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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Ginklų eksportas. Tarybos bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas
(2012/2303(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendrąją poziciją 2008/944/BUSP, 
nustatančią bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos 
eksporto kontrolę1,

– atsižvelgdamas į šiuo metu Europos Sąjungos Tarybos Įprastinės ginkluotės eksporto 
darbo grupėje vykstantį bendrosios pozicijos persvarstymo procesą remiantis bendrosios 
pozicijos 15 straipsniu, kuriame nustatyta, kad bendroji pozicija turi būti persvarstoma 
praėjus trejiems metams po jos priėmimo,

– atsižvelgdamas į tryliktąją ir keturioliktąją Tarybos Įprastinės ginkluotės eksporto darbo 
grupės metines ataskaitas2,

– atsižvelgdamas į dvejopo naudojimo prekių sąrašą, pateiktą 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 428/2009, nustatančio Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, 
persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą, I priede3,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo4,

– atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 12 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2002/589/BUSP dėl 
Europos Sąjungos indėlio į kovą su šaulių ir lengvųjų ginklų destabilizuojančiu kaupimu 
ir plitimu ir į ES kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų bei jų šaudmenų kaupimu ir 
prekyba jais strategiją, kurią Europos Vadovų Taryba priėmė 2005 m. gruodžio 15–16 d.5,

– atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 23 d. Tarybos bendrąją poziciją 2003/468/BUSP dėl 
tarpininkavimo ginklų prekyboje kontrolės6,

– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 27 d. atnaujintą Europos Sąjungos bendrojo karinės 
įrangos sąrašo redakciją7,

– atsižvelgdamas į reguliariai atnaujinamą Tarybos bendrosios pozicijos, nustatančios 
bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę, 
Naudojimosi vadovą8,

– atsižvelgdamas į 1996 m. gegužės 12 d. Vasenaro susitarimą dėl įprastinės ginkluotės ir 
                                               
1 OL L 335, 2008 12 13, p. 99.
2 OL C 382, 2011 12 30, p. 1; OL C 386, 2012 12 14, p. 1. 
3 OL L 134, 2009 5 29, p. 1.
4 OL L 146, 2009 6 10, p. 1.
5 OL L 191, 2002 7 19, p. 1; Europos Sąjungos Taryba, 5319/06, 2006 1 13.
6 OL L 156, 2003 6 25, p. 79
7 OL C 85, 2012 3 22, p. 1.
8 Europos Sąjungos Taryba, 9241/09, 2009 4 29.



PE504.230v02-00 4/10 PR\927057LT.doc

LT

dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto kontrolės ir į 2011 ir 2012 m. 
atnaujintus šių prekių ir technologijų bei šaudmenų sąrašus1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 25 d. Užsienio reikalų tarybos susitikimo išvadas, 
kuriose išreiškiamas ES pritarimas tarptautiniam prekybos ginklais susitarimui remiant 
Jungtinėms Tautoms, nustatant privalomus bendruosius pasaulinės prekybos įprastine 
ginkluote standartus2,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. sausio 18 d. rezoliuciją dėl Tarybos septintosios ir 
aštuntosios metinių ataskaitų, parengtų pagal Europos Sąjungos elgesio kodekso dėl 
ginklų eksporto 8 strateginę nuostatą3,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 6 d. rezoliuciją dėl derybų dėl JT sutarties dėl 
prekybos ginklais4,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 346 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 119 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2013),

A.  kadangi yra įsitikinęs, kad ginklų eksportas, be kita ko, gali daryti didelį poveikį saugumo 
politikai ir vystymosi politikai, todėl jis turi būti bent jau įtrauktas į griežtą ir kuo 
naudingiau veikiančią ginklų kontrolės sistemą; 

B. kadangi Bendroji pozicija 2008/944/BUSP yra teisiškai privaloma sistema ir joje nustatyti 
aštuoni kriterijai, kurių nesilaikant eksporto licencija turėtų būti atimama (1–4 kriterijai) 
arba bent jau svarstoma galimybė ją atimti (5–8 kriterijai); 

C. kadangi šiais kriterijais, be kita ko, siekiama užkirsti kelią ginklų eksportui, dėl kurio 
sustiprėtų konfliktai (3 ir 4 kriterijai) ar būtų pažeistos žmogaus teisės (2 kriterijus) arba 
kuris darytų neigiamą poveikį kurios nors šalies gavėjos vystymosi perspektyvoms 
(8 kriterijus); kadangi bendrojoje pozicijoje nenumatyta jokių taikymo srities apribojimų, 
taigi šie aštuoni kriterijai taikomi tiek ginklų eksportui Europos Sąjungoje, tiek ginklų 
perdavimui glaudžiai su Europos Sąjunga susijusioms valstybėms;

D. kadangi prie bendrojoje pozicijoje įtvirtintų kriterijų ir principų oficialiai prisijungė 
trečiosios šalys: Bosnija ir Hercegovina, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija,
Islandija, Kanada, Kroatija, Juodkalnija ir Norvegija;

E. kadangi pagal bendrosios pozicijos 3 straipsnį aštuoniais kriterijais apibrėžiami tik 
būtinieji standartai ir nepažeidžiama valstybių narių teisė imtis labiau ribojančių ginklų 
kontrolės politikos priemonių;

                                               
1 http://www.wassenaar.org/.
2 Europos Sąjungos Taryba, 3179/09, 2012 m. birželio 25 d. Užsienio reikalų tarybos susitikimas Liuksemburge.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0008.
4 P7_TA-PROV(2012)0251.
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F. kadangi bendrosios pozicijos 10 straipsnyje aiškiai nustatyta, kad aštuonių kriterijų 
laikymuisi teikiama pirmenybė prieš galimus valstybių narių ekonominius, socialinius, 
prekybinius ar pramoninius interesus; 

G. kadangi sprendimo suteikti ginklų eksporto licenciją ar jos nesuteikti priėmimo procesas 
yra tik valstybių narių kompetencija; kadangi aštuoni kriterijai Europos Sąjungoje 
aiškinami labai skirtingai, dėl to iš dalies gerokai skiriasi ginklų eksporto praktika; 

H. kadangi bendrojoje pozicijoje nepateikiama demokratiškai sudaryto privalomo sąrašo su 
aiškinamąja dalimi, kurioje būtų išaiškinta, į kurias šalis eksportuojant ginklus būtų 
pažeidžiamas vienas ar keli iš aštuonių kriterijų; 

I. kadangi nėra standartizuotos tikrinimo ir ataskaitų teikimo sistemos, kuria būtų 
atskleidžiama, ar pavienių valstybių narių eksportas pažeidžia aštuonis kriterijus ir kokiu 
mastu, taip pat nėra nustatyta sankcijų priemonių, jei kuri nors valstybė narė vykdytų 
eksportą, akivaizdžiai nesuderinamą su aštuoniais kriterijais; kadangi nėra galimybės 
atlikti nepriklausomą patikrinimą, ar laikomasi aštuonių kriterijų; 

J. kadangi valstybių narių bendras supratimas dėl bendrojoje pozicijoje nustatytų aštuonių 
kriterijų taikymo arba aiškinimo ne ką pagerėjo;

K. kadangi Įprastinės ginkluotės eksporto darbo grupės metinė ataskaita turėtų apimti 
bendrosios pozicijos įgyvendinimą ir padidinti valstybių narių ginklų eksporto skaidrumą;

L. kadangi EP yra įsitikinęs, kad Įprastinės ginkluotės eksporto darbo grupės metinės 
ataskaitos prisidėjo prie didesnio valstybių narių ginklų eksporto skaidrumo, o 
Naudojimosi vadove padaugėjo gairių ir paaiškinimų; kadangi dėl bendrosios pozicijos 
pagausėjo informacijos apie ginklų eksporto licencijų suteikimą;

M. kadangi toli gražu ne visos Europos Sąjungos valstybės narės Tarybos Įprastinės 
ginkluotės eksporto darbo grupei pateikia išsamius duomenis; kadangi dėl valstybėse 
narėse taikomų skirtingų duomenų rinkimo ir perdavimo procedūrų gaunami neišsamūs ir 
nevienodi duomenų rinkiniai, o dėl to labai nukenčia skaidrumas šioje srityje; 

N. kadangi per pastaruosius kelerius metus buvo imtasi priemonių dėl prekybos šaulių ir 
lengvaisiais ginklais, o 2012 m. vasario mėn. priimta atnaujinta Vasenaro susitarimo 
karinės įrangos sąrašo, kitaip tariant dvejopo naudojimo prekių ir technologijų sąrašo, 
redakcija, ir tokios sritys kaip tarpininkavimo ginklų prekyboje kontrolė, licencijuota 
gamyba ne Europos Sąjungoje ir galutinių naudotojų kontrolė buvo įtrauktos į 
darbotvarkę, taip pat iš dalies į pačią bendrąją poziciją, tačiau daug produktų, visų pirma 
iš dvejopo naudojimo prekių srities, tebėra neįtraukta į jokią teisiškai privalomą ginklų 
eksporto kontrolės sistemą; 

O. kadangi Europos Sąjungos bendrasis karinės įrangos sąrašas ir ES dvejopo naudojimo 
prekių sąrašas neapima daugelio stebėjimo technologijų, stebėjimo programinės įrangos ir 
daugelio kitų prekių, kurios daugelyje šalių gavėjų naudojamos represinėms priemonėms 
prieš savus gyventojus; 

P. kadangi argumentuojama, kad Arabų pavasario įvykių Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės 
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Afrikoje (angl. MENA) nebuvo įmanoma numatyti; kadangi vis dėlto apie šiose šalyse 
esamą žmogaus teisių padėtį, į kurią reikėjo ir reikia atsižvelgti suteikiant ginklų eksporto 
licencijas, buvo ir yra žinoma; kadangi Arabų pavasario įvykiai atskleidė, kad bendroji 
pozicija turi trūkumų ir kai kurios šalys jos, tiksliau jos kriterijų, iš dalies nesilaiko;

Q. kadangi Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos valstybės per pastaruosius kelerius metus buvo 
ir tebėra tarp svarbiausių ES ginkluotės prekių pirkėjų; kadangi Europos Sąjungos 
valstybės narės į Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos valstybes 2010 m. eksportavo iš viso 
8 324,3 mln. EUR vertės, o 2011 m. – vis dar 7 975,2 mln. EUR vertės ginkluotės prekių, 
grįsdamos tai politinio stabilumo rėmimu1; kadangi per 2006–2010 m. laikotarpį ES 
valstybės narės vien tik eksportui į Libiją suteikė iš viso 1 056 mln. EUR vertės licencijų, 
o per tą patį laikotarpį, remiantis 2, 7 ir 5 kriterijais (dažniausiai 2 kriterijumi), buvo 
atmesti 54 prašymai suteikti ginklų eksporto į Libiją licenciją2;

R. kadangi iš Bonos tarptautinio konversijos centro (BICC) tyrimų paaiškėjo, kad, 
pavyzdžiui, Vokietijoje iš 2011 m. suteiktų 17 568 licencijų eksportuoti ginkluotės prekes 
5 149, t. y. beveik 30 proc. eksporto į 76 įvairias valstybes, atvejais buvo nusižengta 
vienam ar keliems iš aštuonių kriterijų3; 

S. kadangi, siekiant kompensuoti prognozuojamą ginklų paklausos mažėjimą Europos 
Sąjungoje, šiame pramonės sektoriuje reikalaujama plėsti ginklų eksportą ir šį reikalavimą 
remia didelė dalis politikų motyvuodami, kad tai yra indėlis į Europos ginklų pramonės 
pagrindo stiprinimą;

T. kadangi aktyvus suinteresuotų valstybių narių, nevyriausybinių organizacijų, nacionalinių 
parlamentų, taip pat Europos Parlamento įtraukimas, kalbant apie bendrosios pozicijos 
vertinimą, derinimą, įgyvendinimą ir kontrolę, vyksta lėtai ir to neakcentuojant; 

Bendrosios pozicijos stiprinimas

1. pažymi, kad, Stokholmo taikos tyrimų instituto (SIPRI) duomenimis, Europos Sąjungos 
valstybės visos kartu lenkia net JAV ir Rusiją, jos yra didžiausios pasaulyje ginklų 
eksportuotojos4; vis didesnė šio eksporto dalis – 2011 m. 61,4 proc.5 – buvo tiekiama ne 
Europos Sąjungos šalims; 

2. pripažįsta, kad Europos Sąjunga, kaip valstybių susivienijimas, vienintelė pasaulyje turi 
tokią išskirtinę teisiškai privalomą sistemą, kuria gerinama ginklų eksporto, įskaitant ir į 
krizių regionus bei šalis, kuriose kyla tam tikrų klausimų dėl žmogaus teisių padėties, 
kontrolė, todėl palankiai vertina Europos ir ne Europos trečiųjų šalių prisijungimą prie 

                                               
1 Rüstungsexportbericht 2012 der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) (2012 m. 
pranešimas apie ginklų eksportą bendrojoje konferencijoje „Bažnyčia ir vystymasis“), p. 9.
2 The review of the EU common position on arms exports: prospects for strengthened controls (ES bendrosios 
pozicijos dėl ginklų eksporto apžvalga: griežtesnės kontrolės perspektyvos), Mark Bromley, Non-Proliferation 
Papers, Nr. 7, 2012 m. sausio mėn., p. 12.
3 GKKE 2012 m. pranešimas apie ginklų eksportą, p. 7.
4 The top 20 Arms Exporters, 2007-2011 (20 didžiausių ginklų eksportuotojų 2007–2011 m.), 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of_at_top_20_exp_map.html.
5 EU arms exports figures remain level (ES ginklų eksporto duomenys išlieka panašūs), Jane's Defence Weekly, 
2013 m. sausio 4 d.
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ginklų eksporto kontrolės sistemos vadovaujantis bendrąja pozicija; vis dėlto susirūpinęs 
pažymi, kad aštuoni kriterijai ES valstybėse narėse taikomi ir aiškinami nevienodai 
griežtai; todėl ragina, kad bendroji pozicija ir visi su ja priimti įsipareigojimai būtų 
vienodai ir lygiai griežtai aiškinami bei iki galo gyvendinami;

3. mano, kad, atsižvelgiant į neigiamą ginkluotei tenkančių išlaidų poveikį skurdesnių šalių 
gavėjų vystymosi galimybėms, 8 kriterijų reikėtų įvertinti iš naujo, nustatant, kad, 
atsiradus nesuderinamumui su šalies vystymusi, eksporto licencijos iškart būtų
nebesuteikiamos;

4. mano, kad bendrąją poziciją reikėtų papildyti nuolat atnaujinamu ir viešai prieinamu 
sąrašu su pridedamu išsamiu išaiškinimu, kokia apimtimi eksportas į tam tikras šalis 
gavėjas suderinamas arba nesuderinamas su aštuoniais kriterijais;

5. mano, kad būtina sukurti standartizuotą tikrinimo ir ataskaitų teikimo sistemą, kuria būtų 
atskleidžiama, ar kurios nors Europos Sąjungos valstybės narės eksportas pažeidžia 
aštuonis kriterijus ir kokiu mastu; 

6. primygtinai reikalauja, jog, atsižvelgiant į bendrosios pozicijos persvarstymo procesą, 
bendroji pozicija būtų stipri, aiški ir vienareikšmiška, kad būtų išvengiama skirtingo 
kriterijų aiškinimo ir taikymo; ypač reikalauja laikytis bendrosios pozicijos 10 straipsnio ir 
neatsisakyti arba nenutraukti kriterijų taikymo dėl politinių, ekonominių arba 
geostrateginių interesų;

7. apgailestauja, kad nėra galimybės atlikti nepriklausomą patikrinimą, ar laikomasi aštuonių 
kriterijų, nėra nustatytų sankcijų priemonių, jei kuri nors valstybė narė šiuos aštuonis 
kriterijus pažeistų, ir nėra planuojama tokių priemonių imtis; mano, kad reikėtų numatyti 
galimybes atlikti nepriklausomą patikrinimą ir sukurti sankcijų priemones tuo atveju, kai 
bendroji pozicija pažeidžiama; 

Civilinės-karinės prekės

8. palankiai vertina tai, kad Taryba priėmė atnaujintą Vasenaro susitarimo šaudmenų sąrašo 
redakciją, kurioje atsižvelgta į visus 2011 m. šaudmenų sąrašo pakeitimus; ragina Tarybą 
taip pat priimti naujausius pakeitimus, kurie buvo padaryti 2011 m. ir dvejopo naudojimo 
prekių sąraše ir dėl kurių 2012 m. gruodžio mėn. susitarė ekspertų grupė;

9. ragina valstybes nares, kalbant apie eksporto kontrolę ir aštuonių kriterijų taikymą, 
daugiau dėmesio skirti toms prekėms, kurios gali būti naudojamos ir civiliniais, ir 
kariniais tikslais, pavyzdžiui, stebėjimo technikai, taip pat atsarginėms dalims ir 
gaminiams, kurie yra tinkami elektroniniam karui arba gali būti naudojami 
nesukeliantiems mirties žmogaus teisių pažeidimams;

10. taip pat ragina išplėsti aštuonių kriterijų taikymą apimant karo, saugumo ir policijos 
personalo perkėlimą, su ginklų eksportu susijusias paslaugas, praktinę patirtį bei mokymą, 
taip pat privačias karines ir saugumo paslaugas; ragina privalomai nustatyti, kad, 
eksportuojant saugumo technologijas ir apskritai dvejopo naudojimo prekes, būtų 
tikrinamas suderinamumas su aštuoniais kriterijais;
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Tarybos Įprastinės ginkluotės eksporto darbo grupės metinė ataskaita

11. vertina Tarybos Įprastinės ginkluotės eksporto darbo grupės pastangas bendradarbiauti 
bendrosios pozicijos klausimu, ją koordinuoti, stiprinti ir įgyvendinti, visų pirma kalbant 
apie informuotumo didinimo kampanijas, suvienodinimo ar derinimo procesus Europos 
Sąjungoje ir su trečiosiomis šalimis; pabrėžia svarbų Įprastinės ginkluotės eksporto darbo 
grupės darbą siekiant tvirto ir teisiškai privalomo tarptautinio ginklų kontrolės susitarimo 
tarptautinės prekybos įprastine ginkluote srityje;

12. apgailestauja, kad 2010 m. tik 63 proc. Europos Sąjungos valstybių narių pateikė išsamius 
duomenų apie savo ginklų eksportą rinkinius; pažymi, kad šalys, kurios kaskart pateikia 
neišsamius duomenis apie savo ginklų eksportą, tuo pat metu yra tarp didžiausių ginklus 
eksportuojančių šalių tiek ES, tiek pasaulyje;

13. pažymi, kad valstybėse narėse taikomos skirtingos duomenų rinkimo procedūros ir 
surinktų duomenų apie ginklų eksportą rinkinių skelbimo praktika, todėl Įprastinės 
ginkluotės eksporto darbo grupės metinėje ataskaitoje pateikiama ne visa svarbi 
informacija, taigi ji nėra tiksli ir patikima; todėl ragina nustatyti standartizuotą duomenų 
rinkimo ir perdavimo procedūrą, kuri visose valstybėse būtų taikoma vienodai, siekiant 
laiku perduoti ir paskelbti išsamią informaciją; 

14. šiomis aplinkybėmis ragina iš valstybių narių surinkti papildomą informaciją ir ją 
paskelbti nacionaliniu lygmeniu bei Įprastinės ginkluotės eksporto darbo grupės metinėje 
ataskaitoje, visų pirma sudarant šalių, į kurias eksportuojant ginklus būtų pažeistas vienas 
ar keli iš aštuonių kriterijų, sąrašą ir išsamų tų Europos Sąjungos valstybių narių, kurios 
per duomenų rinkimo laikotarpį eksportavo ginkluotę į šias valstybes, sąrašą; 

15. pažymi, kad, priėmus Direktyvą dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje 
sąlygų supaprastinimo, buvo labai supaprastintas ginkluotės eksportas Europos Sąjungoje; 
todėl Įprastinės ginkluotės eksporto darbo grupės metinėje ataskaitoje ragina pateikti 
išsamią informaciją ir apie tai, kuriais atvejais eksportuojant ginklus Europos Sąjungoje 
buvo pažeistas vienas ar keli iš aštuonių kriterijų; 

16. ragina Įprastinės ginkluotės eksporto darbo grupės metinėje ataskaitoje taip pat pateikti 
informaciją apie Europos Sąjungoje eksportuotų ginklų galutinę buvimo vietą ir galbūt 
apie jų tolesnį problemų sukelsiantį perdavimą trečiosioms šalims; 

17. ragina Įprastinės ginkluotės eksporto darbo grupės metinę ataskaitą papildyti santrauka, 
kurioje, be kita ko, būtų pateikiamos pastarųjų kelerių metų lyginamosios tendencijos ir 
nurodomi suvestiniai duomenys;

18. apgailestauja, kad 2010 m. Įprastinės ginkluotės eksporto darbo grupės metinė ataskaita 
buvo paskelbta tik 2011 m. gruodžio 30 d., o 2011 m. – tik 2012 m. gruodžio 14 d., taigi 
gerokai pavėluotai; ragina Įprastinės ginkluotės eksporto darbo grupės metines ataskaitas 
skelbti ilgai nedelsiant – ne vėliau kaip po pusės metų pasibaigus duomenų rinkimo 
laikotarpiui; 

Parlamentas ir pilietinė visuomenė
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19. pabrėžia svarbų pilietinės visuomenės, nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento 
vaidmenį nacionaliniu ir Europos lygmenimis įgyvendinant standartus, dėl kurių susitarta 
bendrojoje pozicijoje, ir rūpinantis, kad jie būtų įgyvendinti, taip pat įtvirtinant skaidrią 
kontrolės sistemą su atskaitomybe; todėl ragina sukurti skaidrų ir tvirtą kontrolės būdą, 
kuriuo būtų stiprinamas parlamentų ir pilietinės visuomenės vaidmuo;

20. pabrėžia duomenų ir ginklų eksporto kontrolės vykdymo parlamentinės priežiūros svarbą 
bei teisėtumą, todėl ragina imtis priemonių, teikti paramą ir informaciją, kurios būtinos 
siekiant užtikrinti neribotą šių kontrolės funkcijų vykdymą nacionaliniu ir ES lygmenimis;

21. mano, kad Tarybos Įprastinės ginkluotės eksporto darbo grupės susitikimuose turėtų būti 
reguliariai konsultuojamasi su vyriausybės pareigūnais, atsakingais už nacionalinį 
eksporto licencijų suteikimą, ir pilietinės visuomenės organizacijomis, užsiimančiomis 
ginklų eksporto kontrolės klausimais, nes jų indėlis įgyvendinant bendrąją poziciją labai 
svarbus ir jie gali prisidėti prie informacijos, kuria keičiamasi, kokybės pagerinimo;

Tarptautinis ginklų kontrolės susitarimas tarptautinės prekybos įprastine ginkluote 
srityje

22. dar kartą pareiškia, kad visiškai remia tvirto ir teisiškai privalomo tarptautinio ginklų 
kontrolės susitarimo tarptautinės prekybos įprastine ginkluote srityje sudarymą remiant jį 
Jungtinėms Tautoms; todėl pabrėžia, kad šis tikslas turi būti vienas iš ES užsienio 
politikos prioritetų;

23. mano, kad veiksmingas kontrolės susitarimas turėtų apimti platų su prekyba įprastine 
ginkluote susijusios veiklos spektrą, kuriam priklausytų importas, eksportas ir perdavimas, 
įskaitant pervežimą bei perkrovimą, laikiną importą, eksportą ir reeksportą, gamyba pagal 
užsienyje suteiktą licenciją, atsargų valdymas ir visos su tuo susijusios paslaugos, įskaitant 
tarpininkavimą, gabenimą ir finansavimą;

24. mano, kad veiksmingas tarptautinis ginklų eksporto kontrolės susitarimas turėtų apimti 
perdavimą tarp valstybių, perdavimą tarp valstybių ir privačių galutinių naudotojų, 
išperkamąją nuomą bei paskolas, dovanojimus arba perdavimus, vykdomus pagalbos ar 
kitų paslaugų pavidalu; 

25. ragina Jungtinių Tautų valstybes nares nustatyti papildomus privalomus kriterijus kaip 
tarptautinius standartus, kuriais sprendimus priimantys subjektai vadovautųsi kaip 
gairėmis, atsižvelgiant visų pirma į padėtį šalyje gavėjoje, kartu turint omenyje žmogaus 
teises, poveikį socialiniam ir ekonominiam šalies vystymuisi ir taikos bei saugumo 
išsaugojimą regione; 

Nusiginklavimas

26. mano, kad Europos Sąjunga turėtų prisiimti padidėjusią atsakomybę už taiką bei saugumą 
Europoje ir pasaulyje imdamasi kitų ginkluotės ribojimo ir nusiginklavimo iniciatyvų, taip 
pat būti priešakyje kaip atsakinga pasaulinė veikėja ir aktyviai veikti ginklų neplatinimo, 
pasaulinio nusiginklavimo ir ginklų perdavimo kontrolės srityse;
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27. mano, kad Europos Sąjunga turi parengti išsamią pertvarkos strategiją; todėl 
rekomenduoja kartu su šia strategija parengti planą, kaip ginkluotės prekių gamybą būtų 
galima kuo greičiau pertvarkyti į civilinių prekių gamybą;

28. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei ir Komisijos 
pirmininko pavaduotojai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms bei 
parlamentams ir Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.


