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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o vývozu zbraní: provádění společného postoje Rady 2008/944/SZBP
(2012/2303(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se 
stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského 
materiálu1,

– s ohledem na probíhající proces přezkumu společného postoje po třech letech od jeho 
přijetí podle článku 15, který provádí pracovní skupina Rady Evropské unie pro vývoz 
konvenčních zbraní (COARM),

– s ohledem na třináctou a čtrnáctou výroční zprávu pracovní skupiny Rady COARM 
(výroční zpráva COARM)2,

– s ohledem na seznam zboží dvojího užití uvedený v příloze I nařízení Rady (ES) 
č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu 
vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití3,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009
o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství4,

– s ohledem na společnou akci Rady 2002/589/SZPB ze dne 12. června 2002 o příspěvku 
Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných a lehkých 
zbraní a s ohledem na strategii Evropské unie pro boj proti nedovolenému hromadění 
ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování
s nimi, kterou přijala Evropská rada ve dnech 15. a 16. prosince 20055,

– s ohledem na společný postoj Rady 2003/468/SZBP ze dne 23. června 2003 o kontrole 
zprostředkování obchodu se zbraněmi6,

– s ohledem na aktualizované znění společného vojenského seznamu Evropské unie ze dne 
27. února 20127,

– s ohledem na pravidelně aktualizovanou uživatelskou příručku ke společnému postoji 
Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií
a vojenského materiálu8,

– s ohledem na Wassenaarské ujednání o kontrole vývozu konvenčních zbraní a zboží
                                               
1 Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99.
2 Úř. věst. C 382, 30.12.2011, s. 1; Úř. věst. C 386, 14.12.2012, s. 1. 
3 Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.
4 Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1.
5 Úř. věst. L 191 ,19.7.2002, s. 1; Rada EU, 5319/06, 13.1.2006.
6 Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 79.
7 Úř. věst. C 85, 22.3.2012, s. 1.
8 Rada EU, 9241/06, 29.4.2009.
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a technologií dvojího užití ze dne 12. května 1996 a aktualizované seznamy tohoto zboží, 
technologií a střeliva z let 2011 a 20121,

– s ohledem na závěry přijaté Radou pro zahraniční věci na jejím zasedání dne 25. června 
2012, které vyjadřují podporu EU mezinárodní smlouvě o obchodu se zbraněmi v rámci 
OSN, která by stanovila závazné obecné normy pro světový obchod s konvenčními 
zbraněmi2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. ledna 2007 o sedmé a osmé výroční zprávě Rady 
podle operativního ustanovení č. 8 Kodexu chování Evropské unie pro vývoz zbraní3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. června 2012 o jednáních o smlouvě OSN o obchodu 
se zbraněmi4,

– s ohledem na článek 42 Smlouvy o Evropské unii a článek 346 Smlouvy o fungování 
Evropské unie,

– s ohledem na čl. 119 odst. 1 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že vývoz zbraní může mít mimo jiné výrazný dopad na bezpečnostní
i rozvojovou politiku, a tudíž musí alespoň podléhat přísnému a co nejúčinnějšímu 
funkčnímu systému kontroly zbraní; 

B. vzhledem k tomu, že společný postoj Rady 2003/468/SZBP představuje právně závazný 
rámec, který stanovuje osm kritérií, jejichž porušení by mělo mít za následek zamítnutí 
vývozní licence (kritéria 1 až 4), nebo by její zamítnutí mělo být alespoň zváženo (kritéria 
5 až 8); 

C. vzhledem k tomu, že tato kritéria by měla mimo jiné zamezit takovému vývozu zbraní, 
jenž vede ke zostřování konfliktů (kritéria 3 až 4), k porušování lidských práv (kritérium 
2) nebo negativním způsobem ovlivňuje další rozvoj přijímací země (kritérium 8); 
vzhledem k tomu, že společný postoj neobsahuje žádné omezení územního rozsahu,
a tudíž se těchto osm kritérií vztahuje jak na vývoz zbraní v rámci EU, tak i na transfery 
zbraní do zemí přidružených k Evropské unii;

D. vzhledem k tomu, že se ke kritériím a zásadám zakotveným ve společném postoji 
oficiálně připojily i třetí země Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika 
Makedonie, Island, Kanada, Chorvatsko, Černá Hora a Norsko;

E. vzhledem k tomu, že podle článku 3 společného postoje vymezuje těchto osm kritérií 
pouze minimální standardy, a tudíž jím nejsou dotčena přísnější opatření politiky 
členských států v oblasti kontroly vývozu zbraní;

                                               
1 http://www.wassenaar.org/
2 Rada Evropské Unie, 3179. zasedání Rady pro zahraniční věci, dne 25.6.2012 v Lucemburku.
3 Přijaté texty, P6_TA(2007)0008.
4 P7_TA-PROV(2012)0251.
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F. vzhledem k tomu, že článek 10 společného postoje jednoznačně stanovuje, že dodržování 
těchto osmi kritérií má mít přednost před případnými hospodářskými, sociálními, 
komerčními či průmyslovými zájmy členských států; 

G. vzhledem k tomu, že rozhodovací procesy týkající se udělení licence k vývozu zbraní 
nebo její zamítnutí jsou v pravomoci členských států; vzhledem k tomu, že se výklad 
těchto osmi kritérií v rámci Evropské unie značně liší, což se odráží i ve značně odlišném 
postupu při vývozu zbraní; 

H. vzhledem k tomu, že ve společném postoji není obsažen žádný závazný a demokraticky 
sestavený seznam zemí, ve kterých dochází při vývozu zbraní k porušování jednoho či 
více z těchto osmi kritérií, společně s odůvodněním; 

I. vzhledem k tomu, že není k dispozici standardizovaný systém kontroly a podávání zpráv, 
jenž by poskytoval informace o tom, zda a do jaké míry porušují jednotlivé členské státy 
při uskutečňování svých vývozů daných osm kritérií, a rovněž není k dispozici 
mechanismus pro udílení sankcí v případě, že členský stát uskutečňuje vývozy, které 
zjevně nejsou v souladu s těmito osmi kritérii; vzhledem k tomu, že není možné 
dodržování daných osmi kritérií nezávisle kontrolovat; 

J. vzhledem k tomu, že členské státy nijak zvláště nepokročily v nalezení konsensu, co se 
týče uplatňování a výkladu osmi kritérií stanovených ve společném postoji,

K. vzhledem k tomu, že výroční zpráva skupiny COARM by měla posuzovat provádění 
společného postoje a zvýšit transparentnost vývozu zbraní členských států;

L. vzhledem k tomu, že výroční zprávy skupiny COARM přispívají k větší transparentnosti 
vývozu zbraní členských států a že se zvětšil počet pokynů a vysvětlení v uživatelské 
příručce; vzhledem k tomu, že v rámci společného postoje došlo k navýšení množství 
informací týkajících se udělení licencí pro vývoz zbraní;

M. vzhledem k tomu, že zdaleka ne všechny členské státy Evropské unie předávají pracovní 
skupině COARM úplné údaje; vzhledem k tomu, že rozdílné metody jednotlivých 
členských států používané při sběru údajů a jejich předávání vedou k vytvoření neúplných
a nejednotných souborů údajů, které výrazně narušují transparentnost této oblasti;

N. vzhledem k tomu, že v minulých letech byla přijata opatření týkající se obchodu s ručními 
palnými zbraněmi a lehkými zbraněmi, v únoru 2012 bylo přijato aktualizované znění 
seznamu vojenského materiálu podle Wassenaarského ujednání a seznamu zboží
a technologií dvojího použití, a do agendy a částečně i do samotného společného postoje 
byly začleněny oblasti jako kontrola zprostředkování obchodu se zbraněmi, licenční 
výroba mimo Evropskou unii a kontrola konečných uživatelů, přesto se však na značné 
množství výrobků, obzvláště co se týče zboží dvojího užití, nadále nevztahuje žádný 
právně závazný systém kontroly vývozu zbraní; 

O. vzhledem k tomu, že společný vojenský seznam Evropské unie a seznam zboží dvojího 
užití nezahrnuje značné množství technologií střežení a softwarů a jiného materiálu, jenž 
mnoho přijímajících zemí využívá při represích proti vlastnímu obyvatelstvu; 
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P. vzhledem k tomu, že údajně nešly události arabského jara v zemích severní Afriky
a Blízkého východu předvídat; vzhledem k tomu, že však byla a je známa situace v oblasti 
lidských práv v těchto zemích a měla být při udělování licencí pro vývoz zbraní 
zohledněna a musí být zohledňována i nadále; vzhledem k tomu, že události arabského
jara poukázaly na slabé stránky a zčásti i na porušování společného postoje či jeho kritérií 
ze strany některých států;

Q. vzhledem k tomu, že země severní Afriky a Blízkého východu v minulých letech patřily
a stále ještě patří k nejdůležitějším odběratelům evropského zbrojního materiálu; 
vzhledem k tomu, že členské státy EU vyvezly v roce 2010 do zemí severní Afriky
a Blízkého východu zbrojní materiál v celkové hodnotě 8 324,3 milionů EUR a v roce 
2011 ještě v celkové hodnotě 7 975,2 milionů EUR s tím odůvodněním, že podporují 
politickou stabilitu1; vzhledem k tomu, že členské státy EU udělily v letech 2006 až 2010 
jen pro Libyi vývozní licence v celkové hodnotě 1 056 milionů EUR, zatímco ve stejném 
časovém období bylo zamítnuto 54 žádostí o vývoz zbraní do Libye na základě kritérií 2, 
7 a 5 (kritérium 2 se vyskytovalo nejčastěji)2;

R. vzhledem k tomu, že šetření Mezinárodního střediska pro přeměnu v Bonnu (BICC) 
ukázalo, že například v Německu porušovalo v roce 2011 z celkových 17 568 udělených 
licencí pro vývoz zbrojního materiálu některé z osmi kritérií 5 149 licencí, což představuje 
téměř 30 % vývozů do 76 různých zemí3; 

S. vzhledem k tomu, že odvětví průmyslu požaduje další rozšíření vývozu zbraní, aby se tak 
vyrovnal předpokládaný pokles poptávky v rámci Evropské unie, a že tento požadavek 
nachází u velké části politického spektra podporu jakožto přínos pro posílení průmyslové 
základny evropské obrany;

T. vzhledem k tomu, že aktivní zapojení zúčastněných členských států, nestátních organizací, 
vnitrostátních parlamentů a také Evropského parlamentu do hodnocení, harmonizace, 
provádění a kontroly dodržování společného postoje se uskutečňuje jen pomalu
a nedůsledně; 

Posílení společného postoje

1. bere na vědomí, že podle údajů Stokholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru 
(SIPRI) jsou státy Evropské unie jako celek největším vývozcem zbraní na světě
a předstihují i USA a Rusko4 a že v roce 2011 bylo 61,4 % těchto vývozů5 uskutečněno do 
zemí mimo Evropskou unii, což představuje stále větší podíl vývozů do těchto zemí; 

2. uznává, že Evropská unie má jakožto jediná konfederace k dispozici celosvětově 
                                               
1 Zpráva o vývozu zbraní za rok 2012 Společné rady pro církev a rozvoj (GKKE), s. 9.

2 Přezkum společného postoje EU k vývozu zbraní: možnosti posílení kontrol, Mark Bromley, Non-Proliferation 
Papers č. 7, leden 2012, s. 12.
3 Zpráva o vývozu zbraní za rok 2012 GKKE, s. 7.
4 Žebříček 20 největších vývozců zbraní, 2007-2011, 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of_at_top_20_exp_map.html
5 Údaje o vývozu zbraní z EU zůstávají stejné („EU arms exports figures remain level“), Jane's Defence Weekly, 
4. ledna 2013.
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ojedinělý, právně závazný rámec, který posiluje kontrolu vývozu zbraní mimo jiné do 
krizových oblastí a zemí s vážnými problémy v oblasti lidských práv, a v tomto ohledu 
vítá zapojení evropských a mimoevropských třetích zemí do tohoto systému kontroly 
vývozu zbraní na základě společného postoje; je však znepokojen tím, že jednotlivé 
členské státy EU přistupují k uplatňování a výkladu daných osmi kritérií odlišným
a rigidním způsobem; požaduje tudíž od členských států jednotný a stejně přísný výklad
a úplné provádění společného postoje se všemi jeho povinnostmi;

3. je toho názoru, že negativní dopad na příležitosti k rozvoji chudších přijímajících zemí, 
který mají jejich výdaje na zbrojní materiál, by měl být posuzován podle kritéria 8, 
přičemž by jakákoli neslučitelnost s rozvojem země měla automaticky vést k zamítnutí 
vývozní licence;

4. je toho názoru, že by měl společný postoj být doplněn o průběžně aktualizovaný a veřejně 
přístupný seznam s rozsáhlým odůvodněním, který by poskytoval informace o tom, zda
a do jaké míry je vývoz do určitých přijímacích zemí v souladu s danými osmi kritérii;

5. považuje za nezbytné vytvořit standardizovaný systém kontroly a podávání zpráv, který 
by poskytoval informace o tom, zda a do jaké míry vývoz jednotlivých členských států 
Evropské unie porušuje daných osm kritérií; 

6. trvá na tom, aby bylo souvislosti s procesem přezkumu společného postoje prosazováno 
jasné a srozumitelné vyjadřování v tomto postoji, aby se zabránilo odlišnému vykládání
a uplatňování kritérií; zejména trvá na tom, aby se postupovalo podle článku 10 
společného postoje a aby v souladu s ním nedocházelo k rušení či vyřazování kritérií kvůli 
politickým, hospodářským nebo geostrategickým zájmům;

7. vyjadřuje politování nad tím, že není možné nezávisle kontrolovat dodržování daných 
osmi kritérií, že neexistuje žádný mechanismus pro udílení sankcí v případech porušení 
těchto osmi kritérií ze strany členských států a že zavedení takového mechanismu není ani
v plánu; je toho názoru, že by měly být určeny způsoby provádění nezávislé kontroly
a mechanismy pro udílení sankcí v případech porušování společného postoje; 

Materiál pro civilní i vojenské účely 

8. vítá, že Rada přijala aktualizované znění seznamu střeliv podle Wassenaarského ujednání, 
jež zohledňuje všechny změny týkající se seznamu střeliv z roku 2011; vyzývá Radu, aby 
přijala i poslední změny z roku 2011 týkající se mimo jiné seznamu zboží dvojího užití, 
které sjednala skupina odborníků v prosinci 2012;

9. s ohledem na kontroly vývozu a uplatňování osmi kritérií vyzývá členské státy, aby 
věnovaly větší pozornost materiálu, který lze použít jak pro civilní, tak pro vojenské 
účely, jako jsou například technologie střežení nebo náhradní díly a výrobky vhodné pro 
použití při kybernetickém vedení války nebo potlačování lidských práv s použitím 
nesmrtících zbraní; 

10. požaduje, aby bylo daných osm kritérií rozšířeno či uplatňováno také na vojenský, 
bezpečnostní a policejní personál, služby týkající se vývozu zbraní, odborné znalosti
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a výcvik a na soukromé vojenské a bezpečnostní služby; požaduje, aby byla naléhavě 
zavedena povinnost provádět při vývozu bezpečnostních technologií a obecně zboží 
dvojího užití přezkum souladu s danými osmi kritérii;

Výroční zpráva pracovní skupiny Rady COARM

11. oceňuje snahy pracovní skupiny Rady COARM o spolupráci, koordinaci a posílení 
provádění společného postoje, obzvláště co se týče informačních kampaní a procesů 
harmonizace a konvergence prováděných jak v rámci Evropské unie, tak i s třetími 
zeměmi; vyzdvihuje důležitý úkol skupiny COARM týkající se dosažení účinné a právně 
závazné mezinárodní smlouvy o kontrole zbraní při mezinárodním obchodování
s konvenčními zbraněmi;

12. s politováním konstatuje, že v roce 2010 předalo jen 63 % členských států Evropské unie 
úplné údaje o uskutečněných vývozech zbraní; konstatuje, že země, které opakovaně 
předkládají neúplné údaje o svých uskutečněných vývozech, patří zároveň k největším 
vývozcům zbraní jak v rámci EU, tak i z celosvětového hlediska;

13. konstatuje, že členské státy používají různé metody pro získávání údajů a různé postupy 
zveřejňovaní získaných údajů o uskutečněných vývozech zbraní, což vede k tomu, že 
výroční zprávy skupiny COARM neobsahují důležité informace, a nejsou tudíž aktuální
a nemají výpovědní hodnotu; požaduje proto, aby byly zavedeny standardizované metody 
pro získávání a předávání údajů, které budou jednotně uplatňovat všechny státy, což 
povede ke včasnému předávání či zveřejňování úplných informací; 

14. v této souvislosti vybízí k tomu, aby byly získávány doplňující informace od členských 
států a zveřejňovány jak na vnitrostátní úrovni, tak i v každoroční výroční zprávě skupiny 
COARM, se zvláštním zřetelem na seznam zemí, které svými vývozy zbraní porušují 
jedno nebo více z daných osmi kritérií, a seznam těch členských států Evropské unie, 
které ve sledovaném období vyvážely zbraně do těchto zemí; 

15. konstatuje, že směrnice o zjednodušení podmínek transferů uvnitř Společenství výrazně 
ulehčila vývoz zbrojního materiálu v rámci EU; v této souvislosti požaduje, aby výroční 
zpráva skupiny COARM poskytla také podrobné informace o tom, které uskutečněné 
vývozy zbraní v rámci EU porušovaly jedno či více z daných osmi kritérií; 

16. požaduje, aby byly ve výroční zprávě skupiny COARM uvedeny i informace o konečném 
použití zbraní vyvezených v rámci EU a o možných problematických dalších transferech 
do třetích zemí; 

17. vybízí, aby byla výroční zpráva skupiny COARM doplněna o shrnutí, jež by mělo mimo 
jiné uvádět tendence v porovnání s předcházejícími léty a souhrnné číselné údaje;

18. s politováním konstatuje, že výroční zpráva skupiny COARM za rok 2010 vyšla až 30. 
prosince 2011 a za rok 2011 až 14. prosince 2012, tedy se značným zpožděním; požaduje 
proto včasné zveřejňování výročních zpráv skupiny COARM, což znamená nanejvýš půl 
roku po uplynutí sledovaného období; 
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Parlament a občanská společnost

19. zdůrazňuje důležitou roli občanské společnosti, vnitrostátních parlamentů a Evropského 
parlamentu, kterou hrají jak při provádění, tak i prosazování sjednaných norem 
společného postoje na vnitrostátní a evropské úrovni a při vytváření transparentního 
systému kontroly s danými zodpovědnostmi; požaduje proto vytvoření transparentního
a důkladného kontrolního mechanismu, který by posílil roli parlamentů a občanské 
společnosti;

20. zdůrazňuje význam a legitimitu parlamentního dohledu nad údaji a prováděním kontroly 
vývozu zbraní, a požaduje proto učinit taková opatření a poskytnout takovou podporu
a informace, jaké jsou nezbytné k zajištění neomezeného vykonávání těchto kontrolních 
funkcí na vnitrostátní a evropské úrovni;

21. domnívá se, že by měli být na jednání pracovní skupiny Rady COARM pravidelně 
konzultováni vládní úředníci zodpovědní za vydávání vývozních licencí na vnitrostátní 
úrovni a dále i nevládní neziskové organizace, které se zbývají kontrolou vývozu zbraní, 
protože podstatně přispívají k provádění společného postoje a zvyšování kvality 
vyměňovaných informací;

Mezinárodní smlouva o kontrole zbraní v oblasti mezinárodního obchodu s konvenčními 
zbraněmi 

22. znovu vyjadřuje svou plnou podporu tomu, aby byla pod záštitou OSN uzavřena solidní
a právně závazná mezinárodní smlouva o kontrole zbraní v oblasti mezinárodního 
obchodu s konvenčními zbraněmi, a zdůrazňuje, že se tento cíl musí stát prioritou 
evropské zahraniční politiky;

23. zastává názor, že účinná smlouva o kontrole by měla pokrýt široké spektrum činností 
spjatých s obchodem s konvenčními zbraněmi, k nimž náleží: dovoz, vývoz a transfer, 
včetně tranzitu a překládky, přechodný dovoz, vývoz a zpětný vývoz, výroba s udělenou 
zahraniční licencí, řízení zásob a veškeré související služby, včetně zprostředkování, 
dopravy a financování; 

24. je toho názoru, že účinná mezinárodní smlouva o kontrole vývozu zbraní by měla také 
pokrývat transfer zbraní mezi státy, transfer mezi státem a soukromým konečným 
uživatelem, leasing, půjčky, dary nebo transfery v podobě poskytování pomoci nebo 
jiného plnění;

25. vybízí členské státy OSN, aby zavedly jako mezinárodní normy dodatečná závazná 
kritéria, jež budou sloužit jako pokyny pro subjekty s rozhodovací pravomocí, a aby 
zohledňovaly především situaci v cílové zemi, mimo jiné s ohledem na lidská práva, 
dopad na socioekonomický rozvoj země a zachování míru a bezpečnosti v regionu; 

Odzbrojení

26. je toho názoru, že by Evropská unie měla dostát své zvýšené odpovědnosti za mír
a bezpečnost v Evropě a na celém světě předložením dalších iniciativ zaměřených na 
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omezování početního stavu zbraní a odzbrojení; měla by vystupovat jako zodpovědný 
globální hráč v přední linii a aktivně působit v oblastech nešíření zbraní, celosvětového 
odzbrojení a kontroly transferů zbraní; 

27. je toho názoru, že by Evropská unie měla vypracovat komplexní strategii přeměny; v této 
souvislosti doporučuje vytvořit v rámci strategie plán, který by výrobu zbrojního 
materiálu co nejrychleji přesměroval na výrobu civilního materiálu;

28. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké 
představitelce, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a generálnímu 
tajemníkovi OSN. 


