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Θέμα: VP/HR - ιταλικές εξαγωγές όπλων στη Σαουδική Αραβία 

Πρόσφατη έρευνα των New York Times εντόπισε στην Υεμένη βόμβες που είχαν κατασκευαστεί από 
την ιταλική εταιρεία RWM. Οι βόμβες χρησιμοποιήθηκαν ακολούθως σε βομβαρδισμούς που 
πραγματοποίησε η σαουδική πολεμική αεροπορία, και έχουν συνδεθεί με διάφορες επιθέσεις ενάντια 
σε μη στρατιωτικούς στόχους και με θανάτους αμάχων1. 

Έχει λάβει γνώση η ΑΕ/ΥΕ για τη συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά την πώληση βομβών σειράς 
MK-80 στη Σαουδική Αραβία, η οποία συμμετάσχει σε ένοπλες συγκρούσεις, κατά παράβαση της 
ιταλικής νομοθεσίας περί εξαγωγών όπλων2; Γνωρίζει εάν ενωσιακές εταιρείες πραγματοποιούν άλλες 
εξαγωγές όπλων στη Σαουδική Αραβία και σε άλλους παράγοντες που εμπλέκονται σε ένοπλες 
συγκρούσεις; Αν ναι, μπορεί να παράσχει περισσότερες πληροφορίες; 

Συμφωνεί η ΑΕ/ΥΕ ότι οι εξαγωγές όπλων από την RWM, και ενδεχομένως από άλλες εταιρείες, που 
έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση της Ιταλίας ή άλλων κρατών μελών μπορεί να προσκρούουν στην 
κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου; Διατίθεται να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με το 
ανωτέρω θέμα από τον ιταλό πρωθυπουργό και την ιταλίδα υπουργό αμύνης το συντομότερο δυνατό; 

Σε συνέχεια επανειλημμένων εκκλήσεων από το Κοινοβούλιο, περιλαμβανομένης έκκλησης που 
πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2017, διατίθεται η ΑΕ/ΥΕ να εξασφαλίσει ότι θα δοθεί 
προτεραιότητα στο ζήτημα της ενωσιακής απαγόρευσης εξαγωγών όπλων στη Σαουδική Αραβία κατά 
την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις 22 Ιανουαρίου 2018; 

                                                      
1  https://www.nytimes.com/video/world/middleeast/100000005254317/civilian-deaths-yemen-italian-

bombs.html 
2  Ιταλικός νόμος αριθ. 185 της 9ης Ιουλίου 1990. 


