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Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet fördömer den 
ökande kapprustningen i världen. 
Parlamentet erinrar om EU:s ambition att 
verka som en global fredsaktör. 
Parlamentet uppmanar därför EU att spela 
en aktiv roll inom områdena icke-spridning 
av vapen och global nedrustning. 
Parlamentet välkomnar att EU:s 
gemensamma ståndpunkt har uppdaterats 
och nu tar hänsyn till relevant utveckling i 
detta hänseende, såsom antagandet av 
vapenhandelsfördraget (ATT) till vilket 
alla medlemsstater är anslutna. Parlamentet 
välkomnar de EU-åtgärder som syftar till 
att stödja universaliseringen av 
vapenhandelsfördraget, i synnerhet 
biståndet till tredjeländer för att förbättra 
och genomföra ändamålsenliga 
vapenkontrollsystem i linje med den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
uppmanar de stora vapenexporterande 
länderna, såsom Förenta staterna, Kina och 
Ryssland, att underteckna och ratificera 
vapenhandelsfördraget.

22. Europaparlamentet är bekymrat 
över den ökande kapprustningen i världen. 
Parlamentet erinrar om EU:s ambition att 
verka som en global fredsaktör. 
Parlamentet uppmanar därför EU att spela 
en aktiv roll inom områdena icke-spridning 
av vapen och global nedrustning. 
Parlamentet välkomnar att EU:s 
gemensamma ståndpunkt har uppdaterats 
och nu tar hänsyn till relevant utveckling i 
detta hänseende, såsom antagandet av 
vapenhandelsfördraget (ATT) till vilket 
alla medlemsstater är anslutna. Parlamentet 
välkomnar de EU-åtgärder som syftar till 
att stödja universaliseringen av 
vapenhandelsfördraget, i synnerhet 
biståndet till tredjeländer för att förbättra 
och genomföra ändamålsenliga 
vapenkontrollsystem i linje med den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
uppmanar de stora vapenexporterande 
länderna, såsom Förenta staterna, Kina och 
Ryssland, att underteckna och ratificera 
vapenhandelsfördraget.
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53. Europaparlamentet begär att 
åtgärder vidtas för inrättandet av en 
sanktionsmekanism på EU-nivå för 
medlemsstater som åsidosätter den 
gemensamma ståndpunkten.
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