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ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με θέμα «Εξαγωγές όπλων:εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου»
(2012/2303(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 
2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών 
στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού1,

– έχοντας υπόψη τη διαδικασία επανεξέτασης της κοινής θέσης που βρίσκεται σε εξέλιξη 
από την ομάδα εργασίας «Εξαγωγές συμβατικών όπλων» του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (COARM), σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 15 της κοινής 
θέσης σχετικά με την επανεξέτασή της 3 έτη μετά την υιοθέτησή της,

– έχοντας υπόψη τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη ετήσια έκθεση της ομάδας 
εργασίας του Συμβουλίου COARM (ετήσια έκθεση της COARM)2,

– έχοντας υπόψη τον κατάλογο ειδών διπλής χρήσης του παραρτήματος I του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου της 5ης Μαΐου 2009 περί κοινοτικού συστήματος 
ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών 
διπλής χρήσης3

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για 
τις μεταφορές προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας4,

– έχοντας υπόψη την κοινή δράση 2002/589/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 
2002, για τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της 
αποσταθεροποιητικής συσσώρευσης και διάδοσης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού
και τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης συσσώρευσης και 
διακίνησης SALW και των πυρομαχικών τους, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 15ης-16ης Δεκεμβρίου 20055,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση 2003/468/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 
2003, για τον έλεγχο της διαμεσολάβησης με αντικείμενο όπλα6,

– έχοντας υπόψη τον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
ενημερωμένη έκδοση της 27ης Φεβρουαρίου 20127,

                                               
1 ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99.
2 ΕΕ C 382 της 30.12.2011, σ. 1· ΕΕ C 386 της 14.12.2012, σ. 1. 
3 ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1.
4 ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1.
5 ΕΕ L 191 της 19.7.2002, σ. 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5319/06 της 13.1.2006.
6 ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 79.
7 ΕΕ C 85 της 22.3.2012, σ. 1.
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– έχοντας υπόψη τις οδηγίες χρήσης για την κοινή θέση του Συμβουλίου για τον καθορισμό 
κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και 
εξοπλισμού1 που ενημερώνονται τακτικά 

– έχοντας υπόψη τον διακανονισμό Wassenaar της 12ης Μαΐου 1996 για τον έλεγχο 
εξαγωγής συμβατικών όπλων, ειδών και τεχνολογιών διπλής χρήσεως, καθώς και τους 
ενημερωμένους καταλόγους για τα έτη 2011 και 2012 που αφορούν τα παραπάνω είδη, 
τεχνολογίες και πυρομαχικά2,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου «Εξωτερικές Υποθέσεις» κατά τη 
σύνοδό του της 25ης Ιουνίου 2012, όπου διατυπώθηκε η ανάγκη υποστήριξης από την ΕΕ 
μιας διεθνούς συμφωνίας για το εμπόριο όπλων στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, στην 
οποία θα ορισθούν δεσμευτικά κοινά πρότυπα σχετικά με το διεθνές εμπόριο συμβατικών 
όπλων3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2007 σχετικά με την έβδομη και την 
όγδοη ετήσια έκθεση δυνάμει της λειτουργικής διάταξης αριθ. 8 του κώδικα 
συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξαγωγές όπλων4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις 
στο πλαίσιο του ΟΗΕ με θέμα τη Συνθήκη για το Εμπόριο Όπλων5,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 42 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 346 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 119 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2013),

Α.  με την πεποίθηση ότι οι εξαγωγές όπλων μπορεί να έχουν, μεταξύ άλλων, σημαντικές 
επιπτώσεις στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας, αλλά και της αναπτυξιακής πολιτικής 
και, ως εκ τούτου, πρέπει να εντάσσονται σε ένα αυστηρό και όσο το δυνατόν πιο 
λειτουργικό σύστημα ελέγχου των εξοπλισμών· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ ορίζει νομικά δεσμευτικό 
πλαίσιο εντός του οποίου θεσπίζονται οκτώ κριτήρια, και ότι σε περίπτωση παραβίασης 
των κριτηρίων αυτών πρέπει να απορρίπτεται η άδεια εξαγωγής (κριτήρια 1–4) ή έστω να 
εξετάζεται το ενδεχόμενο απόρριψής της (κριτήρια 5–8)· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τα εν λόγω κριτήρια πρέπει να αποτρέπονται, μεταξύ άλλων, 
οι εξαγωγές όπλων που θα οδηγήσουν σε όξυνση των συγκρούσεων (κριτήρια 3 και 4) ή 
σε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (κριτήριο 2) ή θα έχουν επιπτώσεις στις 
αναπτυξιακές προοπτικές μιας αποδέκτριας χώρας (κριτήριο 8)· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

                                               
1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 9241/09 της 29.4.2009.
2 http://www.wassenaar.org/
3 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 3179η σύνοδος του Συμβουλίου «Εξωτερικές υποθέσεις», 25.6.2012 στο 
Λουξεμβούργο.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2007)0008.
5 P7_TA-PROV(2012)0251.
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δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς το πεδίο εφαρμογής της κοινής θέσης και ότι, 
επομένως, τα οκτώ κριτήρια ισχύουν και για τις εξαγωγές στο εσωτερικό της Ευρώπης 
όπως ακριβώς για τις μεταφορές όπλων σε κράτη που διατηρούν στενούς δεσμούς με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρίτες χώρες Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ισλανδία, Καναδάς, Κροατία, Μαυροβούνιο και Νορβηγία 
έχουν υπαχθεί επισήμως στα κριτήρια και τις αρχές της κοινής θέσης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της κοινής θέσης, τα οκτώ κριτήρια 
ορίζουν απλώς ελάχιστα πρότυπα και δεν θίγουν τυχόν περιοριστικότερα μέτρα των 
κρατών μελών που αφορούν την πολιτική για τον έλεγχο των εξοπλισμών·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 της κοινής θέσης ορίζει σαφώς ότι η τήρηση των 
οκτώ κριτηρίων έχει προτεραιότητα έναντι τυχόν οικονομικών, κοινωνικών, εμπορικών ή 
βιομηχανικών συμφερόντων των κρατών μελών· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την έγκριση ή την 
απόρριψη άδειας εξαγωγής όπλων υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν πολύ 
διαφορετικές ερμηνείες των οκτώ κριτηρίων, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να διαφέρουν 
σε σημαντικό βαθμό οι επιμέρους πρακτικές των εξαγωγών όπλων· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή θέση δεν περιλαμβάνει δημοκρατικά κατηρτισμένο και 
δεσμευτικό κατάλογο καθώς και αιτιολόγηση που να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις 
χώρες στις οποίες οι εξαγωγές όπλων παραβιάζουν ένα ή περισσότερα από τα οκτώ 
κριτήρια· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει πρότυπο σύστημα ελέγχου και υποβολής εκθέσεων, 
το οποίο να παρέχει πληροφορίες για το αν και σε ποιον βαθμό οι εξαγωγές μεμονωμένων 
κρατών μελών παραβιάζουν τα οκτώ κριτήρια, και ότι δεν υπάρχουν ούτε μηχανισμοί 
επιβολής κυρώσεων για την περίπτωση κατά την οποία ένα κράτος μέλος πραγματοποιεί 
εξαγωγές που είναι εμφανώς ασύμβατες με τα οκτώ κριτήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
υπάρχει δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου της τήρησης των οκτώ κριτηρίων· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει σημειωθεί ιδιαίτερη πρόοδος αναφορικά με συνεννόηση 
μεταξύ των κρατών μελών που θα αφορά την εφαρμογή και την ερμηνεία των οκτώ 
κριτηρίων της κοινής θέσης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση της COARM πρέπει να περιλαμβάνει την 
εφαρμογή της κοινής θέσης και να ενισχύει τη διαφάνεια όσον αφορά τις εξαγωγές όπλων 
των κρατών μελών·

ΙΒ. με την πεποίθηση ότι οι ετήσιες εκθέσεις της COARM συνέβαλαν στη μεγαλύτερη 
διαφάνεια όσον αφορά τις εξαγωγές όπλων των κρατών μελών και πολλαπλασίασαν τον 
αριθμό των κατευθυντήριων γραμμών και των επεξηγηματικών σημειώσεων στα 
εγχειρίδια χρήσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή θέση βελτίωσε τον αριθμό των 
πληροφοριών που αφορούν την έκδοση αδειών εξαγωγής όπλων·
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ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαβιβάζουν 
πλήρη στοιχεία στην ομάδα εργασίας COARM του Συμβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι διαφορετικές διαδικασίες συλλογής και διαβίβασης στοιχείων που ακολουθεί κάθε 
κράτος μέλος οδηγούν σε ελλιπή και ανομοιογενή σύνολα δεδομένων, τα οποία έχουν 
σοβαρές επιπτώσεις στη διαφάνεια στον συγκεκριμένο τομέα· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια εγκρίθηκαν μέτρα για το εμπόριο φορητών 
όπλων και ελαφρού οπλισμού, ενώ τον Φεβρουάριο του 2012 εγκρίθηκε ενημερωμένη 
έκδοση του καταλόγου όπλων του διακανονισμού Wassenaar και του καταλόγου ειδών 
και τεχνολογιών διπλής χρήσης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τομείς, όπως ο έλεγχος της 
διαμεσολάβησης με αντικείμενο όπλα, η εξουσιοδοτημένη παραγωγή εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο έλεγχος των τελικών παραληπτών, συμπεριελήφθησαν στο 
πρόγραμμα εργασίας και, εν μέρει, στην ίδια την κοινή θέση, αλλά ότι πολλά προϊόντα, 
ιδίως στον τομέα των ειδών διπλής χρήσης, εξακολουθούν να μην υπάγονται σε νομικά 
δεσμευτικό σύστημα ελέγχου των εξαγωγών όπλων· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο Κοινός Στρατιωτικός Κατάλογος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσο και ο κατάλογος ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ δεν περιλαμβάνουν πολλές 
τεχνολογίες και λογισμικά ελέγχου, καθώς και πολλά άλλα είδη, τα οποία 
χρησιμοποιούνται σε πολλές εισάγουσες χώρες στο πλαίσιο μέτρων καταστολής του 
πληθυσμού τους· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει προβληθεί το επιχείρημα πως τα γεγονότα της Αραβικής 
Άνοιξης στη Βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή (MENA) δεν ήταν δυνατό να 
προβλεφθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εντούτοις, ήταν και παραμένει γνωστή η 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές, η οποία θα έπρεπε να έχει 
ληφθεί και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη χορήγηση αδειών εξαγωγής όπλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης κατέδειξαν τις αδυναμίες και 
τη μερική έλλειψη συμμόρφωσης ορισμένων χωρών με την κοινή θέση ή τα κριτήριά της·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής 
περιλαμβάνονταν τα περασμένα χρόνια και εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στους 
πλέον σημαντικούς αποδέκτες ευρωπαϊκών όπλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξήγαγαν όπλα συνολικής αξίας 8.324,3 εκατομμυρίων 
ευρώ το 2010 και 7.975,2 εκατομμυρίων ευρώ το 2011 στις χώρες MENA, με την 
αιτιολογία της προαγωγής της πολιτικής σταθερότητας1· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κράτη μέλη της ΕΕ εξέδωσαν μεταξύ του 2006 και του 2010 μόνο για τη Λιβύη άδειες 
εξαγωγών συνολικής αξίας 1.056 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ κατά το ίδιο διάστημα 
απορρίφθηκαν 54 αιτήσεις εξαγωγών όπλων προς τη Λιβύη βάσει των κριτηρίων 2, 7 και 
5 (συχνότερα βάσει του κριτηρίου 2)2·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έρευνες του Διεθνούς Κέντρου της Βόννης για τη Μετατροπή 
(Internationale Konversionszentrum Bonn (BICC)) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, π.χ. 

                                               
1 Έκθεση του 2012 για τις εξαγωγές όπλων της οργάνωσης «Εκκλησία και Ανάπτυξη» (Gemeinsame Konferenz 
Kirche und Entwicklung, στο εξής GKΚE), σ. 9.
2 The review of the EU common position on arms exports: prospects for strengthened controls (Επανεξέταση της 
κοινής θέσης της ΕΕ σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: προοπτικές για ενίσχυση των ελέγχων), Mark Bromley, 
Non-Proliferation Papers, αριθ. 7, Ιανουάριος 2012, σ. 12.
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στη Γερμανία το 2011 από τις 17.568 άδειες που χορηγήθηκαν για εξαγωγές όπλων, 5.149 
και, συνεπώς, σχεδόν ποσοστό 30 % των εξαγωγών σε 76 διαφορετικά κράτη παραβίαζαν 
ένα ή περισσότερα από τα οκτώ κριτήρια1· 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία προωθεί την επέκταση των εξαγωγών όπλων 
προκειμένου να αντισταθμιστεί η προβλεπόμενη μείωση της ζήτησης στο εσωτερικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι η εν λόγω προώθηση υποστηρίζεται από μεγάλα τμήματα 
του πολιτικού κόσμου ως μέσο συμβολής στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής 
βάσης στον τομέα των εξοπλισμών·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός συμμετοχή των εμπλεκόμενων κρατών μελών, ΜΚΟ, 
εθνικών κοινοβουλίων καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αξιολόγηση, την 
εναρμόνιση, την εφαρμογή και τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την κοινή θέση 
πραγματοποιείται με αργούς ρυθμούς και χωρίς ιδιαίτερο ζήλο· 

Ενίσχυση της κοινής θέσης

1. σημειώνει ότι τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς 
Ερευνητικού Ινστιτούτου της Στοκχόλμης για την Ειρήνη (SIPRI), συνιστούν από κοινού 
τον μεγαλύτερο εξαγωγέα όπλων, ξεπερνώντας ακόμα και τις ΗΠΑ και τη Ρωσία2 και ότι 
με ποσοστό 61,4 % το 20113 ολοένα μεγαλύτερο μέρος αυτών των εξαγωγών διατίθεται 
σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

2. αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ενιαία ένωση κρατών, διαθέτει ένα μοναδικό σε 
παγκόσμιο επίπεδο νομικά δεσμευτικό πλαίσιο, το οποίο βελτιώνει τον έλεγχο των 
εξαγωγών όπλων, μεταξύ άλλων σε περιοχές που διέρχονται κρίση και σε χώρες με 
αντίστοιχες επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και επικροτεί, εν 
προκειμένω, την υπαγωγή ευρωπαϊκών και μη χωρών στο σύστημα ελέγχου των 
εξαγωγών όπλων στο πλαίσιο της κοινής θέσης· επισημαίνει, ωστόσο, με ανησυχία, ότι η 
εφαρμογή και η ερμηνεία των οκτώ κριτηρίων σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ γίνεται με 
διαφορετικό βαθμό αυστηρότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, μια ενιαία ερμηνεία, που θα είναι 
το ίδιο αυστηρή για όλους, και την πλήρη εφαρμογή της κοινής θέσης και των 
υποχρεώσεων που προβλέπει·

3. θεωρεί ότι, εξαιτίας των επιπτώσεων των στρατιωτικών δαπανών στις δυνατότητες 
ανάπτυξης των φτωχότερων αποδεκτριών χωρών, πρέπει να ενισχυθεί η σημασία του 
κριτηρίου 8, ούτως ώστε η ασυμβατότητα με τις αναπτυξιακές ανάγκες να οδηγεί 
αυτομάτως σε απόρριψη των αδειών εξαγωγής·

4. θεωρεί ότι η κοινή θέση πρέπει να συμπληρωθεί από κατάλογο που θα ενημερώνεται 
διαρκώς, θα είναι διαθέσιμος στο κοινό και θα διαθέτει εκτενή αιτιολόγηση, ο οποίος θα 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι εξαγωγές σε συγκεκριμένες 
εξάγουσες χώρες συνάδουν ή όχι με τα οκτώ κριτήρια·

                                               
1 Έκθεση για τις εξαγωγές όπλων 2012 της GKKE, σ. 7.
2 The top 20 Arms Exporters, 2007-2011 (Οι 20 κορυφαίοι εξαγωγείς όπλων, 2007-2011), 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of_at_top_20_exp_map.html
3 EU arms exports figures remain level (Οι εξαγωγές όπλων της ΕΕ παραμένουν αμετάβλητες), Jane's Defence 
Weekly, 4 Ιανουαρίου 2013.
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5. θεωρεί αναγκαίο να δημιουργηθεί τυποποιημένο σύστημα ελέγχου και υποβολής 
εκθέσεων, το οποίο θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το αν και σε ποιον βαθμό οι 
εξαγωγές κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζουν τα οκτώ κριτήρια· 

6. ζητεί, ενόψει της διαδικασίας επανεξέτασης της κοινής θέσης, η διατύπωσή της να γίνει 
σε αυστηρή, σαφή γλώσσα που δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις, προκειμένου να 
αποτραπούν τυχόν διαφορές ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή των κριτηρίων· 
ζητεί, ειδικότερα, να τηρείται το άρθρο 10 της κοινής θέσης και, κατά συνέπεια, να μην 
καταργείται και να μην διακόπτεται η εφαρμογή των κριτηρίων λόγω πολιτικών, 
οικονομικών ή γεωστρατηγικών συμφερόντων·

7. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου της 
τήρησης των οκτώ κριτηρίων, κανένας μηχανισμός επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση 
παραβίασης των οκτώ κριτηρίων από κράτος μέλος και ούτε προβλέπεται κάτι τέτοιο· 
εκτιμά ότι πρέπει να προβλεφθούν δυνατότητες ανεξάρτητου ελέγχου, καθώς και 
μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της κοινής θέσης· 

Πολιτικοστρατιωτικά είδη 

8. επικροτεί την έγκριση της ενημερωμένης έκδοσης του καταλόγου πυρομαχικών του 
διακανονισμού Wassenaar από το Συμβούλιο, στην οποία λήφθηκαν υπόψη όλες οι 
τροποποιήσεις του καταλόγου πυρομαχικών του 2011· ζητεί από το Συμβούλιο να 
εγκρίνει και τις τελευταίες τροπολογίες που προτάθηκαν το 2011, μεταξύ άλλων για τον 
κατάλογο ειδών διπλής χρήσης, και συμφωνήθηκαν από ομάδα εμπειρογνωμόνων τον 
Δεκέμβριο του 2012·

9. καλεί τα κράτη μέλη, σε σχέση με τους ελέγχους των εξαγωγών και την εφαρμογή των 
οκτώ κριτηρίων, να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή σε είδη που χρησιμοποιούνται τόσο για 
στρατιωτικούς όσο και για μη στρατιωτικούς σκοπούς, όπως π.χ. η τεχνολογία 
παρακολουθήσεων, καθώς και σε ανταλλακτικά και προϊόντα που είναι κατάλληλα για τη 
διεξαγωγή ηλεκτρονικού πολέμου ή χρησιμοποιούνται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων χωρίς να προκαλούν θάνατο·

10. ζητεί, ακόμα, την επέκταση και την εφαρμογή των οκτώ κριτηρίων μεταξύ άλλων και για 
τη μεταφορά στρατιωτικού, αστυνομικού προσωπικού και προσωπικού ασφαλείας, για 
υπηρεσίες, τεχνογνωσία και κατάρτιση που συνδέονται με την εξαγωγή όπλων και για 
ιδιωτικού χαρακτήρα στρατιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ασφαλείας· ζητεί να 
καταστεί υποχρεωτικός ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τα οκτώ κριτήρια κατά την 
εξαγωγή τεχνολογίας ασφαλείας και, εν γένει, ειδών διπλής χρήσης·

Ετήσια έκθεση της ομάδας εργασίας COARM του Συμβουλίου

11. επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλει η ομάδα εργασίας COARM του Συμβουλίου 
για τη συνεργασία, τον συντονισμό και την ενίσχυση, καθώς και την εφαρμογή της κοινής 
θέσης, ιδίως όσον αφορά εκστρατείες ευαισθητοποίησης και διαδικασίες αμοιβαίας 
προσέγγισης και εναρμόνισης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τρίτες 
χώρες· επισημαίνει το σημαντικό έργο της COARM σε σχέση με την επίτευξη μιας 
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ισχυρής και νομικά δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας για τον έλεγχο των όπλων σε σχέση 
με το διεθνές εμπόριο συμβατικών όπλων·

12. εκφράζει τη λύπη του διότι το 2010 μόλις 63% των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης παρείχαν πλήρη στοιχεία σχετικά με τις εξαγωγές όπλων τους· διαπιστώνει ότι οι 
χώρες που παρέχουν επανειλημμένως ελλιπή στοιχεία σχετικά με τις εξαγωγές τους 
αποτελούν ταυτόχρονα τις μεγαλύτερες χώρες-εξαγωγείς όπλων τόσο στην ΕΕ όσο και 
στον κόσμο·

13. διαπιστώνει ότι στα κράτη μέλη ισχύουν διαφορετικές διαδικασίες συλλογής δεδομένων 
και πρακτικές δημοσίευσης των στοιχείων που συγκεντρώνονται για τις εξαγωγές όπλων, 
με αποτέλεσμα η ετήσια έκθεση της COARM να μην περιέχει σημαντικές πληροφορίες 
και, ως εκ τούτου, να στερείται επικαιρότητας και ουσίας· ζητεί, ως εκ τούτου, την 
καθιέρωση τυποποιημένης διαδικασίας συλλογής και διαβίβασης δεδομένων, η οποία θα 
εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη, με σκοπό τη διαβίβαση και δημοσίευση 
επίκαιρων και ολοκληρωμένων πληροφοριών· 

14. προτείνει, ως εκ τούτου, τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών από τα κράτη μέλη και τη 
δημοσίευσή τους τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στην ετήσια έκθεση της COARM· ιδίως 
προτείνει να τηρείται κατάλογος των χωρών στις οποίες οι εξαγωγές όπλων παραβιάζουν 
ένα ή περισσότερα από τα οκτώ κριτήρια, καθώς και λεπτομερής κατάλογος εκείνων των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που, κατά την περίοδο συλλογής των στοιχείων, 
εξήγαγαν όπλα προς τις χώρες αυτές· 

15. διαπιστώνει ότι με την οδηγία για την απλούστευση των όρων και των προϋποθέσεων για 
τις μεταφορές εντός της Κοινότητας διευκολύνθηκαν σε σημαντικό βαθμό οι εξαγωγές 
όπλων στο εσωτερικό της Ευρώπης· ζητεί, εν προκειμένω, να περιέχει η ετήσια έκθεση 
της COARM και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις εξαγωγές όπλων στο εσωτερικό 
της Ευρώπης που παραβιάζουν ένα ή περισσότερα από τα οκτώ κριτήρια· 

16. ζητεί να περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της COARM και πληροφορίες σχετικά με 
την τελική χώρα προορισμού των εξαγωγών στο εσωτερικό της Ευρώπης και σχετικά με 
ενδεχομένως προβληματική προώθηση προς τρίτες χώρες· 

17. προτείνει να προστεθεί στην ετήσια έκθεση της COARM μία περίληψη, η οποία θα 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συγκριτικές τάσεις σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και 
συγκεντρωτικά αριθμητικά στοιχεία·

18. εκφράζει τη λύπη του διότι η ετήσια έκθεση της COARM για το 2010 δημοσιεύθηκε 
μόλις στις 30 Δεκεμβρίου 2011 και για το 2011 μόλις στις 14 Δεκεμβρίου 2012, δηλαδή 
με μεγάλη καθυστέρηση· ζητεί να δημοσιεύεται έγκαιρα η ετήσια έκθεση της COARM, 
το αργότερο έξι μήνες από το πέρας της περιόδου την οποία καλύπτει· 

Κοινοβούλιο και κοινωνία των πολιτών

19. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, των εθνικών 
κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εφαρμογή και την επιβολή 

των ενιαίων προτύπων της κοινής θέσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και τη θέσπιση 



PE504.230v02-00 10/11 PR\927057EL.doc

EL

διαφανούς συστήματος ελέγχου με υποχρέωση λογοδοσίας· ζητεί, συνεπώς, έναν διαφανή 
και αυστηρό μηχανισμό ελέγχου, που θα ενισχύσει τον ρόλο των κοινοβουλίων και της 
κοινωνίας των πολιτών·

20. τονίζει τη σημασία και τη νομιμότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου επί των δεδομένων 
και της εφαρμογής του ελέγχου των εξαγωγών όπλων, και ζητεί, ως εκ τούτου, την 
αναγκαία εξασφάλιση μέτρων, στήριξης και πληροφόρησης, ώστε να διασφαλισθεί η 
απρόσκοπτη άσκηση αυτής της λειτουργίας ελέγχου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

21. φρονεί ότι πρέπει να πραγματοποιούνται τακτικές διαβουλεύσεις με τους κρατικούς 
λειτουργούς που είναι αρμόδιοι για τα στοιχεία που σχετίζονται με τις εθνικές άδειες 
εξαγωγών, καθώς και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με το 
θέμα του ελέγχου των εξαγωγών όπλων, κατά τις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας του 
Συμβουλίου COARM, διότι συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην εφαρμογή της κοινής 
θέσης και μπορούν να αναβαθμίσουν την ποιότητα των πληροφοριών που 
ανταλλάσσονται·

Διεθνής συμφωνία για τον έλεγχο των όπλων σχετικά με το διεθνές εμπόριο συμβατικών 
όπλων 

22. εκφράζει εκ νέου την πλήρη στήριξή του για τη σύναψη μιας ισχυρής και νομικά 
δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας ελέγχου των εξοπλισμών σχετικά με το διεθνές εμπόριο 
συμβατικών όπλων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι ο 
στόχος αυτός πρέπει να αποτελέσει μια από τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής 
εξωτερικής πολιτικής·

23. θεωρεί ότι μια αποτελεσματική συμφωνία ελέγχου θα πρέπει να περιλαμβάνει ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων όσον αφορά το εμπόριο συμβατικών όπλων, στο οποίο θα 
ανήκουν: οι εισαγωγές, εξαγωγές και μεταφορές –συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης 
και μεταφόρτωσης, καθώς και της εισαγωγής, εξαγωγής και επανεξαγωγής–, η κατασκευή 
υπό άδεια ξένου κράτους, καθώς και η διαχείριση των αποθεμάτων, και όλες οι υπηρεσίες 
που εξαρτώνται από αυτά, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης, της μεταφοράς 
και της χρηματοδότησης·

24. θεωρεί ότι μια αποτελεσματική διεθνής συμφωνία ελέγχου των εξαγωγών όπλων πρέπει 
να περιλαμβάνει τις μεταφορές μεταξύ κρατών και μεταξύ κρατών και ιδιωτών τελικών 
χρηστών, τη χρηματοδοτική μίσθωση, καθώς και τα δάνεια, τις δωρεές ή τις μεταφορές 
υπό τη μορφή παροχής βοήθειας ή άλλων υπηρεσιών· 

25. καλεί τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να εισαγάγουν πρόσθετα δεσμευτικά 
κριτήρια ως διεθνή πρότυπα, τα οποία θα λειτουργούν ως κατευθυντήριες γραμμές για 
τους φορείς λήψης των αποφάσεων, και να λαμβάνουν εν προκειμένω ιδίως υπόψη την 
κατάσταση στη χώρα προορισμού, μεταξύ άλλων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τις επιδράσεις στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και στη διατήρηση 
της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή· 

Αφοπλισμός
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26. φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φανεί αντάξια της αυξημένης ευθύνης που έχει 
αναλάβει για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη και στον κόσμο μέσω περαιτέρω 
πρωτοβουλιών για τον περιορισμό των όπλων και τον αφοπλισμό και να περάσει ενεργά 
στο προσκήνιο ως κατεξοχήν υπεύθυνος παγκόσμιος φορέας ιδίως στους τομείς της μη 
διασποράς των όπλων, του παγκόσμιου αφοπλισμού και των ελέγχων των 
οπλομεταφορών·

27. φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εκπονήσει ολοκληρωμένη στρατηγική 
μετατροπής· συνιστά, εν προκειμένω, να εκπονηθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής 
σχέδιο που θα ορίζει τον ταχύτερο δυνατό τρόπο μετατροπής της παραγωγής όπλων σε 
παραγωγή ειδών που προορίζονται για μη στρατιωτική χρήση·

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη 
Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και 
στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στον Γενικό Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών.


