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9.3.2017 A8-0251/123 

Pakeitimas 123 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) įstaigoms, kurios rūpinasi ginklų 

kultūriniais ir istoriniais aspektais ir kurių 

tokią veiklą pripažįsta valstybė narė, 

kurios teritorijoje jos yra įsisteigusios, 

savo kolekcijose turinčioms A kategorijai 

priskiriamų šaunamųjų ginklų, įsigytų iki 

šios direktyvos įsigaliojimo dienos, turėtų 

būti suteikta galimybė toliau turėti šiuos 

ginklus, jeigu atitinkama valstybė narė 

išduoda leidimą ir jeigu tie šaunamieji 

ginklai yra dezaktyvuoti; 

(4) valstybės narės turėtų galėti leisti 

pripažintiems muziejams ir 

kolekcininkams įsigyti ir laikyti 

draudžiamus šaunamuosius ginklus ir 

šaudmenis, kai tai būtina istoriniais, 

kultūros, moksliniais, techniniais, 

švietimo, estetiniais ar paveldo 

išsaugojimo tikslais su sąlyga, kad prieš 

gaudami leidimą jie įrodytų, jog ėmėsi 

reikiamų priemonių, kad nekiltų joks 

pavojus visuomenės saugumui ar viešajai 

tvarkai, be kita ko, užtikrinus saugų 

laikymą; 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/124 

Pakeitimas 124 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) nustatyta, kad kolekcininkai gali 

būti neteisėtos prekybos šaunamaisiais 

ginklais šaltinis, todėl direktyvą reikėtų 

taikyti ir jiems; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/125 

Pakeitimas 125 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) siekiant užtikrinti dezaktyvuotų 

šaunamųjų ginklų atsekamumą, jie turėtų 

būti registruojami nacionaliniuose 

registruose; 

(8) siekiant užtikrinti geresnį 

šaunamųjų ginklų ir pagrindinių 

sudedamųjų dalių atsekamumą ir sudaryti 

sąlygas laisvam jų judėjimui, surinktas 

šaunamasis ginklas ir visos atskirai 

parduodamos pagrindinės sudedamosios 

dalys jų gamybos metu arba iškart įvežus į 

Sąjungą turėtų būti pažymėti 

nepašalinamu ženklu. Atsekamumo 

reikalavimai neturėtų būti taikomi 

šaunamiesiems ginklams, kurie buvo 

dezaktyvuoti pagal šią direktyvą, arba jų 

dalims, pagamintoms prieš įsigaliojant 

šiai direktyvai; 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/126 

Pakeitimas 126 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) kai kurie pusiau automatiniai 

ginklai gali nesunkiai būti perdirbti į 

automatinius ginklus ir kelti grėsmę 

saugumui. Net jei nebūtų priskirti A 

kategorijai, tam tikri pusiau automatiniai 

šaunamieji ginklai gali būti labai 

pavojingi, jei jų talpumas šoviniams yra 

didelis. Todėl civilinis tokių pusiau 

automatinių šaunamųjų ginklų 

naudojimas turėtų būti draudžiamas; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/127 

Pakeitimas 127 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) kad žymenų nebūtų galima lengvai 

ištrinti ir siekiant paaiškinti, ant kurių dalių 

turėtų būti dedami žymenys, reikėtų 

nustatyti bendras Sąjungos taisykles dėl 

ginklų žymėjimo; 

(10) kad žymenų nebūtų galima lengvai 

ištrinti ir siekiant paaiškinti, ant kurių dalių 

turėtų būti dedami žymenys, reikėtų 

nustatyti bendras Sąjungos taisykles dėl 

ginklų žymėjimo. Šios taisyklės turėtų būti 

taikomos tik šaunamiesiems ginklams ir 

atskirai parduodamoms pagrindinėms 

dalims, kurios pagamintos po šios 

direktyvos įsigaliojimo dienos ir kurios 

bus pateikiamos rinkai nuo tos dienos, 

kurią valstybėse narėse įsigalios įstatymai 

ir kiti teisės aktai, būtini, kad būtų 

laikomasi pagrindinių šios direktyvos 

nuostatų; 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/128 

Pakeitimas 128 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) siekdama pagerinti valstybių narių 

informacijos mainus, Komisija turėtų 

įvertinti tokių informacijos, saugomos 

valstybių narių jau sukurtose 

kompiuterizuotose duomenų kaupimo 

sistemose, mainų sistemos būtinuosius 

elementus. Atsižvelgiant į turimas 

informacijos mainų priemones, prireikus, 

po Komisijos įvertinimo gali būti 

parengtas teisės akto pasiūlymas; 

(14) siekdama pagerinti valstybių narių 

informacijos mainus, Komisija turėtų, 

esant pagrindui, sudaryti sąlygas ir 

skatinti keistis informacija, saugoma 

valstybių narių jau sukurtose 

kompiuterizuotose duomenų kaupimo 

sistemose ir turėtų skleisti geriausios 

praktikos pavyzdžius. Valstybėms narėms 

paliekama teisė turėti savo šaunamųjų 

ginklų registrus. Sąjunga nekurs visų 

valstybėse narėse registruotų šaunamųjų 

ginklų ES registro; 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/129 

Pakeitimas 129 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnis 1 dalies 2 punktas 

Direktyva 91/477/EEB 

1 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Direktyva netaikoma ginkluotųjų 

pajėgų, policijos ir valdžios institucijų 

įsigyjamiems ir laikomiems ginklams ir 

šaudmenims, kaip nustatyta nacionalinėje 

teisėje. Jos taip pat netaikomos atliekant 

komercinį ginklų ir karinių šaudmenų 

perdavimą. 

2. Direktyva netaikoma ginkluotųjų 

pajėgų, policijos, valdžios institucijų, 

pripažintų muziejų ir kolekcininkų 
įsigyjamiems ir laikomiems ginklams ir 

šaudmenims, kaip nustatyta nacionalinėje 

teisėje. Jos taip pat netaikomos atliekant 

komercinį ginklų ir karinių šaudmenų 

perdavimą. 

Or. en 

 

 


