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Rezolūcijas priekšlikums

Grozījumu iesniedzis Tobias Pflüger

Grozījums Nr. 1
9. atsauce

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 12. decembrī pieņemto Eiropas drošības stratēģiju un 
tajā norādītos apdraudējumus starptautiskajai drošībai, atbruņošanās veicināšanai 
un ieroču eksporta uzraudzībai;

Or. de

Grozījumu iesniegusi Ana Maria Gomes

Grozījums Nr. 2
A.a apsvērums (jauns)

A.a. tā kā Eiropas Savienībai, ņemot vērā Eiropas Drošības stratēģijā norādītos 
apdraudējumus, jāvelta visi centieni, lai tā rīkotos kā aktīva un atbildīga globālo 
procesu dalībniece to pasākumu vadībā, kas paredzēti, lai apkarotu ieroču 
izplatīšanu, veicinātu globālo atbruņošanos un izstrādātu ieroču pārvedumu kontroli;

Or. en















PE.362.702 v02-00 2/10 AM\581358LV.doc
PE.362.702 v02-00

LV

Grozījumu iesniegusi Inger Segelström

Grozījums Nr. 3
C.a apsvērums (jauns)

C.a. tā kā ik gadu apmēram pusmiljons cilvēku iet bojā gan bruņotos konfliktos, gan 
kriminālnoziegumos vieglo ieroču vardarbīgas pielietošanas rezultātā;

Or. sv

Grozījumu iesniegusi Ana Maria Gomes

Grozījums Nr. 4
C.apsvērums (jauns)

C.a. pauž pārliecību, ka Eiropas ieroču eksporta saskaņotas politikas izstrādāšana un 
īstenošana varētu sniegt būtisku ieguldījumu Eiropas Savienības kopējās politikas un 
drošības politikas paplašināšanā;

Or. en

Grozījumu iesniegusi Ana Maria Gomes

Grozījums Nr. 5
C.b apsvērums (jauns)

C.b. pauž pārliecību, ka Eiropas Savienības ieroču eksporta politikai jāstiprina un 
jāpapildina Eiropas Savienības ārējās darbības citas jomas, kas ietver ilgtspējīgas 
attīstības, krīžu novēršanas un cilvēktiesību sekmēšanas mērķus;

Or. en

Grozījumu iesniegusi Ana Maria Gomes

Grozījums Nr. 6
C.c apsvērums (jauns)

C.c.  tā kā nesen tika ziņots, ka Eiropas četri lielākie ieroču piegādātāji ir ievērojami 
palielinājuši ieroču eksporta daļu jaunattīstības valstīm – no USD 830 miljoniem 
2003. gadā (5,5%) līdz USD 4,8 miljardiem 2004. gadā (22%);
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Or. en

Grozījumu iesniedzis Tobias Pflüger

Grozījums Nr. 7
2. punkts

2. izsaka nožēlu, ka ziņojums nav papildināts tālāk, lai ieviestu skaidrus kritērijus un aicina 
ieviest būtiskus informācijas līmeņa uzlabojumus kritērijiem; aicina pārveidot ES 
Rīcības kodeksu par juridiski saistošu un mudina Padomi nekavēties ar tās lēmumu 
par to, vai šim kodeksam jābūt juridiski saistošam;

Or. de

Grozījumu iesniedzis Zsolt László Becsey

Grozījums Nr. 8
3. punkts

3. izsaka patiesas bažas par nesenajiem gadījumiem ES attiecībā par militāro preču 
ražošanas pārcelšanu uz ārzemēm, tostarp licencētu ražošanu ārzemēs, un izsaka nožēlu, 
ka šī joma ziņojumā netika aplūkota daudz pilnīgāk; atkārtoti izsaka nepieciešamību pēc 
operatīva noteikuma, kas regulētu militāro preču ražošanu ārzemēs, to ražošanas 
apjomu un eksportu un, ka ar kopējā nostāju jānosaka šīs regulas papildināšanas un 
spēkā stāšanās termiņi;

Or. en

Grozījumu iesniegusi Ana Maria Gomes

Grozījums Nr. 9
4.a punkts (jauns)

4.a. atkārtoti aicina dalībvalstis vienoties par to valstu sarakstu, kuras iesaistītas bruņotos 
konfliktos un uz kurām ieroču eksports vispār jāaizliedz, vadoties no ANO Drošības 
padomes ieroču embargo uzraudzības mehānismu ziņojumiem un ieteikumiem;

Or. en
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Grozījumu iesniedzis Karl von Wogau

Grozījums Nr. 10
4. a punkts (jauns)

4.a. aicina uzsākt dialogu Eiropā starp dalībvalstu atbildīgo iestāžu pārstāvjiem, ņemot 
vērā Eiropas Situācijas centra novērtējumus;

Or. de

Grozījumu iesniedzis Tobias Pflüger

Grozījums Nr. 11
5. punkts

5. atzinīgi vērtē Rīcības kodeksa pārveidošanu par Kopējo nostāju; norāda, ka Kopējā 
nostāja nedrīkst ierobežot dalībvalstu brīvu rīcību, apspriežot citus starptautiskus un 
reģionālus pasākumus ieroču eksporta kontrolei; tomēr pauž nožēlu, ka tas joprojām 
nav noticis un aicina dalībvalstis noteikt ES Rīcības kodeksu par juridiski saistošu;

Or. de

Grozījumu iesniegusi Ana Maria Gomes

Grozījums Nr. 12
5.a punkts (jauns)

5.a. uzskata, ka skaidrai, efektīvai un saskaņotai kopējai ieroču eksporta politikai, kuras 
pamats ir juridiski saistošs ES Rīcības kodekss, var būt izšķiroša loma cīņā pret 
terorismu un konfliktu novēršanā, kā arī reģionālās stabilitātes veicināšanā un 
cilvēktiesību sekmēšanā;

Or. en

Grozījumu iesniedzis Tobias Pflüger

Grozījums Nr. 13
6. punkts

6. konstatē pasākumu kompleksa un ieroču eksporta regulēšanas īpašu mehānismu 
ieviešanu valstīs pēc ieroču embargo atcelšanas; uzskata, ka pārskata mehānisms 
jāievieš pasākumu kompleksa novērtēšanai un pārskatīšanai, ja tas nepieciešams, un 
regulārai stāvokļa uzraudzībai valstī pēc ieroču embargo atcelšanas, ņemot vērā ieroču 



AM\581358LV.doc PE.362.702 v02-00
5/10 PE.362.702 v02-00

LV

embargo atcelšanas iemeslus; aicina COARM regulāri pārbaudīt mehānismu un ziņot 
Eiropas Parlamentam par šīm pārbaudēm; aicina aizliegt ieroču eksportu uz valstīm, 
kurās tiek pārkāptas cilvēktiesības;

Or. de

Grozījumu iesniedzis Panagiotis Beglitis

Grozījums Nr. 14
6. punkts

6. atzinīgi vērtē pasākumu kompleksa un ieroču eksporta regulēšanas īpašu mehānismu 
ieviešanu valstīs pēc ieroču embargo atcelšanas; uzskata, ka pilna uzraudzība ir 
nepieciešama arī pēc ieroču embargo atcelšanas; uzskata, ka pārskata mehānisms 
jāievieš pasākumu kompleksa novērtēšanai un pārskatīšanai, ja tas nepieciešams, un 
regulārai stāvokļa uzraudzībai valstī pēc ieroču embargo atcelšanas, ņemot vērā ieroču 
embargo atcelšanas iemeslus; aicina COARM regulāri pārbaudīt mehānismu un ziņot 
Eiropas Parlamentam par šīm pārbaudēm;

Or. fr

Grozījumu iesniegusi Ana Maria Gomes

Grozījums Nr. 15
9. punkts

9. atkārtoti izsaka pārliecību, ka nedrīkst atcelt ieroču embargo Ķīnai kamēr tajā nav 
skaidri un noteikti uzlabojusies situācija politiskās, pilsoņu un cilvēktiesību brīvības 
jomās, kamēr Tjanaņmeņas notikumi nav patiesi atspoguļoti; izsaka bažas, ka ieroču 
eksports palielinās Austrumāzijā reģionālās nestabilitātes risku, it īpaši ņemot vērā 
Ķīnas neseno “neatdalīšanās” likumu attiecībā uz Taivānu; mudina Ķīnu veikt 
noteiktus pasākumus, lai valstī uzlabotu stāvokli cilvēktiesību jomā, piemēram, 
ratificējot Starptautisko paktu par civilajām un politiskajām tiesībām un ļaujot 
Starptautiskā Sarkanā krusta komitejai pārbaudīt cietumus Ķīnā, sniedzot 
informāciju par visu Tjanaņmeņas upuru likteni, kā arī stiprinot ieroču eksporta 
sistēmu un pildot savas saistības attiecībā uz ieroču neizplatīšanas starptautiskajām 
normām;

Or. en
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Grozījumu iesniedzis Raimon Obiols i Germà

Grozījums Nr. 16
9. punkts

Vienlīdzīgi kritēriji

9. mudina dalībvalstis piemērot vienādus kritērijus trešo valstu novērtēšanai, apsverot 
ieroču eksporta ierobežojumus vai ieroču embargo, pamatojoties uz cilvēktiesību 
pārkāpumiem vai pieaugošu nestabilitāti reģionā; tādēļ (svītrojums), nedrīkst atcelt 
ieroču embargo Ķīnai, kamēr tajā nav skaidri un noteikti uzlabojusies situācija 
politiskās, pilsoņu un cilvēktiesību brīvības jomās, kamēr Tjanaņmeņas notikumi nav 
patiesi atspoguļoti; izsaka bažas, ka ieroču eksports palielinās Austrumāzijā reģionālās 
nestabilitātes risku, it īpaši, ņemot vērā Ķīnas neseno “neatdalīšanās” likumu attiecībā 
uz Taivānu;

Or. en

Grozījumu iesniedzis Tobias Pflüger

Grozījums Nr. 17
10. punkts

10. konstatē Norādījumu izmaiņas un mudina turpināt to atjaunošanu saskaņā ar ES Rīcības 
kodeksa jauninājumiem, piemēram papildināt 8. kritērija norādījumus, lai tie tiktu 
pilnīgi pabeigti; aicina kā vispārēju kritēriju pielietot cilvēktiesību ievērošanu;

Or. de

Grozījumu iesniedzis Tobias Pflüger

Grozījums Nr. 18
10.a punkts (jauns)

10.a. aicina pieņemt jaunu Rīcības kodeksu, piešķirot lielāku nozīmi ieroču izplatīšanas 
problēmai un Padomes 2000. gada 22. jūnija Regulas (EK) Nr. 1334/2000 
iekļaušanai, ar ko nosaka Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju 
eksporta kontrolei1; mudina ieviest tālākus uzlabojumus pirms jaunā Rīcības kodeksa 
pieņemšanas, piemēram, īstenot cilvēktiesību kritēriju, kuru nedrīkst ierobežot ar 
apsvērumiem par to, vai valsts ir gatava ievērot starptautiskos tiesību aktus par karu; 
un aicina noteikt Rīcības kodeksu politiski saistošu līdz laikam ka tas kļūs juridiski 
saistošs;

1 OV L 159, 30.06.2000, 1. lpp.
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Or. de

Grozījumu iesniedzis Tobias Pflüger

Grozījums Nr. 19
12. punkts

12. aicina būtiski uzlabot valstu ziņošanas procedūras, lai sekmētu dalībvalstu pareizu 
novērtēšanu par ES Rīcības kodeksa piemērošanu un veicinātu pārskatāmību; turklāt, 
dalībvalstīm jāvienojas par īpašiem standartiem, kuri visām dalībvalstīm stingri 
jāievēro, tostarp saņēmējā valstī izsniegto eksporta un starpniecības licenču skaits, 
katras eksportam licencētās militārās preces pilnīgs apraksts un skaits, un norāde par 
militāro preču galīgo saņēmēju; mudina, lai informāciju par ieroču eksporta 
finansējumu, t.i., valsts aizdevumus un aizdevumu garantijas, turpmāk iekļauj valstu 
ziņojumos;

Or. de

Grozījumu iesniedzis Tobias Pflüger

Grozījums Nr. 20
15.a punkts (jauns)

15.a. aicina Padomi klasificēt divējāda lietojuma preces kā bruņojumu un ņemt to vērā, 
pārskatot Rīcības kodeksu; aicina nekavējoties apspriest tendences pāriet no 
civilajām uz militārajām tehnoloģijām izplatības svarīgumu nākamajai regulai par 
divējāda lietojuma precēm un Rīcības kodeksam;

Or. de

Grozījumu iesniegusi Annemie Neyts-Uyttebroeck

Grozījums Nr. 21
16.a punkts (jauns)

16.a. aicina Eiropas Savienību un valstis īstenot efektīvākas metodes divējāda lietojuma 
preču eksporta kontrolei, lai novērstu risku, ka nevēlami gala lietotāji trešās valstīs 
varētu piekļūt paaugstinātas bīstamības precēm;

Or. en
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Grozījumu iesniedzis Panagiotis Beglitis

Grozījums Nr. 22
16.a punkts (jauns)

16.a. iesaka dalībvalstīm pienācīgi pārbaudīt stāvokli cilvēktiesību jomā valstīs, kuras 
importē ieročus;

Or. fr

Grozījumu iesniegusi Ana Maria Gomes

Grozījums Nr. 23
28. punkts

28. Rosina dalībvalstis gatavoties nākamajai ES paplašināšanas kārtai un apsvērt kā labāk 
iesaistīt nākamās dalībvalstis ES Rīcības kodeksa informācijas apmaiņas mehānismos, 
it īpaši COARM pārrunās un atteikumu paziņošanas sistēmā, lai nodrošinātu ieroču 
eksporta kontroles politiku saskaņotību un Rīcības kodeksa principu un kritēriju 
pilnīgu īstenošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedzis Tobias Pflüger

Grozījums Nr. 24
28.a punkts (jauns)

28.a. aicina nodibināt Eiropas Ieroču eksporta aizlieguma uzraudzības aģentūru, lai 
novērotu un pārbaudītu ES tiesību aktu efektivitāti ieroču eksporta jomā; tāpat aicina 
izveidot Atbruņošanās un konversijas aģentūru un aicina Padomi likvidēt Eiropas 
Aizsardzības aģentūru, jo šī iestāde, cenšoties veicināt ieroču pārdošanu Eiropā, 
veicina ieroču eksporta tālāku atbalstīšanu un rada grūtības uzraudzīt ieroču 
eksportu;

Or. de
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Grozījumu iesnieguši Georg Jarzembowski, Cecilia Malmström and Karl von Wogau

Grozījums Nr. 25
28.a punkts (jauns)

28.a. aicina Padomi un Eiropas Komisiju nākamajās pārrunās par Eiropas 
Kaimiņattiecību politiku un Partnerības un sadarbības līgumiem iekļaut stingru 
atbalstu ES ieroču tirdzniecības embargo Ķīnas Tautas Republikai;

Or. en

Grozījumu iesniedzis Tobias Pflüger

Grozījums Nr. 26
28.b punkts (jauns)

28.b. aicina nodibināt Eiropas Ieroču eksporta ietekmes jaunattīstības valstīs ziņojumu 
aģentūru, kuras uzdevums būtu izstrādāt informētību veicināšu stratēģiju, lai 
sekmētu Rīcības kodeksu, norādot ieroču eksporta postošo ietekmi uz ekonomiku un 
sabiedrību; aicina šo aģentūru finansēt no apropriācijām, kuras iepriekš bija 
piešķirtas Eiropas Aizsardzības aģentūrai, ņemot vērā, ka Eiropas Aizsardzības 
aģentūrai ir ilglaicīga ietekme ieroču eksporta veicināšanā, panākot vienošanos par 
ieroču politiku starp galvenajām ieroču eksportētājām valstīm Eiropas Savienībā;

Or. de

Grozījumu iesniegusi Ana Maria Gomes

Grozījums Nr. 27
30. punkts

30. mudina dalībvalstis izmantot savu pieredzi ES Rīcības kodeksa principu un galveno 
pamatnostādņu, piemēram, uz kritērijiem balstītas ieroču eksporta licencēšanas sistēmas 
veicināšanai un tālākai attīstībai citos reģionos un Eiropas valstīs;

Or. en

Grozījumu iesniegusi Annemie Neyts-Uyttebroeck

Grozījums Nr. 28
32.a punkts (jauns)

32.a. pauž bažas par vieglo ieroču un kājnieku ieroču nelikumīgas tirdzniecības un 



PE.362.702 v02-00 10/10 AM\581358LV.doc
PE.362.702 v02-00

LV

nesodāmības problēmām un aicina ES sadarbībā ar ANO sekmēt starptautisku 
sistēmu vieglo un kājnieku ieroču marķēšanai un reģistrēšanai, lai radītu efektīvu 
līdzekli to nelegālas ražošanas, pārvedumu un izmantošanas apkarošanai visā 
pasaulē;

Or. en

Grozījumu iesniedzis Tobias Pflüger

Grozījums Nr. 29
32.a punkts (jauns)

32.a. aicina dalībvalstīs un ES pārrunāt, vai, tāpat kā Vācijā, ieroču eksportam jāturpina 
piemērot tāda pati budžeta procedūra kā citiem eksporta veidiem; aicina vienoties par 
principu, vai ieroču eksportam jākalpo par valstu un pārvalstu spēka politikas 
instrumentu dalībvalstīm un Eiropas Savienībai, kā tas jau ir lielajās dalībvalstīs;

Or. de


