oberoende kontroll av 
efterlevnaden av de åtta kriterierna. 
Vetenskaplig forskning och det civila 
samhällets publikationer om 
efterlevnaden av den gemensamma 
ståndpunkten bör uppmärksammas.

Or. fi

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

Förslag till resolution
Skäl Ia (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ia. Systemet för utvärdering och kontroll 
av uppfyllandet av de åtta kriterier som 
läggs fram i den gemensamma 
ståndpunkten måste även omfatta 
produktionsledet.

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

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Arbetet med en överenskommelse 
mellan medlemsstaterna om 
tillämpningen respektive tolkningen av de 
åtta kriterierna i den gemensamma 
ståndpunkten har inte kommit långt.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 38
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Arbetet med en överenskommelse 
mellan medlemsstaterna om tillämpningen 
respektive tolkningen av de åtta kriterierna 
i den gemensamma ståndpunkten har inte 
kommit långt.

J. Trots att användarguiden finns att tillgå 
tillämpar och tolkar medlemsstaterna de 
åtta kriterierna i den gemensamma 
ståndpunkten på olika sätt när de beviljar 
respektive avslår samma kategorier av 
militära produkter till en och samma 
destination. Det är därför viktigt att 
eftersträva en enhetlig och sträng 
tillämpning av kriterierna i samtliga 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 39
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Förslag till resolution
Skäl J
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Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Arbetet med en överenskommelse 
mellan medlemsstaterna om tillämpningen 
respektive tolkningen av de åtta kriterierna 
i den gemensamma ståndpunkten har inte
kommit långt.

J. Arbetet med en överenskommelse 
mellan medlemsstaterna om tillämpningen 
respektive tolkningen av de åtta kriterierna 
i den gemensamma ståndpunkten har 
kommit långt, mycket tack vare 
användarguiden i den gemensamma 
ståndpunkten, som utarbetats av rådets 
arbetsgrupp för export av konventionella 
vapen och i detalj definierar bästa praxis 
när det gäller tillämpningen av dessa 
kriterier.

Or. fr

Ändringsförslag 40
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl L

Förslag till resolution Ändringsförslag

L. De årliga rapporterna från rådets 
arbetsgrupp för export av konventionella 
vapen har bidragit till ökad insyn i 
medlemsstaternas export av krigsmateriel, 
och antalet riktlinjer och förklaringar i 
användarguiden har ökat markant. Den 
gemensamma ståndpunkten har bidragit 
till en större mängd information inför 
beviljande av ansökningar om 
exportlicens för krigsmateriel.

L. De årliga rapporterna från rådets 
arbetsgrupp för export av konventionella 
vapen har bidragit till ökad insyn i 
medlemsstaternas export av krigsmateriel, 
och antalet riktlinjer och förklaringar i 
användarguiden har ökat markant.

Or. en

Ändringsförslag 41
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Förslag till resolution
Skäl M
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Förslag till resolution Ändringsförslag

M. Långt ifrån alla medlemsstater i 
Europeiska unionen lämnar fullständiga 
uppgifter till rådets arbetsgrupp för export 
av konventionella vapen. Olika 
förfaranden för insamling och 
överlämnande i de enskilda 
medlemsstaterna leder till ofullständiga 
och icke enhetliga uppgiftssamlingar, 
vilket i betydande grad begränsar insynen 
på detta område.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 42
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Förslag till resolution
Skäl M

Förslag till resolution Ändringsförslag

M. Långt ifrån alla medlemsstater i 
Europeiska unionen lämnar fullständiga 
uppgifter till rådets arbetsgrupp för export 
av konventionella vapen. Olika 
förfaranden för insamling och 
överlämnande i de enskilda 
medlemsstaterna leder till ofullständiga 
och icke enhetliga uppgiftssamlingar, 
vilket i betydande grad begränsar insynen 
på detta område.

M. Trots de framsteg som gjorts i fråga 
om insynen, med hjälp av mekanismen för 
informationsutbyte i rådets arbetsgrupp 
för export av konventionella vapen, är det 
långt ifrån alla medlemsstater i Europeiska 
unionen som lämnar fullständiga uppgifter 
till denna arbetsgrupp. Olika förfaranden 
för insamling och överlämnande i de 
enskilda medlemsstaterna leder till 
ofullständiga och icke enhetliga 
uppgiftssamlingar, vilket i betydande grad 
begränsar insynen på detta område.

Or. fr

Ändringsförslag 43
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till resolution
Skäl M

Förslag till resolution Ändringsförslag

M. Långt ifrån alla medlemsstater i 
Europeiska unionen lämnar fullständiga
uppgifter till rådets arbetsgrupp för export 
av konventionella vapen. Olika förfaranden 
för insamling och överlämnande i de 
enskilda medlemsstaterna leder till 
ofullständiga och icke enhetliga 
uppgiftssamlingar, vilket i betydande grad 
begränsar insynen på detta område.

M. Långt ifrån alla medlemsstater i 
Europeiska unionen lämnar fullständiga 
uppgifter till rådets arbetsgrupp för export 
av konventionella vapen. Olika förfaranden 
för insamling och överlämnande i de 
enskilda medlemsstaterna leder till 
ofullständiga och icke enhetliga 
uppgiftssamlingar, vilket i betydande grad 
begränsar insynen på detta område, 
framför allt när det gäller att identifiera 
de enskilda medlemsstater som lämnat 
meddelanden om avslag.

Or. en

Ändringsförslag 44
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl N

Förslag till resolution Ändringsförslag

N. Genom åren har åtgärder vidtagits 
avseende handel med handeldvapen och 
lätta vapen, och i februari 2012 antogs en 
uppdaterad version av Wassenaaravtalets 
militära förteckning respektive 
förteckningen över produkter och 
tekniker med dubbla 
användningsområden. Dessutom har man
på dagordningen fört upp områden som 
kontroll av vapenförmedling, licensierad 
produktion utanför Europeiska unionen och 
kontroll av slutanvändarna, områden som 
delvis ingår även i den gemensamma 
ståndpunkten. Många produkter, särskilt 
vad gäller produkter med dubbla 
användningsområden, omfattas emellertid 
fortfarande inte av rättsligt bindande 

N. Genom åren har åtgärder vidtagits 
avseende handel med handeldvapen och 
lätta vapen, t.ex. i form av FN:s protokoll 
om skjutvapen. Man har på dagordningen 
fört upp områden som kontroll av 
vapenförmedling, licensierad produktion 
utanför Europeiska unionen och kontroll av 
slutanvändarna, områden som delvis ingår 
även i den gemensamma ståndpunkten.
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kontrollsystem för export av krigsmateriel.

Or. en

Ändringsförslag 45
Krzysztof Lisek

Förslag till resolution
Skäl N

Förslag till resolution Ändringsförslag

N. Genom åren har åtgärder vidtagits 
avseende handel med handeldvapen och 
lätta vapen, och i februari 2012 antogs en 
uppdaterad version av Wassenaaravtalets
militära förteckning respektive 
förteckningen över produkter och tekniker
med dubbla användningsområden. 
Dessutom har man på dagordningen fört 
upp områden som kontroll av 
vapenförmedling, licensierad produktion 
utanför Europeiska unionen och kontroll av 
slutanvändarna, områden som delvis ingår 
även i den gemensamma ståndpunkten. 
Många produkter, särskilt vad gäller 
produkter med dubbla 
användningsområden, omfattas emellertid 
fortfarande inte av rättsligt bindande 
kontrollsystem för export av krigsmateriel.

N. Genom åren har åtgärder vidtagits 
avseende handel med handeldvapen och 
lätta vapen, och i februari 2012 antogs en 
uppdaterad version av Wassenaar-
arrangemangets militära förteckning 
respektive förteckningen över varor och 
teknik med dubbla användningsområden. 
Dessutom har man på dagordningen i 
samband med Wassenaar-arrangemanget
fört upp områden som kontroll av 
vapenförmedling, licensierad produktion 
utanför Europeiska unionen och kontroll av 
slutanvändarna. EU:s kontrollsystem för 
export av produkter och teknik med dubbla 
användningsområden regleras av 
förordning (EG) nr 428/2009.

Or. en

Ändringsförslag 46
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Förslag till resolution
Skäl N

Förslag till resolution Ändringsförslag

N. Genom åren har åtgärder vidtagits 
avseende handel med handeldvapen och 
lätta vapen, och i februari 2012 antogs en 

N. Genom åren har åtgärder vidtagits 
avseende handel med handeldvapen och 
lätta vapen, och i februari 2012 antogs en 



AM\929901SV.doc 25/95 PE506.252v01-00

SV

uppdaterad version av Wassenaaravtalets
militära förteckning respektive 
förteckningen över produkter och tekniker 
med dubbla användningsområden. 
Dessutom har man på dagordningen fört 
upp områden som kontroll av
vapenförmedling, licensierad produktion 
utanför Europeiska unionen och kontroll 
av slutanvändarna, områden som delvis 
ingår även i den gemensamma 
ståndpunkten. Många produkter, särskilt 
vad gäller produkter med dubbla 
användningsområden, omfattas emellertid 
fortfarande inte av rättsligt bindande 
kontrollsystem för export av krigsmateriel.

uppdaterad version av Wassenaar-
arrangemangets militära förteckning 
respektive förteckningen över produkter 
och tekniker med dubbla 
användningsområden. Dessutom har man 
på dagordningen fört upp områden som 
kontroll av vapenförmedling och
licensierad produktion utanför Europeiska 
unionen, områden som delvis ingår även i 
den gemensamma ståndpunkten. Många 
produkter, särskilt vad gäller produkter 
med dubbla användningsområden, omfattas 
emellertid fortfarande inte av rättsligt 
bindande kontrollsystem för export av 
krigsmateriel.

Or. pl

Ändringsförslag 47
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Förslag till resolution
Skäl N

Förslag till resolution Ändringsförslag

N. Genom åren har åtgärder vidtagits 
avseende handel med handeldvapen och 
lätta vapen, och i februari 2012 antogs en 
uppdaterad version av Wassenaaravtalets
militära förteckning respektive 
förteckningen över produkter och tekniker 
med dubbla användningsområden. 
Dessutom har man på dagordningen fört 
upp områden som kontroll av 
vapenförmedling, licensierad produktion 
utanför Europeiska unionen och kontroll av 
slutanvändarna, områden som delvis ingår 
även i den gemensamma ståndpunkten. 
Många produkter, särskilt vad gäller 
produkter med dubbla 
användningsområden, omfattas emellertid 
fortfarande inte av rättsligt bindande 
kontrollsystem för export av krigsmateriel.

N. Genom åren har åtgärder vidtagits 
avseende handel med handeldvapen och 
lätta vapen, och i februari 2012 antogs en 
uppdaterad version av Wassenaar-
arrangemangets militära förteckning 
respektive förteckningen över produkter 
och tekniker med dubbla 
användningsområden. Dessutom har man 
på dagordningen fört upp områden som 
kontroll av vapenförmedling, licensierad 
produktion utanför Europeiska unionen och 
kontroll av slutanvändarna, områden som 
delvis ingår även i den gemensamma 
ståndpunkten. Många produkter, särskilt 
vad gäller produkter med dubbla 
användningsområden, omfattas emellertid 
fortfarande inte av rättsligt bindande 
kontrollsystem för export av krigsmateriel. 
EU:s lagstiftning om produkter med 
dubbla användningsområden reglerar 
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export, överföring, förmedling och 
transitering av dessa produkter.

Or. fi

Ändringsförslag 48
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl Na (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Na. En uppdaterad förteckning över varor 
och teknik med dubbla 
användningsområden inom ramen för 
Wassenaar-arrangemanget antogs i 
februari 2012, men den stora merparten 
av produkter med dubbla 
användningsområden, särskilt på det 
övervakningstekniska området, omfattas 
fortfarande inte av något rättsligt 
bindande system för exportkontroll.

Or. en

Ändringsförslag 49
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Förslag till resolution
Skäl O

Förslag till resolution Ändringsförslag

O. I både Europeiska unionens 
gemensamma militära förteckning och 
EU:s förteckning över produkter med 
dubbla användningsområden utelämnas 
många kontrolltekniker och 
kontrollprogram och även många andra 
produkter som i ett antal mottagarländer 
används för repressiva åtgärder riktade 
mot den egna befolkningen.

O. Användningen av militär teknik och 
krigsmateriel som producerats i EU 
varierar i tredjeländer.
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Or. en

Ändringsförslag 50
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Skäl O

Förslag till resolution Ändringsförslag

O. I både Europeiska unionens 
gemensamma militära förteckning och 
EU:s förteckning över produkter med 
dubbla användningsområden utelämnas 
många kontrolltekniker och 
kontrollprogram och även många andra 
produkter som i ett antal mottagarländer 
används för repressiva åtgärder riktade mot 
den egna befolkningen.

O. I både Europeiska unionens 
gemensamma militära förteckning och 
EU:s förteckning över produkter med 
dubbla användningsområden utelämnas 
många kontrolltekniker och 
kontrollprogram och även många andra 
produkter som i ett antal mottagarländer 
används för repressiva åtgärder riktade mot 
den egna befolkningen. I oktober 2012 
antog emellertid Europaparlamentet en 
resolution om en striktare kontroll av 
digitala vapen.

Or. en

Ändringsförslag 51
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl O

Förslag till resolution Ändringsförslag

O. I både Europeiska unionens 
gemensamma militära förteckning och 
EU:s förteckning över produkter med 
dubbla användningsområden utelämnas 
många kontrolltekniker och 
kontrollprogram och även många andra 
produkter som i ett antal mottagarländer 
används för repressiva åtgärder riktade mot 
den egna befolkningen.

O. I både Europeiska unionens 
gemensamma militära förteckning och 
bilagorna till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1232/2011 
utelämnas många kontrolltekniker och 
kontrollprogram och även många andra 
produkter som i ett antal mottagarländer 
används för repressiva åtgärder riktade mot 
den egna befolkningen.
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Or. en

Ändringsförslag 52
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Skäl Oa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Oa. Vapenleverantörer fortsätter att 
inrikta sin utländska 
försäljningsverksamhet främst på 
utvecklingsländerna. Under perioden 
2004–2011 uppgick värdet av de avtal om 
krigsmaterielöverföringar som ingicks 
med utvecklingsländer till två tredjedelar 
av värdet av alla sådana avtal globalt sett. 
Oansvariga krigsmaterielöverföringar och 
krigsmaterielrelaterade skulder 
undergräver många utvecklingsländers 
chanser att uppnå 
millennieutvecklingsmålen.

Or. en

Ändringsförslag 53
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Förslag till resolution
Skäl P

Förslag till resolution Ändringsförslag

P. Det har hävdats att händelserna under 
den arabiska våren i Mellanöstern och 
Nordafrika (Mena) inte gick att förutse. 
Icke desto mindre var och är 
människorättssituationen i dessa länder 
känd, och denna situation borde ha 
beaktats och bör beaktas vid tilldelning av 
exportlicenser för krigsmateriel. 
Händelserna under den arabiska våren 
har visat på bristerna i och delvis en 

utgår
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bristande respekt för den gemensamma 
ståndpunkten respektive dess kriterier 
från en del länders sida.

Or. pl

Ändringsförslag 54
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Förslag till resolution
Skäl P

Förslag till resolution Ändringsförslag

P. Det har hävdats att händelserna under 
den arabiska våren i Mellanöstern och 
Nordafrika (Mena) inte gick att förutse.
Icke desto mindre var och är 
människorättssituationen i dessa länder 
känd, och denna situation borde ha 
beaktats och bör beaktas vid tilldelning av 
exportlicenser för krigsmateriel.
Händelserna under den arabiska våren 
har visat på bristerna i och delvis en 
bristande respekt för den gemensamma 
ståndpunkten respektive dess kriterier
från en del länders sida.

P. Händelserna under den arabiska våren i 
Mellanöstern och Nordafrika (Mena)
visade att den gemensamma ståndpunkten 
verkställs på ett effektivt sätt. Dessa 
händelser togs nämligen upp nästintill 
systematiskt vid varje möte i rådets 
arbetsgrupp för export av konventionella 
vapen från början av 2011, och dessa 
möten gav möjlighet att harmonisera den 
nödvändiga översynen av 
medlemsstaternas nationella politik för 
export till de berörda länderna. Denna 
process med samråd mellan 
medlemsstaterna åtföljdes av åtgärder för 
förstärkt vaksamhet, tillfälligt 
upphävande samt uppskjutande av 
exportlicenser. Dessa beslut kunde fattas 
snabbt av de olika medlemsstaterna tack 
vare de mekanismer för 
informationsutbyte som finns såväl inom 
som utanför rådets arbetsgrupp för export 
av konventionella vapen.

Or. fr

Ändringsförslag 55
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Skäl P
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Förslag till resolution Ändringsförslag

P. Det har hävdats att händelserna under
den arabiska våren i Mellanöstern och 
Nordafrika (Mena) inte gick att förutse.
Icke desto mindre var och är 
människorättssituationen i dessa länder 
känd, och denna situation borde ha 
beaktats och bör beaktas vid tilldelning av 
exportlicenser för krigsmateriel. 
Händelserna under den arabiska våren 
har visat på bristerna i och delvis en 
bristande respekt för den gemensamma 
ståndpunkten respektive dess kriterier 
från en del länders sida.

P. Händelser som den arabiska våren har 
ännu en gång visat på den problematiska 
kopplingen mellan demokratisering och 
människorättsfrågor som en belastning 
när det gäller krigsmaterielhandel med 
sådana länder. Genom framsynthet bör 
man göra det möjligt att i framtida 
initiativ och rapporter dra lärdom av det 
som hänt, inte minst när det gäller 
spridning av såld krigsmateriel till icke-
statliga aktörer, såsom i fallet Libyen.

Or. en

Ändringsförslag 56
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl P

Förslag till resolution Ändringsförslag

P. Det har hävdats att händelserna under 
den arabiska våren i Mellanöstern och 
Nordafrika (Mena) inte gick att förutse. 
Icke desto mindre var och är 
människorättssituationen i dessa länder 
känd, och denna situation borde ha 
beaktats och bör beaktas vid tilldelning av 
exportlicenser för krigsmateriel. 
Händelserna under den arabiska våren har 
visat på bristerna i och delvis en bristande 
respekt för den gemensamma ståndpunkten 
respektive dess kriterier från en del länders 
sida.

P. Det har hävdats att händelserna under 
den arabiska våren i Mellanöstern och 
Nordafrika (Mena) inte gick att förutse. 
Icke desto mindre var och är 
människorättssituationen i dessa länder 
känd, liksom de dåliga förhållandena när 
det gäller demokrati och god 
samhällsstyrning, och allt detta borde ha 
beaktats och bör beaktas vid tilldelning av 
exportlicenser för krigsmateriel. 
Händelserna under den arabiska våren har 
visat på bristerna i och delvis en bristande 
respekt för den gemensamma ståndpunkten 
respektive dess kriterier från en del länders 
sida.

Or. en
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Ändringsförslag 57
Michael Gahler, Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Skäl Q

Förslag till resolution Ändringsförslag

Q. Länderna i Mellanöstern och 
Nordafrika har genom åren hört – och hör 
fortfarande – till de viktigaste mottagarna 
av europeiskt krigsmateriel. Europeiska 
unionens medlemsstater exporterade 
under 2010 krigsmateriel till ett värde av 
8 324,3 miljoner euro och fortfarande 
under 2011 till ett värde av totalt 
7 975,2 miljoner euro till Menaländerna. 
Detta motiverade man med att man bidrog 
till politisk stabilitet1. EU:s medlemsstater 
beviljade mellan 2006 och 2010 enbart för 
Libyen exportlicenser till ett värde av 
totalt 1 056 miljoner euro. Under samma 
period avslogs 54 ansökningar om 
licenser för export av krigsmateriel till 
Libyen på grund av kriterierna 2, 7 och 5 
(i de flesta fallen kriterium 2)2.

Q. Medlemsstaterna har de senaste åren i 
varierande omfattning exporterat militär 
teknik och krigsmateriel till olika regioner 
runt om i världen.

Or. en

Ändringsförslag 58
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl Q

Förslag till resolution Ändringsförslag

Q. Länderna i Mellanöstern och Nordafrika Q. Vissa av länderna i Mellanöstern och 

                                               
1 GKKE:s (Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung) rapport från 2012 om export av krigsmateriel, 
s. 9.
2 Översynen av EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport: framtidsutsikter för stärkta kontroller (”The 
review of the EU common position on arms exports: prospects for strengthened controls”), Mark Bromley, 
Non-Proliferation Papers, nr 7, januari 2012, s. 12.
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har genom åren hört – och hör fortfarande 
– till de viktigaste mottagarna av 
europeiskt krigsmateriel. Europeiska 
unionens medlemsstater exporterade under 
2010 krigsmateriel till ett värde av 
8 324,3 miljoner euro och fortfarande 
under 2011 till ett värde av totalt 
7 975,2 miljoner euro till Menaländerna. 
Detta motiverade man med att man bidrog 
till politisk stabilitet*. EU:s medlemsstater 
beviljade mellan 2006 och 2010 enbart för 
Libyen exportlicenser till ett värde av totalt 
1 056 miljoner euro. Under samma period 
avslogs 54 ansökningar om licenser för 
export av krigsmateriel till Libyen på 
grund av kriterierna 2, 7 och 5 (i de flesta 
fallen kriterium 2)*.

Nordafrika har de senaste åren hört – och 
hör fortfarande – till de viktigaste 
mottagarna av europeiskt krigsmateriel. 
Europeiska unionens medlemsstater 
exporterade under 2010 krigsmateriel till 
ett värde av 8 324,3 miljoner euro och 
fortfarande under 2011 till ett värde av 
totalt 7 975,2 miljoner euro till 
Menaländerna. Detta motiverade man med 
att man bidrog till politisk stabilitet1. 
EU:s medlemsstater beviljade mellan 2006 
och 2010 enbart för Libyen exportlicenser 
till ett värde av totalt 1 056 miljoner euro. 
Under samma period avslogs 
54 ansökningar om licenser för export av 
krigsmateriel till Libyen på grund av 
kriterierna 2, 7 och 5 (i de flesta fallen 
kriterium 2)2.

Or. en

Ändringsförslag 59
Michael Gahler

Förslag till resolution
Skäl R

Förslag till resolution Ändringsförslag

R. Undersökningar från BICC 
(Internationales Konversionszentrum 
Bonn) har visat att man t.ex. i Tyskland 
under 2011 i samband med de 
17 568 beviljade licenserna för export av 
krigsmateriel brutit mot ett eller flera av de 
åtta kriterierna i 5 149 fall, dvs. i nästan 
30 procent av exporterna till 76 olika 
länder*.

R. Undersökningar från BICC 
(Internationales Konversionszentrum 
Bonn) har visat att man t.ex. i Tyskland 
under 2011 i samband med de 17 568 
beviljade licenserna för export av 
krigsmateriel påstås ha brutit mot ett eller 
flera av de åtta kriterierna i 5 149 fall, dvs. 
i nästan 30 procent av exporterna till 
76 olika länder3.

Or. en

                                                                                                                                                  
1 GKKE:s (Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung) rapport från 2012 om export av krigsmateriel, s. 9.
2 Översynen av EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport: framtidsutsikter för stärkta kontroller 
(”Thereview of the EU common position on arms exports: prospects for strengthened controls”), Mark Bromley, 
Non-Proliferation Papers, nr 7, januari 2012, s. 12.
3 GKKE:s rapport från 2012 om export av krigsmateriel, s. 7.
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Ändringsförslag 60
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Skäl Ra (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ra. Den internationella 
krigsmaterielhandeln anses av 
Transparency International vara en av de 
tre mest korrumperade 
affärsverksamheterna i världen.

Or. en

Ändringsförslag 61
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Förslag till resolution
Skäl S

Förslag till resolution Ändringsförslag

S. Från industrins sida kräver man en 
utvidgning av exporten av krigsmateriel 
som kompensation för den beräknade 
vikande efterfrågan inom Europeiska 
unionen. Stora delar av de politiska lägren 
ställer sig bakom detta krav som ett bidrag 
till en starkare bas för den europeiska
industrin för krigsmateriel.

S. Från industrins sida kräver man en 
utvidgning av exporten av krigsmateriel 
som kompensation för den beräknade 
vikande efterfrågan inom Europeiska 
unionen. Det är förståeligt att stora delar 
av de politiska lägren ställer sig bakom 
detta krav som ett bidrag till en starkare 
bas för den europeiska försvarsindustrin, 
teknisk kunskap, leveranssäkerhet och 
tillgång till materiel.

Or. fi

Ändringsförslag 62
Elena Băsescu

Förslag till resolution
Skäl S



PE506.252v01-00 34/95 AM\929901SV.doc

SV

Förslag till resolution Ändringsförslag

S. Från industrins sida kräver man en 
utvidgning av exporten av krigsmateriel 
som kompensation för den beräknade 
vikande efterfrågan inom Europeiska 
unionen. Stora delar av de politiska lägren 
ställer sig bakom detta krav som ett bidrag 
till en starkare bas för den europeiska 
industrin för krigsmateriel.

S. Från industrins sida kräver man en 
utvidgning av exporten av krigsmateriel 
som kompensation för den beräknade 
vikande efterfrågan inom Europeiska 
unionen. Stora delar av de politiska lägren 
ställer sig bakom detta krav som ett bidrag 
till en starkare bas för den europeiska 
industrin för krigsmateriel och som ett sätt 
att minska arbetslösheten i en del 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 63
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Förslag till resolution
Skäl T

Förslag till resolution Ändringsförslag

T. Arbetet med att aktivt involvera 
engagerade medlemsstater, icke-statliga 
organisationer, nationella parlament och 
även Europaparlamentet när det gäller
bedömningar och harmoniseringsåtgärder i 
samband med, samt genomförande och 
kontroll av efterlevnaden av, den 
gemensamma ståndpunkten går framåt –
men bara långsamt och utan en drivande 
kraft.

T. Medlemsstater, nationella parlament och 
även Europaparlamentet har i varierande 
grad engagerats i bedömningar och 
harmoniseringsåtgärder i samband med, 
samt genomförande och kontroll av 
efterlevnaden av, den gemensamma 
ståndpunkten. Det civila samhället, 
forskare och icke-statliga organisationer 
har arbetat för att lyfta fram 
olägenheterna. 

Or. fi

Ändringsförslag 64
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl T
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Förslag till resolution Ändringsförslag

T. Arbetet med att aktivt involvera 
engagerade medlemsstater, icke-statliga 
organisationer, nationella parlament och 
även Europaparlamentet när det gäller 
bedömningar och harmoniseringsåtgärder i 
samband med, samt genomförande och 
kontroll av efterlevnaden av, den 
gemensamma ståndpunkten går framåt –
men bara långsamt och utan en drivande 
kraft.

T. Arbetet med att aktivt involvera 
engagerade medlemsstater, icke-statliga 
organisationer, nationella parlament och 
även Europaparlamentet när det gäller 
bedömningar och harmoniseringsåtgärder i 
samband med, samt genomförande och 
kontroll av efterlevnaden av, den 
gemensamma ståndpunkten skulle kunna 
intensifieras ytterligare. Rådets 
arbetsgrupp för export av konventionella 
vapen har regelbundna utbyten och 
samråd med en sammanslutning av icke-
statliga organisationer och tankesmedjor.

Or. en

Ändringsförslag 65
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
Europeiska unionens medlemsstater 
enligt SIPRI (Stockholms internationella 
fredsforskningsinstitut) totalt, även före 
Förenta staterna och Ryssland, är den 
största exportören av krigsmateriel i 
världen1 och att en allt större del av denna 
export på 61,4 procent under 20112 går 
till länder utanför Europeiska unionen.

utgår

Or. en

                                               
1 Världens 20 största vapenexportörer under åren 2007–2011, 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of_at_top_20_exp_map.html
2 ”EU arms exports figures remain level”, Jane’s Defence Weekly, den 4 januari 2013.
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Ändringsförslag 66
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen som enda statsförbund 
förfogar över en globalt sett unik rättsligt 
bindande ram som förbättrar kontrollen av 
export av krigsmateriel bl.a. till 
krisdrabbade regioner och länder med en 
lämplig människorättssituation. 
Parlamentet välkomnar i detta 
sammanhang att europeiska och icke-
europeiska tredjeländer ansluter sig till 
kontrollsystemet för export av 
krigsmateriel på grundval av den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
noterar emellertid med oro att de åtta 
kriterierna tillämpas och tolkas olika strikt 
i EU:s olika medlemsstater, och kräver 
därför en enhetlig, lika strikt tolkning och 
fullständig tillämpning av den 
gemensamma ståndpunkten med alla dess 
skyldigheter.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen som enda statsförbund 
förfogar över en globalt sett unik rättsligt 
bindande ram som förbättrar kontrollen av 
export av krigsmateriel bl.a. till 
krisdrabbade regioner och länder med en 
olämplig människorättssituation. 
Parlamentet välkomnar i detta 
sammanhang att europeiska och icke-
europeiska tredjeländer ansluter sig till 
kontrollsystemet för export av 
krigsmateriel på grundval av den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
noterar emellertid att de åtta kriterierna 
tillämpas och tolkas olika strikt i EU:s 
olika medlemsstater, och kräver därför en 
enhetligare tolkning och tillämpning av 
den gemensamma ståndpunkten med alla 
dess skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 67
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen som enda statsförbund 
förfogar över en globalt sett unik rättsligt 
bindande ram som förbättrar kontrollen av 
export av krigsmateriel bl.a. till
krisdrabbade regioner och länder med en 
lämplig människorättssituation. 

2. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen som enda statsförbund 
förfogar över en globalt sett unik rättsligt 
bindande ram som förbättrar kontrollen av 
export av krigsmateriel bl.a. till 
krisdrabbade regioner och länder med en 
olämplig människorättssituation. 
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Parlamentet välkomnar i detta 
sammanhang att europeiska och 
icke-europeiska tredjeländer ansluter sig 
till kontrollsystemet för export av 
krigsmateriel på grundval av den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
noterar emellertid med oro att de åtta 
kriterierna tillämpas och tolkas olika strikt 
i EU:s olika medlemsstater, och kräver 
därför en enhetlig, lika strikt tolkning och 
fullständig tillämpning av den 
gemensamma ståndpunkten med alla dess 
skyldigheter.

Parlamentet välkomnar i detta 
sammanhang att europeiska och 
icke-europeiska tredjeländer ansluter sig 
till kontrollsystemet för export av 
krigsmateriel på grundval av den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
noterar emellertid med oro att de åtta 
kriterierna tillämpas och tolkas olika strikt 
i EU:s olika medlemsstater, och kräver 
därför en allmänt erkänd, enhetlig och
reviderad tolkning och fullständig 
tillämpning av den gemensamma 
ståndpunkten med alla dess skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 68
Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen som enda statsförbund 
förfogar över en globalt sett unik rättsligt 
bindande ram som förbättrar kontrollen av 
export av krigsmateriel bl.a. till 
krisdrabbade regioner och länder med en 
lämplig människorättssituation. 
Parlamentet välkomnar i detta 
sammanhang att europeiska och 
icke-europeiska tredjeländer ansluter sig 
till kontrollsystemet för export av 
krigsmateriel på grundval av den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
noterar emellertid med oro att de åtta 
kriterierna tillämpas och tolkas olika strikt 
i EU:s olika medlemsstater, och kräver 
därför en enhetlig, lika strikt tolkning och 
fullständig tillämpning av den 
gemensamma ståndpunkten med alla dess 
skyldigheter.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen som enda statsförbund 
förfogar över en globalt sett unik rättsligt 
bindande ram som förbättrar kontrollen av 
export av krigsmateriel bl.a. till 
krisdrabbade regioner och länder med en 
olämplig människorättssituation. 
Parlamentet välkomnar i detta 
sammanhang att europeiska och icke-
europeiska tredjeländer ansluter sig till 
kontrollsystemet för export av 
krigsmateriel på grundval av den 
gemensamma ståndpunkten och de 
internationella ansträngningarna för att 
fastställa gemensamma internationella 
normer för överföringar av 
konventionella vapen (fördraget om 
vapenhandel). Parlamentet noterar 
emellertid med oro att de åtta kriterierna 
tillämpas och tolkas olika strikt i 
EU:s olika medlemsstater, och kräver 
därför en enhetlig, lika strikt tolkning och 
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fullständig tillämpning av den 
gemensamma ståndpunkten med alla dess 
skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 69
Krišjānis Kariņš

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen som enda statsförbund 
förfogar över en globalt sett unik rättsligt 
bindande ram som förbättrar kontrollen av 
export av krigsmateriel bl.a. till 
krisdrabbade regioner och länder med en 
lämplig människorättssituation. 
Parlamentet välkomnar i detta 
sammanhang att europeiska och 
icke-europeiska tredjeländer ansluter sig 
till kontrollsystemet för export av 
krigsmateriel på grundval av den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
noterar emellertid med oro att de åtta 
kriterierna tillämpas och tolkas olika strikt 
i EU:s olika medlemsstater, och kräver 
därför en enhetlig, lika strikt tolkning och 
fullständig tillämpning av den 
gemensamma ståndpunkten med alla dess 
skyldigheter.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen som enda statsförbund 
förfogar över en globalt sett unik rättsligt 
bindande ram som förbättrar kontrollen av 
export av krigsmateriel bl.a. till 
krisdrabbade regioner och länder med en 
olämplig människorättssituation. 
Parlamentet välkomnar i detta 
sammanhang att europeiska och 
icke-europeiska tredjeländer ansluter sig 
till kontrollsystemet för export av 
krigsmateriel på grundval av den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
noterar emellertid med oro att de åtta 
kriterierna tillämpas och tolkas olika strikt 
i EU:s olika medlemsstater, och kräver 
därför en enhetlig, lika strikt tolkning och 
fullständig tillämpning av den 
gemensamma ståndpunkten med alla dess 
skyldigheter samt att en mekanism införs 
genom vilken medlemsstaternas 
säkerhetsrelaterade farhågor avseende 
vapenexport skulle kunna hanteras.

Or. en

Ändringsförslag 70
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen som enda statsförbund 
förfogar över en globalt sett unik rättsligt 
bindande ram som förbättrar kontrollen av 
export av krigsmateriel bl.a. till 
krisdrabbade regioner och länder med en 
lämplig människorättssituation. 
Parlamentet välkomnar i detta 
sammanhang att europeiska och icke-
europeiska tredjeländer ansluter sig till 
kontrollsystemet för export av 
krigsmateriel på grundval av den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
noterar emellertid med oro att de åtta 
kriterierna tillämpas och tolkas olika strikt 
i EU:s olika medlemsstater, och kräver 
därför en enhetlig, lika strikt tolkning och 
fullständig tillämpning av den 
gemensamma ståndpunkten med alla dess 
skyldigheter.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen som enda statsförbund 
förfogar över en globalt sett unik rättsligt 
bindande ram som förbättrar kontrollen av 
export av krigsmateriel bl.a. i förhållande 
till krisdrabbade regioner och länder med 
en olämplig människorättssituation samt 
länder där det finns en bevisad risk att 
överförda produkter på ett otillåtet sätt 
avleds till andra slutanvändare. 
Parlamentet välkomnar i detta 
sammanhang att europeiska och icke-
europeiska tredjeländer ansluter sig till 
kontrollsystemet för export av 
krigsmateriel på grundval av den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
noterar emellertid med oro att de åtta 
kriterierna tillämpas och tolkas olika strikt 
i EU:s olika medlemsstater, och kräver 
därför en enhetlig, lika strikt tolkning och 
fullständig tillämpning av den 
gemensamma ståndpunkten med alla dess 
skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 71
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen som enda statsförbund 
förfogar över en globalt sett unik rättsligt 
bindande ram som förbättrar kontrollen av 
export av krigsmateriel bl.a. till 
krisdrabbade regioner och länder med en 
lämplig människorättssituation. 

2. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen som enda statsförbund 
förfogar över en globalt sett unik rättsligt 
bindande ram som förbättrar kontrollen av 
export av krigsmateriel bl.a. till 
krisdrabbade regioner och länder med en 
olämplig människorättssituation. 
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Parlamentet välkomnar i detta 
sammanhang att europeiska och icke-
europeiska tredjeländer ansluter sig till 
kontrollsystemet för export av 
krigsmateriel på grundval av den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
noterar emellertid med oro att de åtta 
kriterierna tillämpas och tolkas olika strikt 
i EU:s olika medlemsstater, och kräver 
därför en enhetlig, lika strikt tolkning och 
fullständig tillämpning av den 
gemensamma ståndpunkten med alla dess 
skyldigheter.

Parlamentet välkomnar i detta 
sammanhang att europeiska och icke-
europeiska tredjeländer ansluter sig till 
kontrollsystemet för export av 
krigsmateriel på grundval av den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
noterar att de åtta kriterierna tillämpas och 
tolkas olika strikt i EU:s olika 
medlemsstater, och kräver därför en 
enhetlig, lika strikt tolkning och fullständig 
tillämpning av den gemensamma 
ståndpunkten med alla dess skyldigheter.

Or. pl

Ändringsförslag 72
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen som enda statsförbund 
förfogar över en globalt sett unik rättsligt 
bindande ram som förbättrar kontrollen av 
export av krigsmateriel bl.a. till 
krisdrabbade regioner och länder med en 
lämplig människorättssituation. 
Parlamentet välkomnar i detta 
sammanhang att europeiska och icke-
europeiska tredjeländer ansluter sig till 
kontrollsystemet för export av 
krigsmateriel på grundval av den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
noterar emellertid med oro att de åtta 
kriterierna tillämpas och tolkas olika strikt
i EU:s olika medlemsstater, och kräver 
därför en enhetlig, lika strikt tolkning och 
fullständig tillämpning av den 
gemensamma ståndpunkten med alla dess 
skyldigheter.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen som enda statsförbund 
förfogar över en globalt sett unik rättsligt 
bindande ram som förbättrar kontrollen av 
export av krigsmateriel bl.a. till 
krisdrabbade regioner och länder med en 
olämplig människorättssituation. 
Parlamentet välkomnar i detta 
sammanhang att europeiska och icke-
europeiska tredjeländer ansluter sig till 
kontrollsystemet för export av 
krigsmateriel på grundval av den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
noterar emellertid med oro att de åtta 
kriterierna tillämpas och tolkas varierande
i EU:s olika medlemsstater, och kräver 
därför en enhetlig tolkning och fullständig 
tillämpning av den gemensamma 
ståndpunkten från medlemsstaternas sida.

Or. fi
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Ändringsförslag 73
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet noterar 
utrikestjänstens och medlemsstaternas 
skyldighet enligt åtgärd 11 e i 
handlingsplanen för EU:s strategiska ram 
för mänskliga rättigheter och demokrati, 
som innebär att de ska se till att det vid 
översynen av rådets gemensamma 
ståndpunkt tas hänsyn till de mänskliga 
rättigheterna och internationell 
humanitär rätt. Utrikestjänsten uppmanas 
att rapportera om åtgärder som vidtas för 
att denna skyldighet ska fullgöras.

Or. en

Ändringsförslag 74
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att 
kriterium 8 bör uppvärderas på grund av 
de negativa konsekvenser som export av 
krigsmateriel får för möjligheterna till 
utveckling i fattigare mottagarländer, så 
att bristande förenlighet med förmågan 
till utveckling automatiskt bör leda till ett 
avslag på en ansökan om exportlicens.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 75
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att 
kriterium 8 bör uppvärderas på grund av 
de negativa konsekvenser som export av 
krigsmateriel får för möjligheterna till 
utveckling i fattigare mottagarländer, så 
att bristande förenlighet med förmågan 
till utveckling automatiskt bör leda till ett 
avslag på en ansökan om exportlicens.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 76
Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att kriterium 8 
bör uppvärderas på grund av de negativa 
konsekvenser som export av krigsmateriel 
får för möjligheterna till utveckling i 
fattigare mottagarländer, så att bristande 
förenlighet med förmågan till utveckling 
automatiskt bör leda till ett avslag på en 
ansökan om exportlicens.

3. Europaparlamentet anser att kriterium 8 
bör uppvärderas på grund av de negativa 
konsekvenser som export av krigsmateriel 
får för möjligheterna till utveckling i 
fattigare mottagarländer, så att bristande 
förenlighet med förmågan till utveckling 
automatiskt bör leda till ett avslag på en 
ansökan om exportlicens. Parlamentet 
anser i detta sammanhang att man inom 
ramen för en översyn av 
överföringsdirektivet bör integrera de åtta 
kriterierna som bindande inslag i det 
direktivet.

Or. de
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Ändringsförslag 77
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att kriterium 8 
bör uppvärderas på grund av de negativa 
konsekvenser som export av krigsmateriel
får för möjligheterna till utveckling i 
fattigare mottagarländer, så att bristande 
förenlighet med förmågan till utveckling 
automatiskt bör leda till ett avslag på en 
ansökan om exportlicens.

3. Europaparlamentet anser att utgifterna 
för krigsmateriel kan strida mot 
utvecklingsmålen i fattigare 
mottagarländer.

Or. fi

Ändringsförslag 78
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att kriterium 8 
bör uppvärderas på grund av de negativa 
konsekvenser som export av krigsmateriel 
får för möjligheterna till utveckling i 
fattigare mottagarländer, så att bristande 
förenlighet med förmågan till utveckling 
automatiskt bör leda till ett avslag på en 
ansökan om exportlicens.

3. Europaparlamentet anser att kriterium 8 
bör förbättras på grund av de negativa 
konsekvenser som export av krigsmateriel 
får för möjligheterna till utveckling i 
fattigare mottagarländer, så att det 
tydligare fastställs vad som innebär att en
ansökan om exportlicens bör avslås i 
förhållande till en statlig aktörs stabila 
situation.

Or. en

Ändringsförslag 79
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)



PE506.252v01-00 44/95 AM\929901SV.doc

SV

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet påminner om att 
man inom vapenhandeln inte tillåtit 
någon insyn och att detta i betydande grad 
bidragit till överskuldsättning i vissa 
länder, bl.a. ett antal medlemsstater. 
Parlamentet insisterar därför på att köp 
och försäljningar av vapen bör ske under 
insynsvänligare former och att 
information om vapenhandel inom 
unionen även i fortsättningen bör ingå i 
EU:s årliga rapport.

Or. el

Ändringsförslag 80
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att den 
gemensamma ståndpunkten bör 
kompletteras med en fortlöpande 
uppdaterad och offentligt tillgänglig 
förteckning, inklusive en ingående 
motiveringsdel som informerar om i 
vilken mån exporten till respektive 
mottagarland ägt rum i överensstämmelse 
med de åtta kriterierna.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 81
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att den 4. Europaparlamentet anser att den 
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gemensamma ståndpunkten bör
kompletteras med en fortlöpande
uppdaterad och offentligt tillgänglig 
förteckning, inklusive en ingående
motiveringsdel som informerar om i vilken 
mån exporten till respektive mottagarland 
ägt rum i överensstämmelse med de åtta 
kriterierna.

gemensamma ståndpunkten, med full 
hänsyn till den sekretessgrad som är 
nödvändig för medlemsstaternas beslut,
skulle vinna på att kompletteras med en
regelbundet uppdaterad och offentligt 
tillgänglig förteckning, inklusive en 
motiveringsdel som informerar om i vilken 
mån exporten till respektive mottagarland 
ägt rum i överensstämmelse med de åtta 
kriterierna.

Or. fr

Ändringsförslag 82
Sampo Terho, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att den 
gemensamma ståndpunkten bör 
kompletteras med en fortlöpande 
uppdaterad och offentligt tillgänglig 
förteckning, inklusive en ingående 
motiveringsdel som informerar om i vilken 
mån exporten till respektive mottagarland 
ägt rum i överensstämmelse med de åtta 
kriterierna.

4. Europaparlamentet anser att den 
gemensamma ståndpunkten för 
öppenhetens skull bör kompletteras med 
en fortlöpande uppdaterad och offentligt 
tillgänglig förteckning, inklusive en 
ingående motiveringsdel som informerar 
om i vilken mån exporten till respektive 
mottagarland ägt rum i överensstämmelse 
med de åtta kriterierna. Parlamentet anser 
att denna förteckning bör administreras 
av ett oberoende organ, t.ex. Europeiska 
utrikestjänsten.

Or. fi

Ändringsförslag 83
Krišjānis Kariņš

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet anser att det i den 
gemensamma ståndpunkten bör tas 
hänsyn till risken att ett land som köper 
krigsmateriel även återutför 
krigsmaterielen i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 84
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att det måste 
inrättas ett standardiserat kontroll- och 
rapporteringssystem som ger information 
om i vilken utsträckning man vid export 
från Europeiska unionens enskilda 
medlemsstater brutit mot de åtta 
kriterierna.

5. Europaparlamentet anser att en 
lämplighets- och genomförbarhetsstudie 
bör utarbetas om huruvida det måste 
inrättas ett standardiserat kontroll- och 
rapporteringssystem som ger information 
om i vilken utsträckning man vid export 
från Europeiska unionens enskilda 
medlemsstater brutit mot de åtta 
kriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 85
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att det måste 
inrättas ett standardiserat kontroll- och 
rapporteringssystem som ger information 
om i vilken utsträckning man vid export 
från Europeiska unionens enskilda 

5. Europaparlamentet anser att det bör 
utarbetas en lämplighets- och 
genomförbarhetsstudie om huruvida det 
bör inrättas ett standardiserat kontroll- och 
rapporteringssystem som ger information 
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medlemsstater brutit mot de åtta 
kriterierna.

om i vilken utsträckning man vid export 
från Europeiska unionens enskilda 
medlemsstater brutit mot de åtta 
kriterierna.

Or. pl

Ändringsförslag 86
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att det måste 
inrättas ett standardiserat kontroll- och 
rapporteringssystem som ger information 
om i vilken utsträckning man vid export
från Europeiska unionens enskilda 
medlemsstater brutit mot de åtta 
kriterierna.

5. Europaparlamentet anser att det måste 
inrättas ett standardiserat kontroll- och 
rapporteringssystem som möjliggör en 
offentlig bedömning av i vilken 
utsträckning man i Europeiska unionens 
enskilda medlemsstater i samband med 
riskbedömningar och beslut avseende 
export har vägletts av de åtta kriterierna i 
den gemensamma ståndpunkten, för att 
kunna dra slutsatser om i vilken 
utsträckning kriterierna har tillämpats av 
de nationella myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 87
Krišjānis Kariņš

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att det måste 
inrättas ett standardiserat kontroll- och 
rapporteringssystem som ger information 
om i vilken utsträckning man vid export 
från Europeiska unionens enskilda 

5. Europaparlamentet anser att det måste 
inrättas ett standardiserat kontroll- och 
rapporteringssystem som ger information 
om i vilken utsträckning man vid export 
från Europeiska unionens enskilda 
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medlemsstater brutit mot de åtta 
kriterierna.

medlemsstater brutit mot de åtta kriterierna 
och när sådan export leder till
säkerhetsrelaterade problem i de enskilda 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 88
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att det måste 
inrättas ett standardiserat kontroll- och 
rapporteringssystem som ger information 
om i vilken utsträckning man vid export 
från Europeiska unionens enskilda 
medlemsstater brutit mot de åtta 
kriterierna.

5. Europaparlamentet anser att det måste 
inrättas ett standardiserat kontroll- och 
rapporteringssystem som ger information 
om i vilken utsträckning man vid export 
från Europeiska unionens enskilda 
medlemsstater brutit mot de åtta 
kriterierna, utan att detta medför 
dubbelarbete i förhållande till de 
ansträngningar som rådets arbetsgrupp 
för export av konventionella vapen redan 
gör på detta område.

Or. en

Ändringsförslag 89
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att det måste 
inrättas ett standardiserat kontroll- och 
rapporteringssystem som ger information 
om i vilken utsträckning man vid export 
från Europeiska unionens enskilda 
medlemsstater brutit mot de åtta 
kriterierna.

5. Europaparlamentet anser att det måste 
inrättas ett standardiserat kontroll- och 
rapporteringssystem som ger information 
om i vilken utsträckning man vid export 
från Europeiska unionens enskilda 
medlemsstater brutit mot de åtta 
kriterierna. Enligt parlamentet är det 
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viktigt att detta system bygger på 
öppenhetsprincipen.

Or. fi

Ändringsförslag 90
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Mot bakgrund av översynen av den 
gemensamma ståndpunkten insisterar
Europaparlamentet på att ett kraftfullt, 
klart och entydigt språk används i den 
gemensamma ståndpunkten, för att 
förhindra förekomsten av olika tolkningar 
och tillämpningar av kriterierna. 
Parlamentet insisterar framför allt på att 
artikel 10 i den gemensamma 
ståndpunkten följs så att tillämpningen av 
kriterierna inte upphävs eller slås ut av 
politiska, ekonomiska eller geostrategiska 
intressen.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 91
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Mot bakgrund av översynen av den 
gemensamma ståndpunkten insisterar 
Europaparlamentet på att ett kraftfullt, klart 
och entydigt språk används i den 
gemensamma ståndpunkten, för att
förhindra förekomsten av olika tolkningar 
och tillämpningar av kriterierna.

6. Mot bakgrund av översynen av den 
gemensamma ståndpunkten insisterar 
Europaparlamentet på att ett kraftfullt, klart 
och entydigt språk används i den 
gemensamma ståndpunkten, så att 
kriterierna tolkas och tillämpas på ett mer 
enhetligt sätt.
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Parlamentet insisterar framför allt på att 
artikel 10 i den gemensamma 
ståndpunkten följs så att tillämpningen av
kriterierna inte upphävs eller slås ut av 
politiska, ekonomiska eller geostrategiska 
intressen.

Or. fr

Ändringsförslag 92
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Mot bakgrund av översynen av den 
gemensamma ståndpunkten insisterar 
Europaparlamentet på att ett kraftfullt, klart 
och entydigt språk används i den 
gemensamma ståndpunkten, för att 
förhindra förekomsten av olika tolkningar 
och tillämpningar av kriterierna. 
Parlamentet insisterar framför allt på att 
artikel 10 i den gemensamma ståndpunkten 
följs så att tillämpningen av kriterierna 
inte upphävs eller slås ut av politiska, 
ekonomiska eller geostrategiska intressen.

6. Mot bakgrund av översynen av den 
gemensamma ståndpunkten insisterar 
Europaparlamentet på att ett kraftfullt, klart 
och entydigt språk används i den 
gemensamma ståndpunkten, för att 
förhindra förekomsten av olika tolkningar 
och tillämpningar av kriterierna. 
Parlamentet insisterar framför allt på att 
artikel 10 i den gemensamma ståndpunkten 
följs.

Or. en

Ändringsförslag 93
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Mot bakgrund av översynen av den 
gemensamma ståndpunkten insisterar 
Europaparlamentet på att ett kraftfullt, 
klart och entydigt språk används i den 

6. Mot bakgrund av översynen insisterar 
Europaparlamentet på att den 
gemensamma ståndpunkten bör utvecklas 
så att den blir klarare och entydigare, för 
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gemensamma ståndpunkten, för att
förhindra förekomsten av olika tolkningar
och tillämpningar av kriterierna.
Parlamentet insisterar framför allt på att 
artikel 10 i den gemensamma ståndpunkten 
följs så att tillämpningen av kriterierna inte 
upphävs eller slås ut av politiska, 
ekonomiska eller geostrategiska intressen.

att minska risken för olika tolkningar.
Parlamentet insisterar på att artikel 10 i den 
gemensamma ståndpunkten följs så att
medlemsstaterna kan beakta den tilltänkta 
exportens inverkan på sina ekonomiska, 
sociala, kommersiella och industriella 
intressen, men betonar dock att detta inte 
får upphäva tillämpningen av kriterierna i 
den gemensamma ståndpunkten.

Or. fi

Ändringsförslag 94
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Mot bakgrund av översynen av den 
gemensamma ståndpunkten insisterar 
Europaparlamentet på att ett kraftfullt, klart 
och entydigt språk används i den 
gemensamma ståndpunkten, för att 
förhindra förekomsten av olika tolkningar 
och tillämpningar av kriterierna. 
Parlamentet insisterar framför allt på att 
artikel 10 i den gemensamma ståndpunkten 
följs så att tillämpningen av kriterierna inte 
upphävs eller slås ut av politiska, 
ekonomiska eller geostrategiska intressen.

6. Mot bakgrund av översynen av den 
gemensamma ståndpunkten insisterar 
Europaparlamentet på att ett kraftfullt, klart 
och entydigt språk används i den 
gemensamma ståndpunkten, för att 
förhindra förekomsten av olika tolkningar 
och tillämpningar av kriterierna. 
Parlamentet insisterar framför allt på att 
artikel 10 i den gemensamma ståndpunkten 
följs så att tillämpningen av kriterierna inte 
undergrävs av politiska, ekonomiska eller 
geostrategiska intressen. Parlamentet 
efterlyser mer detaljerad vägledning i 
användarguiden med avseende på 
kriterierna 2 och 7 samt en uppdatering 
av bilagorna I–IV, inklusive en 
hänvisning till EU:s landstrategier för 
mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 95
Sabine Lösing
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Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Mot bakgrund av översynen av den 
gemensamma ståndpunkten insisterar 
Europaparlamentet på att ett kraftfullt, klart 
och entydigt språk används i den 
gemensamma ståndpunkten, för att 
förhindra förekomsten av olika tolkningar 
och tillämpningar av kriterierna. 
Parlamentet insisterar framför allt på att 
artikel 10 i den gemensamma ståndpunkten 
följs så att tillämpningen av kriterierna inte 
upphävs eller slås ut av politiska, 
ekonomiska eller geostrategiska intressen.

6. Mot bakgrund av översynen av den 
gemensamma ståndpunkten insisterar 
Europaparlamentet på att ett kraftfullt, klart 
och entydigt språk används i den 
gemensamma ståndpunkten, för att 
förhindra förekomsten av olika tolkningar 
och tillämpningar av kriterierna. 
Parlamentet insisterar framför allt på att 
artikel 10 i den gemensamma ståndpunkten 
följs så att tillämpningen av kriterierna inte 
upphävs eller slås ut av politiska, 
ekonomiska eller geostrategiska intressen. 
Parlamentet påpekar i detta sammanhang 
att export av krigsmateriel under inga 
omständigheter får tjäna utrikespolitiska 
eller geopolitiska intressen, t.ex. genom 
att man uppger att man vill stärka så 
kallade strategiska partnerländer.

Or. de

Ändringsförslag 96
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet vill att de 
instrument som tillämpas efter hävande 
av ett embargo ska inlemmas i den 
gemensamma ståndpunkten och integrera 
eller initiera följande aspekter: a) 
regelbundna utvärderingar som även 
omfattar andra relevanta EU-enheter och 
arbetsgrupper än rådets arbetsgrupp för 
export av konventionella vapen samt 
nationella regeringar och myndigheter, i 
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syfte att klargöra om EU borde återinföra 
ett embargo, upprätthålla det genom 
särskilda åtgärder eller normalisera 
kontrollerna ytterligare, b) en politik som 
har avslag till den f.d. embargostaten som 
utgångspunkt, c) tillämpning av en 
motsvarighet till den befintliga 
mekanismen för meddelande av 
avslag/samråd när det gäller alla 
potentiella överföringar till den f.d. 
embargostaten, d) staternas rapportering 
om enskilda överföringar som ska tas med 
i den konsoliderade rapporten, e) 
medlemsstaternas skyldighet att bevara 
rätten att genomföra inspektioner efter 
överföringar för att fastställa syftena med 
den slutliga användningen och f) 
utvidgning av kontrollen av den slutliga 
användningen av produkter med dubbla 
användningsområden som överförts till 
stater som omfattas av ett embargo, så att 
kontrollen kommer att omfatta även dessa 
stater.

Or. en

Ändringsförslag 97
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 6b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet vill att det införs 
ytterligare ett kriterium i EU:s 
gemensamma ståndpunkt om vapenexport 
enligt vilket medlemsstaterna är skyldiga 
att bedöma risken för mutor och 
korruption innan de godkänner en 
vapenexportlicens till något land.

Or. en
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Ändringsförslag 98
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet beklagar att det 
inte finns någon möjlighet att göra en 
oberoende kontroll av efterlevnaden av de 
åtta kriterierna, att det inte finns några 
mekanismer för sanktioner för fall där ett 
medlemsland bryter mot de åtta 
kriterierna och att det inte heller finns 
några planer på att införa sådana. En 
möjlighet att göra en oberoende kontroll 
samt mekanismer för sanktioner vid 
överträdelser av den gemensamma 
ståndpunkten bör införas.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 99
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet beklagar att det inte 
finns någon möjlighet att göra en 
oberoende kontroll av efterlevnaden av de 
åtta kriterierna, att det inte finns några 
mekanismer för sanktioner för fall där ett 
medlemsland bryter mot de åtta kriterierna
och att det inte heller finns några planer 
på att införa sådana. En möjlighet att 
göra en oberoende kontroll samt 
mekanismer för sanktioner vid 
överträdelser av den gemensamma 
ståndpunkten bör införas.

7. Europaparlamentet noterar att kontroll 
av efterlevnaden av kriterierna ska ske 
enligt nationella föreskrifter. Parlamentet 
anser att nationella parlament eller 
särskilda parlamentariska organ ska 
säkerställa effektiv kontroll av att
kriterierna tillämpas.

Or. en
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Ändringsförslag 100
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet beklagar att det inte 
finns någon möjlighet att göra en 
oberoende kontroll av efterlevnaden av de
åtta kriterierna, att det inte finns några 
mekanismer för sanktioner för fall där ett 
medlemsland bryter mot de åtta 
kriterierna och att det inte heller finns 
några planer på att införa sådana. En 
möjlighet att göra en oberoende kontroll 
samt mekanismer för sanktioner vid 
överträdelser av den gemensamma 
ståndpunkten bör införas.

7. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och den 
vice ordföranden/höga representanten att 
försöka få samtliga medlemsstater att 
tillämpa alla de åtta kriterierna på ett 
enhetligt och ambitiöst sätt. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och den 
vice ordföranden/höga representanten att 
även främja mycket mer öppenhet genom 
att i bättre tid offentliggöra fullständiga 
uppgifter om samtliga medlemsstaters 
vapenexport.

Or. en

Ändringsförslag 101
Sampo Terho, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet beklagar att det inte 
finns någon möjlighet att göra en 
oberoende kontroll av efterlevnaden av de 
åtta kriterierna, att det inte finns några
mekanismer för sanktioner för fall där ett 
medlemsland bryter mot de åtta kriterierna
och att det inte heller finns några planer 
på att införa sådana. En möjlighet att göra 
en oberoende kontroll samt mekanismer 
för sanktioner vid överträdelser av den 
gemensamma ståndpunkten bör införas.

7. Europaparlamentet beklagar att det inte 
finns någon möjlighet att göra en 
oberoende kontroll av efterlevnaden av de 
åtta kriterierna och att det inte uppstår
några konsekvenser om en medlemsstat
bryter mot de åtta kriterierna. Parlamentet 
anser att det bör införas en möjlighet att 
göra en oberoende kontroll av överträdelser 
av den gemensamma ståndpunkten.



PE506.252v01-00 56/95 AM\929901SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 102
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet beklagar att det inte 
finns någon möjlighet att göra en 
oberoende kontroll av efterlevnaden av de 
åtta kriterierna, att det inte finns några 
mekanismer för sanktioner för fall där ett 
medlemsland bryter mot de åtta kriterierna 
och att det inte heller finns några planer på 
att införa sådana. En möjlighet att göra en 
oberoende kontroll samt mekanismer för 
sanktioner vid överträdelser av den 
gemensamma ståndpunkten bör införas.

7. Europaparlamentet noterar att det inte 
finns någon möjlighet att göra en 
oberoende kontroll av efterlevnaden av de 
åtta kriterierna, att det inte finns några 
mekanismer för sanktioner för fall där ett 
medlemsland bryter mot de åtta kriterierna 
och att det inte heller finns några planer på 
att införa sådana. En möjlighet att göra en 
oberoende kontroll samt mekanismer för 
sanktioner vid överträdelser av den 
gemensamma ståndpunkten bör införas.

Or. en

Ändringsförslag 103
Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet beklagar att det inte 
finns någon möjlighet att göra en 
oberoende kontroll av efterlevnaden av de 
åtta kriterierna, att det inte finns några 
mekanismer för sanktioner för fall där ett 
medlemsland bryter mot de åtta kriterierna 
och att det inte heller finns några planer på 
att införa sådana. En möjlighet att göra en 
oberoende kontroll samt mekanismer för 
sanktioner vid överträdelser av den 
gemensamma ståndpunkten bör införas.

7. Europaparlamentet beklagar att det inte 
finns någon möjlighet att göra en 
oberoende kontroll av efterlevnaden av de 
åtta kriterierna, att det inte finns några 
mekanismer för sanktioner för fall där ett 
medlemsland bryter mot de åtta kriterierna 
och att det inte heller finns några planer på 
att införa sådana. Enligt parlamentet bör 
det införas en möjlighet att göra en 
oberoende kontroll via parlamentariska 
kommittéer (kontrollkommittéer) eller 
civilsamhälleliga organisationer/initiativ
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samt mekanismer för sanktioner vid 
överträdelser av den gemensamma 
ståndpunkten.

Or. en

Ändringsförslag 104
Tarja Cronberg, Indrek Tarand
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet beklagar den 
franska regeringens beslut att exportera 
Mistral-krigsfartyg till Ryssland trots att 
landet nyligen invaderat Georgien och 
därefter brutit mot fredsplanen i sex 
punkter, och trots den allmänna 
människorättssituationen i Ryssland.

Or. en

Ändringsförslag 105
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet betonar att den 
gemensamma ståndpunkten och 
efterlevnaden av den inte får strida mot 
EU:s gemensamma utrikespolitik, och vill 
att vapenexportkontrollen ska uppdateras. 
Parlamentet framhåller att det är 
medlemsstaterna och unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik som ansvarar för att 
förbättra den gemensamma 
utrikespolitikens samstämmighet.
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Or. fi

Ändringsförslag 106
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet välkomnar att rådet 
antagit den uppdaterade versionen av 
Wassenaaravtalets förteckning över 
ammunition, i vilken alla ändringar i 
ammunitionsförteckningen från 2011 
beaktats. Parlamentet uppmanar rådet att 
även anta de senaste ändringar som gjorts 
under 2011 i bl.a. förteckningen över 
produkter med dubbla 
användningsområden och som en 
expertgrupp enades om i december 2012.

8. Europaparlamentet välkomnar att rådet 
antagit den uppdaterade versionen av 
Wassenaar-arrangemangets förteckning 
över ammunition, i vilken alla ändringar i 
ammunitionsförteckningen från 2011 
beaktats. Parlamentet uppmanar rådet att 
även anta de senaste ändringar som gjorts 
under 2011 bl.a. genom att uppdatera 
bilagorna till förordning (EU) 
nr 1232/2011 och som en expertgrupp 
enades om i december 2012.

Or. en

Ändringsförslag 107
Krzysztof Lisek

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet välkomnar att rådet 
antagit den uppdaterade versionen av 
Wassenaaravtalets förteckning över 
ammunition, i vilken alla ändringar i 
ammunitionsförteckningen från 2011 
beaktats. Parlamentet uppmanar rådet att 
även anta de senaste ändringar som gjorts 
under 2011 i bl.a. förteckningen över 
produkter med dubbla 
användningsområden och som en 
expertgrupp enades om i december 2012.

8. Europaparlamentet välkomnar att rådet 
antagit den uppdaterade versionen av 
Wassenaar-arrangemangets förteckning 
över krigsmateriel, i vilken alla ändringar i 
ammunitionsförteckningen från 2011 
beaktats. Parlamentet uppmanar rådet att 
även anta de senaste ändringar som gjorts 
under 2011 i bl.a. förteckningen över 
produkter med dubbla 
användningsområden och som en 
expertgrupp enades om i december 2012.



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

SV

Or. pl

Ändringsförslag 108
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet välkomnar att rådet 
antagit den uppdaterade versionen av 
Wassenaaravtalets förteckning över 
ammunition, i vilken alla ändringar i 
ammunitionsförteckningen från 2011 
beaktats. Parlamentet uppmanar rådet att 
även anta de senaste ändringar som gjorts 
under 2011 i bl.a. förteckningen över 
produkter med dubbla 
användningsområden och som en 
expertgrupp enades om i december 2012.

8. Europaparlamentet välkomnar att rådet 
antagit den uppdaterade versionen av 
Wassenaar-arrangemangets förteckning 
över krigsmateriel, i vilken alla ändringar i 
ammunitionsförteckningen från 2011 
beaktats. Parlamentet uppmanar rådet att 
även anta de senaste ändringar som gjorts 
under 2011 i bl.a. förteckningen över 
produkter med dubbla 
användningsområden och som en 
expertgrupp enades om i december 2012.

Or. pl

Ändringsförslag 109
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i samband med 
exportkontroller och tillämpningen av de 
åtta kriterierna i högre grad beakta sådana 
produkter som kan användas för såväl 
civila som militära ändamål, såsom 
övervakningsteknik, samt reservdelar och 
produkter som lämpar sig för elektronisk 
krigföring eller som kan användas inom 
ramen för åtgärder som medför 
människorättskränkningar utan dödlig 
utgång.

9. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i samband med 
exportkontroller och tillämpningen av de 
åtta kriterierna i högre grad beakta all 
militär teknik och krigsmateriel som 
anges i den gemensamma ståndpunkten 
2008/944/Gusp.
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Or. en

Ändringsförslag 110
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i samband med 
exportkontroller och tillämpningen av de 
åtta kriterierna i högre grad beakta sådana 
produkter som kan användas för såväl 
civila som militära ändamål, såsom 
övervakningsteknik, samt reservdelar och 
produkter som lämpar sig för elektronisk 
krigföring eller som kan användas inom 
ramen för åtgärder som medför 
människorättskränkningar utan dödlig 
utgång.

9. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i samband med 
exportkontroller och tillämpningen av de 
åtta kriterierna i högre grad beakta sådana 
produkter som kan användas för såväl 
civila som militära ändamål. Parlamentet 
noterar samtidigt att praktiskt taget all 
teknikexport kan strida mot principerna i 
koden när det är fråga om allvarliga 
problem med mänskliga rättigheter och 
demokrati, och anser därför att 
fastställande av en särskilt farlig 
köparprofil är minst lika viktigt som 
metoden för att kontrollera den dödliga 
tekniken i sig.

Or. en

Ändringsförslag 111
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet kräver dessutom 
en utvidgning respektive tillämpning av de 
åtta kriterierna så att de även kommer att 
omfatta överföring av militär personal, 
säkerhetspersonal och polispersonal, 
tjänster som rör export av krigsmateriel, 
expertis och utbildning samt privata 
tjänster på det militära området och 

utgår
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säkerhetsområdet. Parlamentet kräver 
också bindande bestämmelser om att 
överensstämmelse med de åtta kriterierna 
ska prövas vid export av 
säkerhetsrelaterad teknik och av 
produkter med dubbla 
användningsområden i allmänhet.

Or. pl

Ändringsförslag 112
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet kräver dessutom en 
utvidgning respektive tillämpning av de 
åtta kriterierna så att de även kommer att 
omfatta överföring av militär personal, 
säkerhetspersonal och polispersonal, 
tjänster som rör export av krigsmateriel, 
expertis och utbildning samt privata 
tjänster på det militära området och 
säkerhetsområdet. Parlamentet kräver 
också bindande bestämmelser om att 
överensstämmelse med de åtta kriterierna 
ska prövas vid export av 
säkerhetsrelaterad teknik och av 
produkter med dubbla 
användningsområden i allmänhet.

10. Europaparlamentet kräver dessutom att
kriterierna i den gemensamma 
ståndpunkten 2008/944/Gusp ska 
tillämpas bättre innan nya kriterier läggs 
fram.

Or. en

Ändringsförslag 113
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Förslag till resolution
Punkt 10
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Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet kräver dessutom en 
utvidgning respektive tillämpning av de 
åtta kriterierna så att de även kommer att 
omfatta överföring av militär personal, 
säkerhetspersonal och polispersonal,
tjänster som rör export av krigsmateriel, 
expertis och utbildning samt privata 
tjänster på det militära området och 
säkerhetsområdet. Parlamentet kräver 
också bindande bestämmelser om att 
överensstämmelse med de åtta kriterierna 
ska prövas vid export av säkerhetsrelaterad 
teknik och av produkter med dubbla 
användningsområden i allmänhet.

10. Europaparlamentet föreslår att de åtta 
kriterierna ska tillämpas så att de även 
kommer att omfatta tjänster som rör export 
av krigsmateriel. Parlamentet kräver också 
bindande bestämmelser om att 
överensstämmelse med de åtta kriterierna 
ska prövas vid export av säkerhetsrelaterad 
teknik och av produkter med dubbla 
användningsområden i allmänhet.

Or. fi

Ändringsförslag 114
Elena Băsescu

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet kräver dessutom en 
utvidgning respektive tillämpning av de 
åtta kriterierna så att de även kommer att 
omfatta överföring av militär personal,
säkerhetspersonal och polispersonal, 
tjänster som rör export av krigsmateriel, 
expertis och utbildning samt privata 
tjänster på det militära området och 
säkerhetsområdet. Parlamentet kräver 
också bindande bestämmelser om att 
överensstämmelse med de åtta kriterierna 
ska prövas vid export av
säkerhetsrelaterad teknik och av 
produkter med dubbla 
användningsområden i allmänhet.

10. Europaparlamentet föreslår att man 
ska undersöka möjligheten att tillämpa 
och utvidga de åtta kriterierna inom ramen 
för bestämmelserna i den gemensamma 
ståndpunkten, så att de även kommer att 
omfatta överföring av militär personal och
säkerhetspersonal, tjänster som rör export 
av krigsmateriel och privata tjänster på det 
militära området. Parlamentet kräver också 
bindande bestämmelser om att 
överensstämmelse med de åtta kriterierna 
ska prövas vid export av produkter och
teknik med dubbla användningsområden, 
om det finns skäl att anta att export av 
sådana produkter och tekniker skulle 
bryta mot något av de åtta kriterierna.

Or. en
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Ändringsförslag 115
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet kräver dessutom en 
utvidgning respektive tillämpning av de 
åtta kriterierna så att de även kommer att 
omfatta överföring av militär personal, 
säkerhetspersonal och polispersonal, 
tjänster som rör export av krigsmateriel, 
expertis och utbildning samt privata 
tjänster på det militära området och 
säkerhetsområdet. Parlamentet kräver 
också bindande bestämmelser om att 
överensstämmelse med de åtta kriterierna 
ska prövas vid export av 
säkerhetsrelaterad teknik och av 
produkter med dubbla 
användningsområden i allmänhet.

10. Europaparlamentet kräver dessutom en 
utvidgning respektive tillämpning av de 
åtta kriterierna så att de även kommer att 
omfatta överföring av militär personal, 
säkerhetspersonal och polispersonal, 
tjänster som rör export av krigsmateriel, 
expertis och utbildning samt privata 
tjänster på det militära området och 
säkerhetsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 116
Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet kräver dessutom en 
utvidgning respektive tillämpning av de 
åtta kriterierna så att de även kommer att 
omfatta överföring av militär personal, 
säkerhetspersonal och polispersonal, 
tjänster som rör export av krigsmateriel, 
expertis och utbildning samt privata 
tjänster på det militära området och 
säkerhetsområdet. Parlamentet kräver 
också bindande bestämmelser om att 

10. Europaparlamentet kräver dessutom en 
utvidgning respektive tillämpning av de 
åtta kriterierna så att de även kommer att 
omfatta överföring av militär personal, 
säkerhetspersonal och polispersonal, 
tjänster som rör export av krigsmateriel, 
expertis och utbildning samt privata 
tjänster på det militära området och 
säkerhetsområdet. Parlamentet kräver 
också bestämmelser om att 
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överensstämmelse med de åtta kriterierna 
ska prövas vid export av säkerhetsrelaterad 
teknik och av produkter med dubbla 
användningsområden i allmänhet.

överensstämmelse med de åtta kriterierna 
ska prövas vid export av säkerhetsrelaterad 
teknik och av produkter med dubbla 
användningsområden i allmänhet.

Or. fr

Ändringsförslag 117
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet påminner om att 
medlemsstaterna enligt den gemensamma 
ståndpunkten ska göra sitt yttersta för att 
uppmuntra andra stater som exporterar 
militär teknik eller krigsmateriel att 
tillämpa kriterierna i den gemensamma 
ståndpunkten. Parlamentet beklagar att 
inget av EU:s grannskapsländer och inte 
heller Turkiet officiellt har anslutit sig till 
kriterierna och principerna i den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
uppmanar Europeiska utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att uppmuntra dessa 
länder att ansluta sig till den 
gemensamma ståndpunkten.

Or. en

Ändringsförslag 118
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet beklagar att bara 
63 procent av unionens medlemsstater 

utgår
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lämnade in fullständiga uppgifter om sin 
export av krigsmateriel under 2010. 
Parlamentet konstaterar att de länder som 
gång på gång lämnar in ofullständiga 
uppgifter om sin export samtidigt hör till 
de största exportörerna av krigsmateriel 
både inom EU och i världen.

Or. pl

Ändringsförslag 119
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet konstaterar att det i 
medlemsstaterna förekommer olika 
uppgiftsinsamlingsförfaranden och 
metoder för offentliggörande av de 
insamlade uppgifterna om export av 
krigsmateriel, vilket leder till att det i den 
årliga rapporten från rådets arbetsgrupp för 
export av konventionella vapen saknas 
viktiga uppgifter och att den därmed inte 
är helt aktuell och meningsfull.
Parlamentet efterlyser därför ett 
standardiserat förfarande för insamling 
och överlämnande som tillämpas på 
samma sätt i samtliga medlemsstater, så 
att fullständiga uppgifter lämnas in och 
offentliggörs inom tidsfristerna.

13. Europaparlamentet konstaterar att det i 
medlemsstaterna förekommer olika 
uppgiftsinsamlingsförfaranden och 
metoder för offentliggörande av de 
insamlade uppgifterna om export av 
krigsmateriel, vilket leder till att det i den 
årliga rapporten från rådets arbetsgrupp för 
export av konventionella vapen ingår 
standardiserade uppgifter om utfärdade 
exportlicenser och att det saknas viss 
viktig information om den faktiska 
vapenexporten. Parlamentet välkomnar 
medlemsstaternas initiativ för att förbättra 
situationen, så att aktuella och 
fullständiga uppgifter lämnas in och 
offentliggörs.

Or. en

Ändringsförslag 120
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Förslag till resolution
Punkt 13
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Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet konstaterar att det i 
medlemsstaterna förekommer olika 
uppgiftsinsamlingsförfaranden och 
metoder för offentliggörande av de 
insamlade uppgifterna om export av 
krigsmateriel, vilket leder till att det i den 
årliga rapporten från rådets arbetsgrupp för 
export av konventionella vapen saknas 
viktiga uppgifter och att den därmed inte är 
helt aktuell och meningsfull. Parlamentet 
efterlyser därför ett standardiserat 
förfarande för insamling och
överlämnande som tillämpas på samma sätt 
i samtliga medlemsstater, så att 
fullständiga uppgifter lämnas in och 
offentliggörs inom tidsfristerna.

13. Europaparlamentet konstaterar att det i 
medlemsstaterna förekommer olika 
uppgiftsinsamlingsförfaranden och 
metoder för offentliggörande av de 
insamlade uppgifterna om export av 
krigsmateriel, vilket leder till att det i den 
årliga rapporten från rådets arbetsgrupp för 
export av konventionella vapen saknas 
viktiga uppgifter och att den därmed inte är 
helt aktuell och meningsfull. Parlamentet 
efterlyser därför ett standardiserat 
förfarande för överlämnande av uppgifter 
om den verkliga exporten vilket tillämpas 
på samma sätt i samtliga medlemsstater, så 
att fullständiga uppgifter lämnas in och 
offentliggörs inom tidsfristerna.

Or. pl

Ändringsförslag 121
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet konstaterar att det i 
medlemsstaterna förekommer olika 
uppgiftsinsamlingsförfaranden och 
metoder för offentliggörande av de 
insamlade uppgifterna om export av 
krigsmateriel, vilket leder till att det i den 
årliga rapporten från rådets arbetsgrupp för 
export av konventionella vapen saknas 
viktiga uppgifter och att den därmed inte är 
helt aktuell och meningsfull. Parlamentet 
efterlyser därför ett standardiserat 
förfarande för insamling och överlämnande 
som tillämpas på samma sätt i samtliga 
medlemsstater, så att fullständiga uppgifter 
lämnas in och offentliggörs inom 

13. Europaparlamentet konstaterar att det i 
medlemsstaterna förekommer olika 
uppgiftsinsamlingsförfaranden och 
metoder för offentliggörande av de 
insamlade uppgifterna om export av 
krigsmateriel, vilket leder till att det i den 
årliga rapporten från rådets arbetsgrupp för 
export av konventionella vapen saknas 
viktiga uppgifter och att den därmed inte är 
helt aktuell och meningsfull. Parlamentet 
efterlyser därför ett standardiserat 
förfarande för insamling och överlämnande 
som tillämpas på samma sätt i samtliga 
medlemsstater, så att aktuella och 
fullständiga uppgifter lämnas in och 
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tidsfristerna. offentliggörs. Parlamentet vill att det i den 
årliga rapporten fastställs vilka 
medlemsstater som ansvarar för enskilda 
meddelanden om avslag.

Or. en

Ändringsförslag 122
Elena Băsescu

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet konstaterar att det i 
medlemsstaterna förekommer olika 
uppgiftsinsamlingsförfaranden och 
metoder för offentliggörande av de 
insamlade uppgifterna om export av 
krigsmateriel, vilket leder till att det i den 
årliga rapporten från rådets arbetsgrupp för 
export av konventionella vapen saknas 
viktiga uppgifter och att den därmed inte är 
helt aktuell och meningsfull. Parlamentet 
efterlyser därför ett standardiserat 
förfarande för insamling och överlämnande 
som tillämpas på samma sätt i samtliga 
medlemsstater, så att fullständiga uppgifter 
lämnas in och offentliggörs inom 
tidsfristerna.

13. Europaparlamentet konstaterar att det i 
medlemsstaterna förekommer olika 
uppgiftsinsamlingsförfaranden och 
metoder för offentliggörande av de 
insamlade uppgifterna om export av 
krigsmateriel, vilket leder till att det i den 
årliga rapporten från rådets arbetsgrupp för 
export av konventionella vapen saknas 
viktiga uppgifter och att den därmed inte är 
helt aktuell och meningsfull. Parlamentet 
efterlyser därför ett standardiserat 
förfarande för rapportering, insamling och 
överlämnande som tillämpas på samma sätt 
i samtliga medlemsstater, så att exakta, 
aktuella och fullständiga uppgifter lämnas 
in och offentliggörs.

Or. en

Ändringsförslag 123
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser i detta 
sammanhang att man bör samla in 

utgår
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ytterligare uppgifter från medlemsstaterna
och offentliggöra dessa såväl nationellt 
som i den årliga rapporten från rådets 
arbetsgrupp för export av konventionella 
vapen. Parlamentet efterlyser framför allt 
en förteckning över länder till vilka 
krigsmateriel exporterats i strid med ett 
eller flera av de åtta kriterierna samt en 
detaljerad förteckning över de EU-
medlemsstater som under 
uppgiftsinsamlingsperioden i fråga 
exporterat krigsmateriel till dessa länder.

Or. pl

Ändringsförslag 124
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser i detta
sammanhang att man bör samla in
ytterligare uppgifter från medlemsstaterna 
och offentliggöra dessa såväl nationellt 
som i den årliga rapporten från rådets 
arbetsgrupp för export av konventionella 
vapen. Parlamentet efterlyser framför allt 
en förteckning över länder till vilka 
krigsmateriel exporterats i strid med ett 
eller flera av de åtta kriterierna samt en 
detaljerad förteckning över de EU-
medlemsstater som under 
uppgiftsinsamlingsperioden i fråga 
exporterat krigsmateriel till dessa länder.

14. Europaparlamentet kräver att 
medlemsstaterna tillhandahåller
ytterligare och mer aktuella uppgifter, som 
eventuellt skulle kunna tjäna till att 
utarbeta en gemensam förteckning över 
länder till vilka krigsmateriel exporterats i 
strid med ett eller flera av de åtta
kriterierna.

Or. fr

Ändringsförslag 125
Norica Nicolai
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Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser i detta 
sammanhang att man bör samla in 
ytterligare uppgifter från medlemsstaterna 
och offentliggöra dessa såväl nationellt 
som i den årliga rapporten från rådets 
arbetsgrupp för export av konventionella 
vapen. Parlamentet efterlyser framför allt 
en förteckning över länder till vilka 
krigsmateriel exporterats i strid med ett 
eller flera av de åtta kriterierna samt en 
detaljerad förteckning över de EU-
medlemsstater som under 
uppgiftsinsamlingsperioden i fråga 
exporterat krigsmateriel till dessa länder.

14. Europaparlamentet anser i detta 
sammanhang att man skulle kunna samla 
in ytterligare uppgifter från 
medlemsstaterna för att uppnå bättre 
förståelse och kontroll inom nationella 
och gemensamt överenskomna 
internationella kontrollorgan, samt 
utnyttja dessa uppgifter i den årliga 
rapporten från rådets arbetsgrupp för 
export av konventionella vapen.

Or. en

Ändringsförslag 126
Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser i detta 
sammanhang att man bör samla in 
ytterligare uppgifter från medlemsstaterna 
och offentliggöra dessa såväl nationellt 
som i den årliga rapporten från rådets 
arbetsgrupp för export av konventionella 
vapen. Parlamentet efterlyser framför allt 
en förteckning över länder till vilka 
krigsmateriel exporterats i strid med ett
eller flera av de åtta kriterierna samt en 
detaljerad förteckning över de EU-
medlemsstater som under 
uppgiftsinsamlingsperioden i fråga 
exporterat krigsmateriel till dessa länder.

14. Europaparlamentet anser i detta 
sammanhang att man bör samla in 
ytterligare uppgifter från medlemsstaterna 
och offentliggöra dessa såväl nationellt 
som i den årliga rapporten från rådets 
arbetsgrupp för export av konventionella 
vapen. Parlamentet efterlyser framför allt 
en förteckning över länder till vilka 
krigsmateriel exporterats i strid med ett 
eller flera av de åtta kriterierna samt en 
detaljerad förteckning över de EU-
medlemsstater som under 
uppgiftsinsamlingsperioden i fråga 
exporterat krigsmateriel till dessa länder. I 
detta avseende föreslår parlamentet en 
mekanism för efterhandskontroll av 
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export, såsom det amerikanska Blue 
Lantern-programmet, där kontrollerna 
genomförs enligt ett noggrant 
urvalsförfarande för att fastställa 
transaktioner som förefaller att löpa störst 
risk för avledning eller missbruk.

Or. en

Ändringsförslag 127
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser i detta 
sammanhang att man bör samla in 
ytterligare uppgifter från medlemsstaterna 
och offentliggöra dessa såväl nationellt 
som i den årliga rapporten från rådets 
arbetsgrupp för export av konventionella 
vapen. Parlamentet efterlyser framför allt 
en förteckning över länder till vilka 
krigsmateriel exporterats i strid med ett 
eller flera av de åtta kriterierna samt en 
detaljerad förteckning över de EU-
medlemsstater som under 
uppgiftsinsamlingsperioden i fråga 
exporterat krigsmateriel till dessa länder.

14. Europaparlamentet anser i detta 
sammanhang att man bör samla in 
ytterligare uppgifter från medlemsstaterna 
och offentliggöra dessa såväl nationellt 
som i den årliga rapporten från rådets 
arbetsgrupp för export av konventionella 
vapen. Parlamentet efterlyser framför allt 
en förteckning över länder till vilka 
krigsmateriel överförts i strid med ett eller 
flera av de åtta kriterierna samt en 
detaljerad förteckning över de EU-
medlemsstater som under 
uppgiftsinsamlingsperioden i fråga 
exporterat krigsmateriel till dessa länder.

Or. en

Ändringsförslag 128
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet konstaterar att utgår
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man genom direktivet om förenkling av 
villkoren för överföringar inom unionen 
förenklat exporten av krigsmateriel 
betydligt. Parlamentet kräver i detta 
sammanhang att den årliga rapporten 
från rådets arbetsgrupp för export av 
konventionella vapen också ska innehålla 
ingående uppgifter om vilka exporter av 
krigsmateriel inom unionen som inte varit 
förenliga med ett eller flera av de åtta 
kriterierna.

Or. pl

Ändringsförslag 129
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet konstaterar att man 
genom direktivet om förenkling av 
villkoren för överföringar inom unionen 
förenklat exporten av krigsmateriel 
betydligt. Parlamentet kräver i detta 
sammanhang att den årliga rapporten 
från rådets arbetsgrupp för export av 
konventionella vapen också ska innehålla 
ingående uppgifter om vilka exporter av 
krigsmateriel inom unionen som inte varit 
förenliga med ett eller flera av de åtta 
kriterierna.

15. Europaparlamentet konstaterar att man 
genom direktivet om förenkling av 
villkoren för överföringar inom unionen 
förenklat exporten av krigsmateriel 
betydligt.

Or. fi

Ändringsförslag 130
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 15
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Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet konstaterar att man 
genom direktivet om förenkling av 
villkoren för överföringar inom unionen 
förenklat exporten av krigsmateriel 
betydligt. Parlamentet kräver i detta 
sammanhang att den årliga rapporten 
från rådets arbetsgrupp för export av 
konventionella vapen också ska innehålla 
ingående uppgifter om vilka exporter av 
krigsmateriel inom unionen som inte varit 
förenliga med ett eller flera av de åtta 
kriterierna.

15. Europaparlamentet konstaterar att man 
genom direktivet om förenkling av 
villkoren för överföringar inom unionen 
(direktiv 2009/43/EG) förenklat exporten 
av krigsmateriel betydligt, i och med att 
man infört ett delat ansvar mellan 
medlemsstaterna och aktörerna, utan att 
för den skull släppa efter på kontrollen.
Parlamentet påminner om att en 
användarguide, som syftar till att bistå 
medlemsstaterna i genomförandet av den 
gemensamma ståndpunkten, regelbundet 
uppdateras av rådets arbetsgrupp för 
export av konventionella vapen.

Or. fr

Ändringsförslag 131
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet kräver att den 
årliga rapporten från rådets arbetsgrupp 
för export av konventionella vapen också 
ska innehålla uppgifter om 
slutdestinationen för exporter inom 
unionen och om eventuell problematisk 
vidarebefordran till tredjeländer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 132
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Förslag till resolution
Punkt 16
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Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet kräver att den 
årliga rapporten från rådets arbetsgrupp 
för export av konventionella vapen också 
ska innehålla uppgifter om 
slutdestinationen för exporter inom 
unionen och om eventuell problematisk 
vidarebefordran till tredjeländer.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 133
Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet kräver att den 
årliga rapporten från rådets arbetsgrupp för 
export av konventionella vapen också ska
innehålla uppgifter om slutdestinationen 
för exporter inom unionen och om 
eventuell problematisk vidarebefordran till 
tredjeländer.

16. Europaparlamentet understryker att 
den årliga rapporten från rådets 
arbetsgrupp för export av konventionella 
vapen, med förhandstillstånd från 
medlemsstaterna, skulle kunna innehålla 
uppgifter om slutdestinationen för exporter 
inom unionen och om eventuell 
problematisk vidarebefordran till 
tredjeländer.

Or. fr

Ändringsförslag 134
Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet kräver att den årliga 
rapporten från rådets arbetsgrupp för 
export av konventionella vapen också ska 
innehålla uppgifter om slutdestinationen 
för exporter inom unionen och om 

16. Europaparlamentet kräver att den årliga 
rapporten från rådets arbetsgrupp för 
export av konventionella vapen också ska 
innehålla uppgifter om slutdestinationen 
för exporter inom unionen och om 
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eventuell problematisk vidarebefordran till 
tredjeländer.

eventuell problematisk vidarebefordran till 
tredjeländer samt om licenstillverkning 
utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 135
Elena Băsescu

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet kräver att den årliga 
rapporten från rådets arbetsgrupp för 
export av konventionella vapen också ska 
innehålla uppgifter om slutdestinationen 
för exporter inom unionen och om 
eventuell problematisk vidarebefordran till 
tredjeländer.

16. Europaparlamentet kräver att den årliga 
rapporten från rådets arbetsgrupp för 
export av konventionella vapen också ska 
innehålla uppgifter om slutdestinationen 
för exporter inom unionen och om 
eventuell vidarebefordran till tredjeländer
som kan strida mot ett eller flera av de 
åtta kriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 136
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet anser att den 
årliga rapporten från rådets arbetsgrupp 
för export av konventionella vapen bör 
kompletteras med en sammanfattning som 
bl.a. bör omfatta en beskrivning av 
tendenser jämfört med tidigare år och en 
sammanställning av relevanta 
sifferuppgifter.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 137
Elena Băsescu

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet föreslår att man i 
den årliga rapporten från arbetsgruppen 
för export av konventionella vapen bör ta 
med en uppföljning av 
vapenexportrelaterade problem som 
fastställts i tidigare rapporter samt 
medlemsstaternas åtgärder mot dessa 
problem.

Or. en

Ändringsförslag 138
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet beklagar att 2010 
års rapport från rådets arbetsgrupp för 
export av konventionella vapen 
publicerades först den 30 december 2011 
och 2011 års rapport först den
14 december 2012, vilket innebär att de 
publicerades med stora förseningar.
Parlamentet kräver att den årliga rapporten 
från rådets arbetsgrupp för export av 
konventionella vapen offentliggörs utan 
förseningar, närmare bestämt senast ett 
halvår efter uppgiftsinsamlingsperioden.

18. Europaparlamentet beklagar att 2010 
års rapport från rådets arbetsgrupp för 
export av konventionella vapen 
publicerades först den 30 december 2011 
och 2011 års rapport först den 
14 december 2012, vilket innebär att de 
publicerades med stora förseningar.
Parlamentet kräver att den årliga rapporten 
från rådets arbetsgrupp för export av 
konventionella vapen offentliggörs utan 
förseningar, närmare bestämt senast ett 
halvår efter uppgiftsinsamlingsperioden.
Parlamentet föreslår att rådets 
arbetsgrupp för export av konventionella 
vapen bör få stärkt analyskapacitet för 
vapenexportkontroll.
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Or. fi

Ändringsförslag 139
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet understryker den 
viktiga roll som det civila samhället, de
nationella parlamenten och 
Europaparlamentet spelar när det gäller att 
såväl genomföra som tillämpa de 
överenskomna normerna i den 
gemensamma ståndpunkten på nationell 
nivå och EU-nivå samt inrätta ett 
insynsvänligt kontrollsystem som 
inbegriper ansvarsskyldighet. Parlamentet 
efterlyser därför en insynsvänlig och stabil 
kontrollmekanism som stärker den roll som 
parlamenten och det civila samhället 
spelar.

19. Europaparlamentet understryker den 
viktiga roll som det civila samhället, de 
nationella parlamenten och 
Europaparlamentet spelar när det gäller att 
såväl genomföra som tillämpa de 
överenskomna normerna i den 
gemensamma ståndpunkten på nationell 
nivå och EU-nivå samt inrätta ett 
insynsvänligt kontrollsystem som 
inbegriper ansvarsskyldighet. Parlamentet 
efterlyser därför en insynsvänlig och stabil 
kontrollmekanism som stärker den roll som 
parlamenten och det civila samhället 
spelar, bland annat genom inrättande av 
en oberoende expertgrupp som ska ge råd 
till arbetsgruppen för export av 
konventionella vapen när det gäller 
tillämpningen och genomförandet av de 
åtta exportkriterierna samt utarbetandet 
av en förteckning över tredjeländer för 
vilka det krävs särskild försiktighet och 
uppmärksamhet vid utfärdandet av 
licenser i enlighet med artikel 2.2 b i den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
efterlyser en djupgående diskussion om 
den årliga rapporten från arbetsgruppen 
för export av konventionella vapen vid ett 
gemensamt sammanträde inom 
Europaparlamentets underutskott DROI 
och SEDE.

Or. en



AM\929901SV.doc 77/95 PE506.252v01-00

SV

Ändringsförslag 140
Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet understryker den 
viktiga roll som det civila samhället, de 
nationella parlamenten och 
Europaparlamentet spelar när det gäller att 
såväl genomföra som tillämpa de 
överenskomna normerna i den 
gemensamma ståndpunkten på nationell 
nivå och EU-nivå samt inrätta ett 
insynsvänligt kontrollsystem som 
inbegriper ansvarsskyldighet. Parlamentet 
efterlyser därför en insynsvänlig och stabil 
kontrollmekanism som stärker den roll som 
parlamenten och det civila samhället 
spelar.

19. Europaparlamentet understryker den 
viktiga roll som det civila samhället, de 
nationella parlamenten och 
Europaparlamentet spelar när det gäller att 
såväl genomföra som tillämpa de 
överenskomna normerna i den 
gemensamma ståndpunkten på nationell 
nivå och EU-nivå samt inrätta ett 
insynsvänligt kontrollsystem som 
inbegriper ansvarsskyldighet. Parlamentet 
efterlyser därför en insynsvänlig och stabil 
kontrollmekanism som stärker den roll som 
parlamenten och det civila samhället 
spelar, t.ex. enligt den modell som 
tillämpas i Sverige, där man inrättat en 
parlamentarisk kommitté för 
exportkontroll av krigsmateriel.

Or. de

Ändringsförslag 141
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av och legitimiteten i samband med den 
parlamentariska kontrollen av uppgifterna 
och genomförandet av kontrollen av 
exporter av krigsmateriel, och efterlyser 
därför de åtgärder, det stöd och de 
uppgifter som krävs för ett fritt utövande 
av denna kontrollfunktion på nationell nivå 
och EU-nivå.

20. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av och legitimiteten i samband med den 
parlamentariska kontrollen av uppgifterna 
och genomförandet av kontrollen av 
exporter av krigsmateriel, och efterlyser 
därför de åtgärder, det stöd och de 
uppgifter som krävs för ett fritt utövande 
av denna kontrollfunktion på nationell nivå 
och EU-nivå i enlighet med principerna i 
varje enskild medlemsstat.

Or. en
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Ändringsförslag 142
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att 
regeringstjänstemän med nationellt ansvar 
för tilldelning av exportlicenser samt 
organisationer från det civila samhället 
som arbetar inom områden rörande 
kontroll av exporter av krigsmateriel 
regelbundet bör höras vid sammanträdena 
med rådets arbetsgrupp för export av 
konventionella vapen, eftersom de i 
betydande grad bidrar till genomförandet 
av den gemensamma ståndpunkten och 
även kan bidra till högre kvalitet när det 
gäller de uppgifter som lämnas in.

21. Europaparlamentet konstaterar med 
tillfredsställelse att regeringstjänstemän 
med nationellt ansvar för tilldelning av 
exportlicenser regelbundet hörs vid 
sammanträdena med rådets arbetsgrupp för 
export av konventionella vapen, eftersom 
de i betydande grad bidrar till 
genomförandet av den gemensamma 
ståndpunkten och även kan bidra till högre 
kvalitet när det gäller de uppgifter som 
lämnas in.

Or. en

Ändringsförslag 143
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att 
regeringstjänstemän med nationellt ansvar 
för tilldelning av exportlicenser samt 
organisationer från det civila samhället 
som arbetar inom områden rörande 
kontroll av exporter av krigsmateriel
regelbundet bör höras vid sammanträdena 
med rådets arbetsgrupp för export av 
konventionella vapen, eftersom de i 
betydande grad bidrar till genomförandet 
av den gemensamma ståndpunkten och 
även kan bidra till högre kvalitet när det 

21. Europaparlamentet anser att 
regeringstjänstemän med nationellt ansvar 
för tilldelning av exportlicenser 
regelbundet bör höras vid sammanträdena 
med rådets arbetsgrupp för export av 
konventionella vapen, eftersom de i 
betydande grad bidrar till genomförandet 
av den gemensamma ståndpunkten och 
även kan bidra till högre kvalitet när det 
gäller de uppgifter som lämnas in. Vidare 
anser parlamentet att man bör samråda 
med civilsamhälleliga organisationer som 
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gäller de uppgifter som lämnas in. arbetar inom området för 
vapenexportkontroll, liksom med 
företrädare för försvarsindustrin.

Or. fi

Ändringsförslag 144
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att 
regeringstjänstemän med nationellt ansvar 
för tilldelning av exportlicenser samt 
organisationer från det civila samhället 
som arbetar inom områden rörande kontroll 
av exporter av krigsmateriel regelbundet 
bör höras vid sammanträdena med rådets 
arbetsgrupp för export av konventionella 
vapen, eftersom de i betydande grad bidrar 
till genomförandet av den gemensamma 
ståndpunkten och även kan bidra till högre 
kvalitet när det gäller de uppgifter som 
lämnas in.

21. Europaparlamentet anser att 
regeringstjänstemän med nationellt ansvar 
för tilldelning av exportlicenser samt 
organisationer från det civila samhället 
som arbetar inom områden rörande kontroll 
av exporter av krigsmateriel mer
regelbundet bör höras vid sammanträdena 
med rådets arbetsgrupp för export av 
konventionella vapen i samarbete med 
rådets arbetsgrupp för mänskliga 
rättigheter, eftersom de i betydande grad 
bidrar till genomförandet av den 
gemensamma ståndpunkten och även kan
bidra till högre kvalitet när det gäller de 
uppgifter som lämnas in.

Or. en

Ändringsförslag 145
Elena Băsescu

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att 
regeringstjänstemän med nationellt ansvar 
för tilldelning av exportlicenser samt 

21. Europaparlamentet anser att 
regeringstjänstemän med nationellt ansvar 
för tilldelning av exportlicenser samt 
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organisationer från det civila samhället 
som arbetar inom områden rörande kontroll 
av exporter av krigsmateriel regelbundet 
bör höras vid sammanträdena med rådets 
arbetsgrupp för export av konventionella 
vapen, eftersom de i betydande grad bidrar 
till genomförandet av den gemensamma 
ståndpunkten och även kan bidra till högre 
kvalitet när det gäller de uppgifter som 
lämnas in.

organisationer från det civila samhället 
som arbetar inom områden rörande kontroll 
av exporter av krigsmateriel regelbundet 
bör höras vid sammanträdena med rådets 
arbetsgrupp för export av konventionella 
vapen, eftersom de i betydande grad bidrar 
till genomförandet och upprätthållandet 
av den gemensamma ståndpunkten och 
även kan bidra till högre kvalitet när det 
gäller de uppgifter som lämnas in.

Or. en

Ändringsförslag 146
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Rubrik 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

Internationellt avtal om kontroll av 
krigsmateriel inom internationell handel 
med konventionella vapen

Vapenhandelsfördrag

Or. en

Ändringsförslag 147
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet uttalar på nytt sitt 
fulla stöd för ett ingående – under FN:s 
ledning – av ett stabilt och rättsligt 
bindande internationellt avtal om kontroll 
av krigsmateriel inom internationell 
handel med konventionella vapen.
Parlamentet betonar därför att detta mål 

22. Europaparlamentet uttalar på nytt sitt 
fulla stöd för ett ingående – under FN:s 
ledning – av ett stabilt och rättsligt 
bindande vapenhandelsfördrag om
internationell handel med och överföring 
av konventionella vapen. Parlamentet 
betonar därför att detta mål måste vara en 
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måste vara en av prioriteringarna i 
unionens utrikespolitik.

av prioriteringarna i unionens 
utrikespolitik.

Or. en

Ändringsförslag 148
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet vill därför att de 
förhandlingar som hålls i mars 2013 om 
ett rättsligt bindande internationellt 
vapenhandelsfördrag ska utgöra ett 
historiskt steg framåt genom att man med 
ökad insyn och redovisningsskyldighet 
inför de strängaste internationella 
normerna och kriterierna för utvärdering 
av beslut om överföring, import och 
export av konventionella vapen.

Or. en

Ändringsförslag 149
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft medlemsstaterna och övriga 
förhandlingsparter att främja styrka för 
innehållet i det framtida fördraget samt 
dess signatärer, i stället för att främja ett 
svagt fördrag om vilket det råder allmän 
enighet.

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

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet anser att ett 
effektivt avtal om kontroll bör omfatta ett 
brett spektrum av verksamheter inom 
handeln med konventionella vapen, bl.a. 
import, export och transitering – inklusive 
överföring, omlastning och tillfällig 
införsel, utförsel och återutförsel –,
framställning under utländsk licens samt 
förvaltning av förråd och alla därmed 
sammanhängande tjänster, såsom 
förmedling, transport och finansiering.

23. Europaparlamentet anser att ett 
effektivt avtal om kontroll bör omfatta ett 
brett spektrum av verksamheter inom 
handeln med konventionella vapen, bl.a. 
import, export och transitering – inklusive 
överföring, omlastning och tillfällig 
införsel, utförsel och återutförsel –,
inhemsk framställning och framställning 
under utländsk licens, strategisk planering
samt förvaltning av förråd och alla därmed 
sammanhängande tjänster, såsom 
förmedling, transport och finansiering.

Or. es

Ändringsförslag 151
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet anser att ett 
effektivt avtal om kontroll bör omfatta ett 
brett spektrum av verksamheter inom 
handeln med konventionella vapen, bl.a. 
import, export och transitering – inklusive 
överföring, omlastning och tillfällig 
införsel, utförsel och återutförsel –
framställning under utländsk licens samt 
förvaltning av förråd och alla därmed 
sammanhängande tjänster, såsom 
förmedling, transport och finansiering.

23. Europaparlamentet anser att ett 
effektivt vapenhandelsfördrag bör omfatta 
ett brett spektrum av verksamheter inom 
handeln med konventionella vapen, bl.a. 
import, export och transitering – inklusive 
överföring, omlastning och tillfällig 
införsel, utförsel och återutförsel –
framställning under utländsk licens samt 
förvaltning av förråd och alla därmed 
sammanhängande tjänster, såsom 
förmedling, transport och finansiering.

Or. en



AM\929901SV.doc 83/95 PE506.252v01-00

SV

Ändringsförslag 152
Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet vill att det 
framtida vapenhandelsfördragets 
räckvidd ska omfatta så många produkter 
och aktiviteter som möjligt, bland annat 
handeldvapen och lätta vapen, teknik, 
delar och komponenter med dubbla 
användningsområden samt alla former av 
överföring. I detta avseende hänvisar 
parlamentet till ett fullständigt 
genomförande under FN:s ledning av 
FN:s handlingsprogram för att förebygga, 
bekämpa och undanröja samtliga 
aspekter av olaglig handel med 
handeldvapen och lätta vapen. 
Parlamentet efterlyser även en rimlig 
koppling mellan detta handlingsprogram 
och det kommande 
vapenhandelsfördraget i syfte att 
förebygga olaglig och ansvarslös 
överföring samt avledning av vapen.

Or. en

Ändringsförslag 153
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet anser att ett 
effektivt internationellt avtal om kontroll 
av krigsmaterielexporter bör omfatta 
överföring mellan länder och privata 

24. Europaparlamentet anser att ett 
effektivt vapenhandelsfördrag bör omfatta 
överföring mellan länder och privata 
slutanvändare, leasing och uthyrning samt 
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slutanvändare, leasing och uthyrning samt 
donationer och överföringar i form av 
bistånd eller andra tjänster.

donationer och överföringar i form av 
bistånd eller andra tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 154
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet anser att ett 
effektivt vapenhandelsfördrag även bör 
täcka så många typer av konventionella 
vapen som möjligt, såsom handeldvapen, 
lätta vapen och ammunition, immateriella 
överföringar, varor med dubbla 
användningsområden samt komponenter 
och teknik som används i dem, för att 
tillverka dem eller för att underhålla dem, 
oavsett om vapnen används militärt eller 
för andra ändamål kopplade till säkerhet 
och brottsbekämpning. Parlamentet anser 
att vederbörlig uppmärksamhet bör ägnas 
åt märkning av och spårbarhet för 
konventionella typer av vapen och 
ammunition för att man ska kunna stärka 
ansvarsskyldigheten och förhindra att 
vapen överförs till olagliga mottagare.

Or. en

Ändringsförslag 155
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 24b (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

24b. Europaparlamentet anser att 
undertecknande stater inte bör överföra 
vapen till länder där det enligt FN:s, EU:s 
eller Europarådets behöriga organ 
förekommer människorättskränkningar 
och där det finns en överhängande risk 
för att vapnen skulle användas vid, eller 
underlätta, allvarliga kränkningar av 
internationell människorättslagstiftning 
och internationell humanitär rätt, i form 
av t.ex. folkmord, etnisk rensning, brott 
mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Or. en

Ändringsförslag 156
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet uppmanar FN:s
medlemsländer att införa ytterligare 
bindande kriterier som internationella 
normer som kan fungera som riktlinjer för 
beslutsfattare och att i detta sammanhang 
framför allt beakta situationen i 
mottagarlandet, bl.a. vad gäller de 
mänskliga rättigheterna, konsekvenserna 
för den socioekonomiska utvecklingen i 
landet och upprätthållandet av fred och 
säkerhet i regionen i fråga.

25. Europaparlamentet uppmanar EU:s
medlemsstater att arbeta för antagandet 
av ytterligare bindande kriterier, t.ex.
internationella normer på FN- och EU-
nivå, som kan fungera som riktlinjer för 
beslutsfattare och att i detta sammanhang 
framför allt beakta situationen i 
mottagarlandet, bl.a. vad gäller de 
mänskliga rättigheterna, konsekvenserna 
för den socioekonomiska utvecklingen i 
landet och upprätthållandet av fred och 
säkerhet i regionen i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 157
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho
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Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet uppmanar FN:s 
medlemsländer att införa ytterligare
bindande kriterier som internationella 
normer som kan fungera som riktlinjer för 
beslutsfattare och att i detta sammanhang 
framför allt beakta situationen i 
mottagarlandet, bl.a. vad gäller de 
mänskliga rättigheterna, konsekvenserna 
för den socioekonomiska utvecklingen i 
landet och upprätthållandet av fred och 
säkerhet i regionen i fråga.

25. Europaparlamentet uppmanar FN:s 
medlemsländer att införa bindande kriterier 
som internationella normer som kan 
fungera som riktlinjer för beslutsfattare och 
att i detta sammanhang framför allt beakta 
situationen i mottagarlandet, bl.a. vad 
gäller de mänskliga rättigheterna, 
konsekvenserna för den socioekonomiska 
utvecklingen i landet och upprätthållandet 
av fred och säkerhet i regionen i fråga.

Or. fi

Ändringsförslag 158
Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet uppmanar FN:s 
medlemsländer att införa ytterligare 
bindande kriterier som internationella 
normer som kan fungera som riktlinjer för 
beslutsfattare och att i detta sammanhang 
framför allt beakta situationen i 
mottagarlandet, bl.a. vad gäller de 
mänskliga rättigheterna, konsekvenserna 
för den socioekonomiska utvecklingen i 
landet och upprätthållandet av fred och 
säkerhet i regionen i fråga.

25. Europaparlamentet uppmanar FN:s 
medlemsländer att införa ytterligare 
bindande kriterier som internationella 
normer som kan fungera som riktlinjer för 
beslutsfattare och att i detta sammanhang 
framför allt beakta situationen i 
mottagarlandet, bl.a. vad gäller de 
mänskliga rättigheterna, konsekvenserna 
för den socioekonomiska utvecklingen i 
landet och upprätthållandet av fred och 
säkerhet i regionen i fråga, liksom risken 
för att vapen avleds från den lagliga till 
den olagliga marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 159
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet vill därför att 
vapenhandelsfördraget ska omfatta 
verkningsfulla och tydliga bestämmelser 
om att de undertecknande staterna 
regelbundet varje år ska rapportera om 
alla vapenöverföringsbeslut, inklusive 
information om typerna, mängderna och 
mottagarna av utrustning som godkänns 
för överföring, och om genomförandet av 
fördraget i hela dess räckvidd och med 
alla bestämmelser. Parlamentet vill även 
att vapenhandelsfördraget ska ålägga de 
undertecknande staterna att inrätta ett 
system för detaljerad diarieföring för 
åtminstone 20 år med avseende på all 
internationell handel och alla 
internationella transaktioner som 
behandlas inom ramen för de nationella 
kontrollsystemen.

Or. en

Ändringsförslag 160
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet betonar 
betydelsen av mekanismer för insyn och 
ansvarsskyldighet i det faktiska 
genomförandet av alla internationella 
överenskommelser om vapenkontroll. 
Parlamentet vill därför att det införs 
mekanismer för utbyte av information och 
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bästa praxis mellan de undertecknande 
staterna om alla beslut om export, import 
och överföring av vapen, utöver 
verkningsfulla och tydliga bestämmelser 
om att de undertecknande staterna årligen 
ska rapportera offentligt om alla 
vapenöverföringsbeslut, inklusive 
information om typerna, mängderna och 
mottagarna av utrustning som godkänns 
för överföring, och om genomförandet av 
fördraget i hela dess räckvidd och med 
alla bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 161
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 25b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25b. Europaparlamentet efterlyser 
inrättandet av en särskild stödenhet för 
genomförande av vapenhandelsfördraget, 
vilken bl.a. skulle ansvara för att 
sammanställa och analysera de 
undertecknande staternas rapporter. 
Parlamentet vill även att 
FN:s generalsekreterare offentliggör en 
årsrapport med ytterligare förslag för 
stärkandet av fördragets operativa 
bestämmelser, och att stödenheten för 
genomförande av vapenhandelsfördraget 
ges rätt att även analysera uppgifter om 
vapenöverföringar, identifiera avvikelser 
och potentiella överträdelser av fördraget 
samt rapportera till alla de 
undertecknande staterna.

Or. en
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Ändringsförslag 162
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Rubrik 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

Nedrustning utgår

Or. en

Ändringsförslag 163
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet anser att 
Europeiska unionen bör ta sitt allt större 
ansvar för fred och säkerhet i Europa och 
i världen genom ytterligare initiativ för 
rustningsbegränsning och nedrustning 
och bör gå i första ledet som 
ansvarstagande global aktör, bl.a. genom 
att aktivt göra ansträngningar på 
områden som icke-spridning av vapen, 
global nedrustning, och kontroll av 
vapenöverföringar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 164
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet anser att Europeiska 
unionen bör ta sitt allt större ansvar för 

26. Europaparlamentet betonar att den 
gemensamma ståndpunkten inte handlar 
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fred och säkerhet i Europa och i världen 
genom ytterligare initiativ för 
rustningsbegränsning och nedrustning 
och bör gå i första ledet som 
ansvarstagande global aktör, bl.a. genom 
att aktivt göra ansträngningar på 
områden som icke-spridning av vapen,
global nedrustning, och kontroll av 
vapenöverföringar.

om nedrustning, men anser ändå att 
Europeiska unionen måste ta sitt allt större 
ansvar för fred och säkerhet och verka som
ansvarstagande global aktör för att
förhindra olaglig spridning av vapen samt 
främja global nedrustning och kontroll av 
vapenöverföringar.

Or. fi

Ändringsförslag 165
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att 
Europeiska unionen bör utarbeta en 
omfattande omställningsstrategi. Inom 
ramen för en sådan strategi bör en plan 
tas fram för hur produktionen av 
krigsmateriel snarast möjligt kan 
genomgå en omställning till framställning 
av civila produkter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 166
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att 
Europeiska unionen bör utarbeta en 
omfattande omställningsstrategi. Inom 
ramen för en sådan strategi bör en plan 
tas fram för hur produktionen av 

utgår
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krigsmateriel snarast möjligt kan 
genomgå en omställning till framställning 
av civila produkter.

Or. en

Ändringsförslag 167
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att 
Europeiska unionen bör utarbeta en 
omfattande omställningsstrategi. Inom 
ramen för en sådan strategi bör en plan 
tas fram för hur produktionen av 
krigsmateriel snarast möjligt kan 
genomgå en omställning till framställning 
av civila produkter.

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 168
Sampo Terho

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att 
Europeiska unionen bör utarbeta en 
omfattande omställningsstrategi. Inom 
ramen för en sådan strategi bör en plan 
tas fram för hur produktionen av 
krigsmateriel snarast möjligt kan 
genomgå en omställning till framställning 
av civila produkter.

utgår

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

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att 
Europeiska unionen bör utarbeta en 
omfattande omställningsstrategi. Inom 
ramen för en sådan strategi bör en plan 
tas fram för hur produktionen av 
krigsmateriel snarast möjligt kan 
genomgå en omställning till framställning 
av civila produkter.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 170
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet välkomnar att 
Finland och Polen har ratificerat 
Ottawakonventionen om förbud mot 
truppminor och att alla medlemsstater 
därmed har ratificerat detta betydelsefulla 
internationella styrmedel fullt ut.
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram ett förslag om förbud mot 
investeringar i företag som tillverkar, 
handlar med eller bedriver någon annan 
form av kommersiell verksamhet avseende 
landminor.

Or. en

Ändringsförslag 171
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till resolution
Punkt 27b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27b. Europaparlamentet påminner om de 
mycket allvarliga humanitära 
konsekvenser och oacceptabla skador som 
klustervapen vållar civila. Parlamentet 
uppmanar Cypern, Estland, Finland, 
Grekland, Lettland, Rumänien och 
Slovakien att som en prioriterad fråga 
ratificera konventionen om klustervapen.

Or. en

Ändringsförslag 172
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 27c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27c. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen och medlemsstaterna 
att stödja ett globalt förbud mot 
användning av ammunition med vit fosfor 
och utarmat uran, särskilt genom att anta 
ett nytt protokoll till konventionen om 
vissa konventionella vapen där denna typ 
av vapen förbjuds.

Or. en

Ändringsförslag 173
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 27d (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

27d. Europaparlamentet välkomnar 
Internationella rödakorskommitténs 
arbete i anslutning till användning av 
kemiska agenser för kapacitetsberövande 
vid brottsbekämpning, och uppmanar 
kommissionen att genomföra en 
undersökning om frågor kring 
användningen av sådana agenser, bland
annat inom ramen för folkrätten.

Or. en

Ändringsförslag 174
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 27e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27e. Europaparlamentet uppmanar den 
vice ordföranden/höga representanten, 
kommissionen och medlemsstaterna att 
uppfylla EU:s åtaganden i kampen mot 
olaglig anhopning av och handel med 
handeldvapen och lätta vapen och 
ammunition till dessa. Parlamentet 
påminner om att dessa åtaganden innebär 
att bistå tredjeländer i hanteringen av 
vapenupplag, märkning och liknande 
insatser för att kontrollera handeldvapen 
och lätta vapen, och att de utgör ett 
komplement till de EU-åtgärder som 
reglerar överföring av militära produkter i 
syfte att förhindra att EU:s medlemsstater 
levererar vapen till länder där de kan 
missbrukas.

Or. en
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Ändringsförslag 175
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet uppdrar åt 
talmannen att översända denna resolution 
till vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik, 
rådet och kommissionen samt till 
regeringarna och parlamenten i 
medlemsstaterna och FN:s 
generalsekreterare.

28. Europaparlamentet uppdrar åt 
talmannen att översända denna resolution 
till vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik, 
EU:s särskilda representant för 
mänskliga rättigheter, rådet och 
kommissionen samt till regeringarna och 
parlamenten i medlemsstaterna och FN:s 
generalsekreterare.

Or. en


