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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a „Fegyverkivitel: a Tanács 2008/944/KKBP közös álláspontjának végrehajtása” 
kérdéskörről
(2012/2303(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó 
közös szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/944/KKBP közös 
tanácsi álláspontra1,

– tekintettel az Európai Unió Tanácsának a hagyományos fegyverek kivitelének kérdésével 
foglalkozó munkacsoportján (COARM) belül a közös álláspont felülvizsgálatára irányuló 
jelenlegi folyamatra, amely álláspont 15. cikke előírja, hogy elfogadása után 15 évvel felül 
kell vizsgálni,

– tekintettel a COARM tanácsi munkacsoport tizenharmadik és tizennegyedik éves 
jelentésére (COARM éves jelentés)2,

– tekintettel kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és 
tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 
428/2009/EK rendelet3 I. mellékletében foglalt, a kettős felhasználású termékekről szóló 
jegyzékre,

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 6-i, a védelmi vonatkozású 
termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről szóló 
2009/43/EK irányelvére4,

– tekintettel az Európai Uniónak a kézi lőfegyverek és a könnyűfegyverek destabilizációra 
vezető felhalmozódása és elterjedése elleni küzdelemhez való hozzájárulásáról szóló, 
2002. július 12-i 2002/589/KKBP tanácsi közös fellépésre, valamint a kézi- és 
könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek tiltott felhalmozása és 
kereskedelme elleni küzdelmet célzó, az Európai Tanács által 2005. december 15–16-án 
elfogadott uniós stratégiára5,

– tekintettel a fegyverkereskedelem ellenőrzéséről szóló, 2003. június 23-i 2003/468/KKBP 
tanácsi közös álláspontra6,

– tekintettel az Európai Unió közös katonai listájának aktualizált, 2012. február 27-i 
változatára7,

                                               
1 HL L 335., 2008.12.13., 99. o.
2 HL C 382., 2011.12.30., 1. o.; HL C 386., 2012.12.14., 1. o. 
3 HL L 134., 2009.5.29., 1. o.
4 HL L 146., 2009.6.10., 1. o.
5 HL L 191., 2002.7.19., 1. o.; Az Európai Unió Tanácsa, 5319/06, 2006.1.13.
6 HL L 156., 2003.6.25., 79. o.
7 HL C 85., 2012.3.22., 1. o.
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– tekintettel a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó 
közös szabályok meghatározásáról szóló közös tanácsi állásponthoz kapcsolódó, 
rendszeresen aktualizált felhasználói útmutatóra1,

– tekintettel a hagyományos fegyverek, valamint a kettős felhasználású áruk és technológiák 
exportjának ellenőrzéséről szóló, 1996. május 12-i wassenaari megállapodásra, valamint 
ezen áruk, technológiák és lőszerek 2011-ben és 2012-ben aktualizált jegyzékeire2,

– tekintettel az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa által a 2012. június 25-i ülésen 
elfogadott következtetésekre, amelyekben kifejezi, hogy az EU az ENSZ keretében 
támogatja a nemzetközi fegyverkereskedelmi egyezményt, amely közös, kötelező erejű 
normákat állapít meg a hagyományos fegyverek globális kereskedelmére vonatkozóan3,

– tekintettel az Európai Unió fegyverkivitelről szóló magatartási kódexének 8. operatív 
rendelkezése értelmében készített hetedik és nyolcadik éves tanácsi jelentéséről szóló, 
2007. január 18-i határozatára4,

– tekintettel az ENSZ fegyverkereskedelmi szerződéséről (ATT) folyó tárgyalásokról szóló, 
2012. június 6-i állásfoglalására5,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikkére és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 346. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 119. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2013),

A. mivel meggyőződése, hogy a védelmi felszerelések kivitelének többek között jelentős 
biztonságpolitikai, ugyanakkor fejlesztéspolitikai kihatásai is lehetnek, és ezért annak 
legalább egy szigorú és a lehető leghatékonyabban működő fegyverzet-ellenőrzési 
rendszerbe kell ágyazódnia; 

B. mivel a 2008/944/KKBP közös álláspont jogilag kötelező erejű keretet hoz létre, és nyolc 
olyan kritériumot határoz meg, amelyek megsértése esetén a kiviteli engedélyt el kellene 
utasítani (1–4. kritérium), illetve az elutasítást legalábbis fontolóra kellene venni (5–8. 
kritérium); 

C. mivel e kritériumok célja többek között azon védelmifelszerelés-exportok 
megakadályozása, amelyek konfliktusok elmélyüléséhez (3. és 4. kritérium) vagy emberi 
jogok megsértéséhez (2. kritérium) vezetnek, vagy kedvezőtlen hatást gyakorolnak 
valamely fogadó ország fejlődési kilátásaira (8. kritérium); mivel a közös álláspont 
hatálya nincs korlátozva, így a nyolc kritérium mind az Európán belüli kivitelekre, mind 
az Európai Unióval szorosan társult államokba irányuló védelmifelszerelés-exportokra 

                                               
1 Az Európai Unió Tanácsa, 9241/09, 2009.4.29.
2 http://www.wassenaar.org/
3 Az Európai Unió Tanácsa, az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának 3179. ülése, Luxembourg, 
2012.6.25.
4 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0008.
5 P7_TA(2012)0251.
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alkalmazandó;

D. mivel Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Izland, Kanada, Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaság, Montenegró és Norvégia mint harmadik államok hivatalosan csatlakoztak a 
közös álláspontban rögzített kritériumokhoz és elvekhez;

E. mivel a közös álláspont 3. cikke értelmében a nyolc kritérium csupán minimumnormákat 
határoz meg, így a tagállamok ezeknél szigorúbb fegyverellenőrzés-politikai intézkedéseit 
nem érinti;

F. mivel a közös álláspont 10. cikke egyértelműen kimondja, hogy a nyolc kritérium 
betartása elsőbbséget élvez a tagállamok esetleges gazdasági, társadalmi, kereskedelmi 
vagy ipari érdekei előtt; 

G. mivel a védelmi felszerelés kivitelére vonatkozó engedély megadására vagy elutasítására 
irányuló döntéshozatali eljárás a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik; mivel a 
nyolc kritériumot az Európai Unión belül igen eltérő módon értelmezik, aminek 
következtében a fegyverkiviteli gyakorlatok részben jelentősen különböznek; 

H. mivel a közös álláspont nem tartalmaz olyan demokratikusan létrehozott és kötelező erejű, 
indokolást is magában foglaló jegyzéket, amely információkkal szolgálna azon 
országokról, amelyekbe irányulóan a védelmifelszerelés-export a nyolc kritérium legalább 
egyikét sértené; 

I. mivel nem létezik olyan szabványosított ellenőrzési és jelentéstételi rendszer, amely 
információval szolgálna arra nézve, hogy az egyes tagállamok megsértik-e a nyolc 
kritériumot, és ha igen, milyen mértékben, továbbá nem léteznek szankcionálási 
mechanizmusok sem arra az esetre, amennyiben valamely tagállam a nyolc kritériummmal 
egyértelműen összeegyeztethetetlen kivitelt hajt végre; mivel nincs lehetőség a nyolc 
kritérium betartásának független ellenőrzésére; 

J. mivel a közös álláspontban foglalt nyolc kritérium alkalmazását és értelmezését illetően a 
tagállamok között nincs nagy egyetértés;

K. mivel a COARM éves jelentésének célja a közös álláspont átültetésének felmérése és a 
tagállamok védelmifelszerelés-exportjai átláthatóságának növelése;

L. mivel meggyőződése, hogy a COARM éves jelentései hozzájárulnak a tagállamok 
védelmifelszerelés-exportjai átláthatóságának növeléséhez, és hogy a felhasználói 
útmutatóban foglalt iránymutatások és magyarázatok száma többszörösére növekedett; 
mivel a közös álláspont emelte a fegyverkiviteli engedélyek odaítéléséhez felhasznált 
információk számát;

M. mivel az Európai Uniónak távolról sem minden tagállama továbbítja a hiánytalan adatokat 
a COARM tanácsi munkacsoport részére; mivel a tagállamok eltérő adatgyűjtési és -
továbbítási eljárásai hiányos és heterogén adatállományokat eredményeznek, amelyek 
jelentősen befolyásolják a terület átláthatóságát; 

N. mivel az elmúlt években a kézi- és a könnyűfegyverek kereskedelmére vonatkozóan 
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különböző intézkedéseket fogadtak el, 2012 februárjában pedig jóváhagyták a wassenaari 
megállapodás katonai listájának, illetve a kettős felhasználású termékek és technológiák 
jegyzékének aktualizált változatát, és olyan területek kerültek a napirendre és részben a 
közös álláspontba is, mint a fegyverkereskedelem ellenőrzése, az Európai Unión belüli 
engedélyezett gyártás és a végfogyasztó ellenőrzése, ugyanakkor számos termék –
különösen a kettős felhasználású termékek körében – továbbra sem tartozik egyetlen 
jogilag kötelező erejű fegyverkivitel-ellenőrzési rendszer hatálya alá sem; 

O. mivel sem az Európai Unió közös katonai listája, sem a kettős felhasználású termékek 
uniós jegyzéke nem terjed ki számos megfigyelési technológiára és szoftverre, valamint 
sok egyéb olyan termékre, amelyeket számos fogadó ország a saját lakosságával szembeni 
elnyomó intézkedésekre használ fel; 

P. mivel a felhozott érvek szerint az arab tavasz eseményeit Észak-Afrikában és a Közel-
Keleten (az ún. MENA-országokban) nem lehetett előre látni; mivel ugyanakkor ezen 
országok emberi jogi helyzete, amelyet a fegyverkiviteli engedélyek odaítélésekor 
figyelembe kellett volna venni és figyelembe kell venni, ismert volt és most is az; mivel 
az arab tavasz eseményei rámutattak a közös álláspont, illetve az abban foglalt 
kritériumok gyengeségeire és részleges, egyes államok általi figyelmen kívül hagyására;

Q. mivel az észak-afrikai és a közel-keleti országok az elmúlt években az európai védelmi 
felszerelések legfontosabb felvevői közé tartoztak, és mai is közéjük tartoznak; mivel az 
Európai Unió tagállamai 2010-ben összesen 8 234,3 millió euró értékben, 2011-ben pedig 
még mindig 7 975,2 millió euró értékben exportáltak védelmi felszereléseket a MENA-
országokba, amit a politikai stabilitás támogatásával indokoltak1, mivel az uniós 
tagállamok 2006 és 2010 között csupán Líbia vonatkozásában összesen 1 056 millió euró 
értékben állítottak ki kiviteli engedélyeket, míg ugyanebben az időszakban 54 Líbiát 
érintő fegyverkiviteli kérelmet utasítottak el a 2., 5. és 7. kritérium (leggyakrabban a 2. 
kritérium) alapján2;

R. mivel a bonni Nemzetközi Haderő-átalakítási Központ (BICC) vizsgálatai értelmében 
2011-ben Németországban például a védelmi felszerelések kivitelére odaítélt 17 568 
engedélyből 5 149, azaz a kivitelek csaknem 30%-a 76 olyan államba irányult, amelyek a 
nyolc kritériumból egyet vagy többet megsértettek3; 

S. mivel az ágazat a fegyverkivitel bővítését szorgalmazza az Európai Unión belül várhatóan 
lanyhuló kereslet ellentételezéseképpen, és mivel e törekvést a politika – az európai 
védelmi ipar alapjainak megerősítéséhez való hozzájárulásként – támogatja;

T. mivel az érintett tagállamok, nem kormányzati szervezetek, a nemzeti parlamentek és az 
Európai Parlament aktív bevonása a közös álláspont értékelésébe, harmonizálásába, 
végrehajtásába és betartásának ellenőrzésébe csak lassan és visszafogottan történik; 

A közös álláspont megerősítése

                                               
1 Az Egyház és Fejlesztés Közös Konferencia (GKKE) 2012. évi fegyverkiviteli jelentése, 9. o.
2 A fegyverkivitelről szóló uniós közös álláspont felülvizsgálata: a megerősített ellenőrzések kilátásai, Mark 
Bromley, Nonproliferációs Tanulmányok 7., 2012. január, 12. o.
3 A GKKE fegyverkiviteli jelentése, 7. o.
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1. tudomásul veszi, hogy a Stockholmi Békekutató Intézet (SIPRI) adatai szerint az Európai 
Unió államai együttvéve az Egyesült Államokat és Oroszországot is maga mögött hagyva 
a világ legnagyobb fegyverexportőrei1, és hogy e kiviteleknek egyre nagyobb részét –
2011-ben 61,4%-át2 – az Európai Unión kívüli országokba szállítják; 

2. elismeri, hogy az Európai Unió mint államok szövetsége olyan, a világon egyedülálló, 
jogilag kötelező erejű kerettel rendelkezik, amely javítja a védelmifelszerelés-exportok 
ellenőrzését többek között a válságokkal sújtott térségekben és a megfelelő emberi jogi 
mérleggel rendelkező országokban, ezzel összefüggésben pedig üdvözli, hogy a közös 
álláspont nyomán európai és nem európai harmadik államok is csatlakoztak a 
fegyverkiviteli ellenőrző rendszerhez; aggodalommal veszi ugyanakkor tudomásul, hogy a 
nyolc kritérium alkalmazását és értelmezését az egyes uniós tagállamok eltérő 
merevséggel kezelik; kéri ezért, hogy a közös álláspontot egységesen, azonos 
szigorúsággal értelmezve, maradéktalanul hajtsák végre, a benne foglalt valamennyi 
kötelezettséggel egyetemben;

3. úgy véli, hogy a védelmi felszerelésekkel kapcsolatok kiadásoknak a szegényebb fogadó 
országok fejlődési esélyeire gyakorolt negatív hatásai miatt a 8. kritérium súlyát meg 
kellene növelni, úgy, hogy a fejlődéssel való összeegyeztethetetlenség automatikusan a 
kiviteli engedély elutasítását eredményezze;

4. úgy ítéli meg, hogy a közös álláspontot egy folyamatosan aktualizált és nyilvánosan 
hozzáférhető jegyzékkel és átfogó indokolással kellene kiegészíteni, amely információval 
szolgál arról, hogy az egyes fogadó országokba irányuló exportok mennyiben állnak 
összhangban a nyolc kritériummal;

5. szükségesnek tartja egy egységesített ellenőrzési és jelentéstételi rendszer létrehozását, 
amely információval szolgál arról, hogy az Európai Unió egyes tagállamai megsértik-e a 
nyolc kritériumot, és ha igen, milyen mértékben; 

6. nyomatékosan kéri, hogy a közös álláspont felülvizsgálati folyamatának keretében 
határozott, egyértelmű és félreérthetetlen szövegezést foglaljanak a közös álláspontba a 
kritériumok eltérő értelmezésének és alkalmazásának elkerülésére; kéri különösen a közös 
álláspont 10. cikkének figyelembevételét és ennek megfelelően azt, hogy a kritériumok 
alkalmazását politikai, gazdasági vagy geostratégiai érdekek alapján ne szüntessék meg és 
ne függesszék fel;

7. fájlalja, hogy nincs lehetőség a nyolc kritérium betartásának független ellenőrzésére, hogy 
nincsenek szankcionálási mechanizmusok a nyolc kritérium valamely tagállam általi 
megsértése esetén, és hogy ilyet nem is terveznek; úgy véli, hogy elő kellene irányozni a 
független ellenőrzés lehetőségeit és a közös álláspont megsértése esetén alkalmazandó 
szankcionálási mechanizmusokat; 

Polgári/katonai javak 

                                               
1 A 20 legnagyobb fegyverexportőr, 2007–2011, http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of_at_top_20_exp_map.html
2 Az uniós fegyverexportra vonatkozó adatok nem változtak, Jane’s Defence Weekly, 2013. január 4.
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8. üdvözli, hogy a Tanács elfogadta a wassenaari megállapodás aktualizált változatát, amely 
figyelembe veszi a 2011. évi lőszerjegyzék valamennyi módosítását; felhívja a Tanácsot, 
hogy fogadja el a többek között 2011-ben a kettős felhasználású termékek jegyzékében 
végrehajtott és 2012 decemberében egy szakértői csoport által közösen jóváhagyott 
legutóbbi módosításokat is;

9. felhívja a tagállamokat, hogy a kiviteli ellenőrzések és a nyolc kritérium alkalmazása 
szempontjából szenteljenek nagyobb figyelmet azoknak a termékeknek, amelyeket polgári 
és katonai célra is fel lehet használni (pl. a megfigyelési technikai eszközöknek), valamint  
az elektronikai hadviselésre alkalmas vagy halált nem okozó emberi jogi jogsértésekre 
bevethető alkatrészeknek és termékeknek;

10. emellett kéri, hogy a nyolc kritériumot terjesszék ki, illetve alkalmazzák a katonai, 
biztonsági és rendőrségi személyzet szállítására, a fegyverkivitellel kapcsolatos 
szolgáltatásokra, know-how-ra és képzésre, valamint a magáncélú katonai és biztonsági 
szolgáltatásokra is; kéri annak kötelező előírását, hogy a biztonsági technológia és 
általánosságban a kettős felhasználású termékek kivitele esetében megvizsgálják annak a 
nyolc kritériummal való összeegyeztethetőségét;

A Tanács COARM munkacsoportjának éves jelentése

11. elismerését fejezi ki a Tanács COARM munkacsoportjának az együttműködésre, a 
koordinációra, illetve a közös álláspontjának megerősítésére és végrehajtására irányuló 
erőfeszítéseiért, különösen ami a tudatosságnövelő kampányokat, valamint az Európai 
Unión belüli és harmadik államokkal való közelítési és harmonizációs folyamatokat illeti; 
kiemeli, hogy a COARM fontos munkát végez a hagyományos fegyverek nemzetközi 
kereskedelmére vonatkozó, átfogó és jogilag kötelező erejű nemzetközi fegyver-
ellenőrzési megállapodás tető alá hozása érdekében;

12. fájlalja, hogy 2010-ben csak az Európai Unió tagállamainak 63%-a továbbított hiánytalan 
adatállományokat fegyverexportjaira vonatkozóan; megállapítja, hogy azok az országok, 
amelyek visszatérően hiányos adatokat szolgáltatnak exportjaikról, egyúttal az Unió és a 
világ legnagyobb fegyverexportőrei közé is tartoznak;

13. megállapítja, hogy a tagállamokban különböző adatgyűjtési eljárások és a 
fegyverexportokról gyűjtött adatok közzétételére eltérő gyakorlatok léteznek, aminek 
következtében a COARM éves jelentése egyes lényeges adatokat nem tartalmaz, és ezáltal 
nem időszerű és nem megfelelő terjedelmű; az információk időben történő és hiánytalan 
továbbítása, illetve közzététele érdekében kéri ezért egy egységesített, valamennyi 
tagállamban azonos módon alkalmazandó adatgyűjtési és -továbbítási eljárás bevezetését; 

14. ezzel összefüggésben kéri további információk tagállamokbeli gyűjtését és mind nemzeti 
szintű, mind a COARM éves jelentésében való közzétételét, különösen pedig azon 
országok felsorolását, amelyekbe irányulóan a védelmifelszerelés-export a nyolc kritérium 
legalább egyikét sértené, valamint kéri az Európai Unió azon tagállamainak felsorolását, 
amelyek az adatgyűjtési időszakban védelmi felszereléseket exportáltak ezen országokba; 
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15. megállapítja, hogy a Közösségen belüli transzfer feltételeinek egyszerűsítéséről szóló 
irányelv jelentősen egyszerűsítette a védelmi felszerelések Európán belüli exportját; ezzel
összefüggésben kéri, hogy a COARM éves jelentése tartalmazzon részletes információkat 
arra vonatkozóan is, hogy mely Európán belüli fegyverexportok sértették meg a nyolc 
kritérium legalább egyikét; 

16. kéri, hogy a COARM éves jelentése tartalmazzon információkat az Európán belüli 
exportok végleges elhelyezéséről és a harmadik országokba való esetleges 
továbbszállításáról; 

17. kéri, hogy a COARM éves jelentését egészítsék ki egy olyan összefoglalóval, amely 
tartalmazná többek között a korábbi évekhez képesti tendenciákat és az összesített 
számadatokat;

18. fájlalja, hogy a COARM 2010. évi jelentését csak 2011. december 30-án, a 2011. évi 
jelentés pedig csak 2012. december 14-én, azaz jelentős késedelemmel tették közzé; kéri a 
COARM éves jelentésének időben való közzétételét, amelyre legkésőbb az adatgyűjtési 
időszak lezárulta után fél évvel sort kellene keríteni; 

A Parlament és a civil társadalom

19. hangsúlyozza a civil társadalom, a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament szerepét 
a közös álláspontban elfogadott normák nemzeti és európai szintű átültetésében és 
végrehajtásában, valamint egy elszámoltathatóságot is magában foglaló, átlátható 
ellenőrzési rendszer létrehozásában; kéri ezért egy átlátható és átfogó ellenőrzési 
mechanizmus kidolgozását, amely erősíti a parlamentek és a civil társadalom szerepét;

20. hangsúlyozza az adatok és a fegyverkivitel-ellenőrzések végrehajtása feletti parlamenti 
ellenőrzés jelentőségét és legitimitását, és ezért kéri azon intézkedések, támogatás és 
információk biztosítását, amelyek ezen ellenőrzési szerep nemzeti és európai szintű 
korlátlan gyakorlásához szükségesek;

21. úgy véli, hogy a Tanács COARM munkacsoportjának ülésein rendszeres konzultációt 
kellene folytatni a nemzeti kiviteli engedélyekért felelős kormánytisztviselőkkel és a 
védelmifelszerelés-exportok ellenőrzésével foglalkozó civil társadalmi szervezetekkel, 
mivel jelentős mértékben hozzájárulhatnak a közös álláspont végrehajtásához és a 
megosztott információk minőségének javításához;

A hagyományos fegyverek nemzetközi kereskedelmére vonatkozó nemzetközi fegyver-
ellenőrzési megállapodás 

22. ismételten teljes körű támogatásáról biztosítja a hagyományos fegyverek nemzetközi 
kereskedelmére vonatkozó, átfogó és jogilag kötelező erejű, az ENSZ égisze alatt 
létrehozandó nemzetközi fegyver-ellenőrzési megállapodást; ezért hangsúlyozza, hogy e 
célt az európai külpolitika egyik prioritásaként kell kezelni;

23. úgy véli, hogy egy hathatós ellenőrzési megállapodásnak a hagyományos fegyverek 
kereskedelmét illetően széles tevékenységi körre kell kiterjednie, ideértve az alábbiakat: 
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behozatal, kivitel és transzfer – beleértve az átszállítást és az átrakodást, valamint az 
ideiglenes behozatalt, kivitelt és az újbóli kivitelt is –, a külföldi licensz alapján történő 
gyártást, valamint a raktárkészletek kezelése és az ahhoz kapcsolódó valamennyi 
szolgáltatás, a közvetítést, szállítást és finanszírozást is beleértve;

24. úgy véli, hogy egy hathatós nemzetközi fegyverexport-ellenőrzési megállapodásnak ki 
kellene terjednie az államok közötti transzferre, az államok és magán-végfelhasználók 
közötti transzferre, a lízingre és a kölcsönre, az ajándékozásra és a segítségnyújtás, illetve 
egyéb szolgáltatások formájában történő transzferre is; 

25. felhívja az ENSZ tagállamait, hogy nemzetközi normákként vezessenek be további 
kötelező erejű kritériumokat, amelyek iránymutatásként szolgálnak a döntéshozók 
számára, és ennek során vegyék figyelembe különösen a célország – többek között emberi 
jogi – helyzetét, az ország társadalmi-gazdasági fejlődésére, valamint a béke és a 
biztonság térségen belüli megőrzésére gyakorolt hatásokat; 

Leszerelés

26. úgy ítéli meg, hogy az Európai Uniónak az Európa és a világ békéje és biztonsága 
tekintetében megnövekedett felelősségének megfelelően további kezdeményezéseket 
kellene tennie a fegyverkezés korlátozása és a leszerelés érdekében, és elsősorban 
felelősségteljes globális szereplőként kell fellépnie, illetve a fegyverek terjedésének 
megelőzése, a globális leszerelés és a fegyvertranszferek ellenőrzése terén aktív szerepet 
kell vállalnia;

27. úgy véli, hogy az Európai Uniónak átfogó haderő-átalakítási stratégiát kellene 
kidolgoznia; ezzel összefüggésben ajánlja, hogy e stratégia nyomán dolgozzanak ki tervet 
arra vonatkozóan, hogy a védelmi felszerelések gyártásáról hogyan lehet a leggyorsabban 
polgári javak gyártására átállni;

28. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a főképviselőnek/a Bizottság 
alelnökének, a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és 
parlamentjeinek és az ENSZ főtitkárának.


