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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ieroču eksportu: Padomes kopējās nostājas (2008/944/KĀDP) īstenošana
(2012/2303(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP, ar ko 
izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta 
kontroli1,

– ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības Padomes Parasto ieroču eksporta jautājumu darba 
grupa (COARM) šobrīd veic minētās kopējās nostājas pārskatīšanu, kas saskaņā ar tās 
15. panu jāveic trīs gadus pēc pieņemšanas,

– ņemot vērā Padomes darba grupas COARM trīspadsmito un četrpadsmito gada pārskata 
ziņojumu (COARM gada pārskata ziņojums)2,

– ņemot vērā divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju sarakstu I pielikumā Padomes 
2009. gada 5. maija Regulai (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda 
lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīvu 2009/43/EK, ar 
ko vienkāršo noteikumus un nosacījumus ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem 
Kopienā4,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 12. jūlijā pieņemto Vienoto rīcību 2002/589/KĀDP par 
Eiropas Savienības ieguldījumu kājnieku ieroču un vieglo ieroču destabilizējošas 
uzkrāšanas un izplatīšanas apkarošanā, kā arī Eiropas Savienības vieglo ieroču un 
kājnieku ieroču, kā arī to munīcijas uzkrāšanas un tirdzniecības apkarošanas stratēģiju, ko 
Eiropadome pieņēma 2005. gada 15./16. decembrī5,

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 23. jūnijā pieņemto Kopējo nostāju 2003/468/KĀDP par 
ieroču tirdzniecības starpniecības kontroli6,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Kopējā militāro preču saraksta 2012. gada 27. februārī 
atjaunināto redakciju7,

– ņemot vērā Padomes Kopējās nostājas, ar ko izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē 
militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli, pastāvīgi atjauninātos īstenošanas 
norādījumus8,

                                               
1 OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.
2 OV C 382, 30.12.2012., 1. lpp.; OV C 386, 14.12.2012., 1. lpp.
3 OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.
4 OV L 146, 10.6.2009., 1. lpp.
5 OV L 191, 19.7.2002., 1. lpp.; Eiropas Savienības Padome, 5319/06, 13.1.2006.
6 OV L 156, 25.6.2003., 79. lpp.
7 OV C 85, 22.3.2012., 1. lpp.
8 Eiropas Savienības Padome, 9241/09, 29.4.2009.
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– ņemot vērā 1996. gada 12. maijā pieņemto Vasenāras Vienošanos par parasto ieroču un 
divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontroli, kā arī 2011. un 2012. gadā 
atjauninātos minēto preču, tehnoloģiju un munīcijas sarakstus1,

– ņemot vērā Padomes 2012. gada 25. jūnija sanāksmē „Ārlietas” pieņemtos secinājumus, 
kuros ES pauda atbalstu starptautiska ieroču tirdzniecības līguma noslēgšanai sadarbībā ar 
Apvienoto Nāciju Organizāciju, lai izveidotu saistošus kopējus standartus parasto ieroču 
starptautiskās tirdzniecības jomā2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada 18. janvāra rezolūciju par Padomes Septīto un 
Astoto ikgadējo ziņojumu par Eiropas Savienības Rīcības kodeksa attiecībā uz ieroču 
eksportu 8. operatīvo noteikumu3,

– ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 6. jūnija rezolūciju par sarunām saistībā ar ANO Ieroču 
tirdzniecības līgumu4,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 42. pantu un Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 346. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 119. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2013),

A.  pārliecībā, ka ieroču eksports cita starpā var būtiski ietekmēt ne vien drošības, bet arī 
attīstības politiku un ka tādēļ tas vismaz būtu jāiekļauj stingrā un maksimāli efektīvā 
ieroču kontroles sistēmā;

B. tā kā Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP ir paredzēta tiesiski saistoša sistēma un noteikti 
astoņi kritēriji, kuru neievērošanas gadījumā eksporta atļauju nepiešķir (1.–4. kritērijs) vai 
vismaz apsver iespēju šādu atļauju nepiešķirt (5.–8. kritērijs);

C. tā kā šiem kritērijiem cita starpā jānovērš tāds ieroču eksports, kas veicinātu konfliktu 
saasināšanos (3. un 4. kritērijs) vai cilvēktiesību pārkāpumus (2. kritērijs) vai negatīvi 
ietekmētu saņēmējvalsts attīstības iespējas (8. kritērijs); tā kā kopējās nostājas 
piemērošanas joma nav ierobežota un tāpēc minētie astoņi kritēriji vienādā mērā attiecas 
ne vien uz eksportu Eiropas teritorijā, bet arī uz ieroču nosūtīšanu Eiropas Savienības 
asociētajām valstīm;

D. tā kā trešās valstis — Bosnija un Hercegovina, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas 
Republika, Islande, Kanāda, Horvātija, Melnkalne un Norvēģija — ir oficiāli atzinušas 
kopējā nostājā nostiprinātos kritērijus un principus;

E. tā kā saskaņā ar kopējās nostājas 3. pantu astoņos kritērijos ir definēti tikai obligātie 
standarti un tie neliedz dalībvalstīm piemērot stingrākus ieroču eksporta kontroles 
politikas pasākumus;

                                               
1 http://www.wassenaar.org/. 
2 Eiropas Savienības Padome, 3179. Padomes sanāksme „Ārlietas” 25. 6.2012. Luksemburgā.
3 Pieņemtie teksti P6_TA(2007)0008.
4 P7_TA-PROV(2012)0251.
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F. tā kā kopējās nostājas 10. pantā skaidri noteikts, ka dalībvalstu saimnieciskās, sociālās, 
komerciālās vai rūpnieciskās intereses neietekmē minēto astoņu kritēriju piemērošanu;

G. tā kā tikai dalībvalstis atbild par lēmumu pieņemšanu par ieroču eksporta atļaujas 
piešķiršanu vai nepiešķiršanu; tā kā šie astoņi kritēriji Eiropas Savienībā tiek interpretēti 
ļoti atšķirīgi un tāpēc diezgan lielā mēra krasi atšķiras arī ieroču eksporta prakse;

H. tā kā kopējā nostājā nav iekļauts demokrātiski izveidots un saistošs saraksts, kur sniegta 
pamatota informācija par to, kurās valstīs ieroču eksporta jomā nav ievērots viens vai 
vairāki no astoņiem kritērijiem;

I. tā kā vēl nav ieviesta tāda standartizēta kontroles un ziņošanas sistēma, kuru izmantojot 
varētu konstatēt, vai un kādā mērā konkrētas dalībvalstis eksporta jomā pārkāpj minētos 
astoņus kritērijus, un tā kā nav arī nekādu sankciju piemērošanas mehānismu gadījumos, 
kad kādas dalībvalsts eksports acīmredzami neatbilst šiem astoņiem kritērijiem; tā kā 
neatkarīgā veidā nav iespējams pārbaudīt šo astoņu kritēriju ievērošanu;

J. tā kā dalībvalstu starpā pietiekamā mērā nav panākta vienprātība attiecībā uz kopējā 
nostājā iekļauto astoņu kritēriju piemērošanu vai interpretāciju;

K. tā kā COARM gada ziņojumā jāietver kopējās nostājas īstenošanas process un tā kā ir 
jāuzlabo dalībvalstu ieroču eksporta jomas pārredzamība;

L. tā kā COARM gada ziņojumi ir uzlabojuši dalībvalstu ieroču eksporta jomas pārredzamību 
un tā kā ir palielinājies norādījumos iekļauto ieteikumu un skaidrojumu skaits; tā kā 
kopējā nostāja ir uzlabojusi informācijas apjomu attiecībā uz ieroču eksporta atļauju 
piešķiršanu;

M. tā kā tomēr ne visas Eiropas Savienības dalībvalstis sniedz pilnīgus datus Padomes darba 
grupai COARM; tā kā atšķirīgās metodes, ko atsevišķas dalībvalstis izmanto datu 
apkopošanai un nosūtīšanai, nenodrošina pilnīgu un vienveidīgu informāciju un tādējādi 
būtiski ietekmē šīs jomas pārredzamību; 

N. tā kā iepriekšējos gados ir pieņemti pasākumi attiecībā uz vieglo ieroču un kājnieku ieroču 
tirdzniecību un 2012. gada februārī ir pieņemta Vasenāras vienošanās militārā ekipējuma 
saraksta atjauninātā redakcija, proti, divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju saraksts, un 
programmā un daļēji arī kopējā nostājā ir iekļautas tādas jomas kā ieroču tirdzniecības 
starpniecības kontrole, licences ieroču ražošanai ārpus Eiropas un galapatērētāju kontrole, 
tā kā tomēr daudzi produkti, jo īpaši divējāda lietojuma preces, nav iekļauti nevienā 
tiesiski saistošā ieroču eksporta kontroles sistēmā;

O. tā kā ne Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā, nedz arī ES divējāda lietojuma 
preču sarakstā nav iekļautas daudzas uzraudzības tehnoloģijas un programmas, kas 
daudzās saņēmējvalstīs tiek izmantotas, lai īstenotu represijas pret vietējiem 
iedzīvotājiem;

P. tā kā tika argumentēts, ka „Arābu pavasara” notikumu attīstības gaita Ziemeļāfrikas un 
Tuvo Austrumu valstīs (MENA valstis) nav paredzama; tā kā tomēr bija un ir zināms 
cilvēktiesību stāvoklis šajās valstīs un tā kā, piešķirot ieroču eksporta atļaujas, šis 
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stāvoklis bija un būtu jāņem vērā; tā kā saistībā ar „Arābu pavasara” notikumiem kļuva 
redzami kopējās nostājas trūkumi un daļēji arī tas, ka dažas valstis nav ievērojušas kopējo 
nostāju vai tajā noteiktos kritērijus;

Q. tā kā Ziemeļāfrikas un Tuvo Austrumu valstis iepriekšējos gados bija un vēl joprojām ir 
Eiropas visnozīmīgāko militārā ekipējuma pircēju skaitā; tā kā Eiropas Savienības 
dalībvalstis 2010. gadā kopumā eksportējušas militāro ekipējumu EUR 8 324,3 miljonu 
apmērā un 2011. gadā vēl joprojām uz MENA valstīm kopumā eksportējušas ieročus, kuru 
vērtība bija EUR 7 975,2 miljoni, šo eksportu pamatojot ar politiskās stabilitātes 
veicināšanu1; tā kā ES dalībvalstis laikā no 2006. līdz 2010. gadam tikai Lībijai vien ir 
piešķīrušas eksporta atļauju par kopumā EUR 1 056 miljoniem, tajā pašā laikā, 
pamatojoties uz 2., 7. un 5. kritēriju (vairākumā gadījumu 2. kritēriju), tika noraidīti 
54 pieprasījumi piešķirt atļauju ieroču eksportam uz Lībiju2;

R. tā kā Bonnas Starptautiskā pārejas centra (BICC) pētījumos konstatēts, ka, piemēram, 
Vācijā 5 149 — un tādējādi gandrīz 30 % — no 2011. gadā piešķirtajām 17 568 atļaujām 
militārā ekipējuma eksportam uz 76 dažādām valstīm ir piešķirtas, neievērojot vienu vai 
vairākus no astoņiem kritērijiem3;

S. tā kā rūpniecība prasa palielināt militārā ekipējuma eksporta apjomus, lai kompensētu 
prognozēto pieprasījuma samazināšanos Eiropas Savienībā, un tā kā šī prasība kā 
ieguldījums Eiropas militārās rūpniecības bāzes stiprināšanā tiek atbalstīta lielākajā daļā 
politikas virzienu;

T. tā kā ieinteresēto dalībvalstu, nevalstisko organizāciju, valstu parlamentu un Eiropas 
Parlamenta aktīva iesaistīšanās kopējās nostājas izvērtēšanā, saskaņošanā, īstenošanā un 
ievērošanas kontroles pasākumos notiek ļoti lēni un vāji,

Kopējās nostājas stiprināšana

1. ņem vērā, ka saskaņā ar Stokholmas Starptautiskā miera pētniecības institūta (SIPRI) 
datiem visas Eiropas Savienības dalībvalstis kopā, apsteidzot ASV un Krieviju, ir pasaulē 
lielākās bruņojuma eksportētājvalstis4 un ka 2011. gadā 61,4 % šā apjoma5 — aizvien 
lielāka daļa — tika piegādāta uz valstīm ārpus Eiropas Savienības; 

2. atzīst, ka Eiropas Savienība ir vienīgā valstu savienība, kurai ir pasaulē unikāla tiesiski 
saistoša sistēma, kas ļauj labāk kontrolēt ieroču eksportu, tostarp uz krīžu reģioniem un 
valstīm, kurās ir ārkārtējs stāvoklis cilvēktiesību jomā, un tāpēc atzinīgi vērtē to, ka, 
ņemot vērā kopējo nostāju, Eiropas valstis un valstis ārpus Eiropas ir pievienojušās ieroču 
eksporta kontroles sistēmai; tomēr ar bažām norāda, ka ne visām ES dalībvalstīm ir 
vienādi stingra attieksme pret astoņu kritēriju piemērošanu un interpretāciju; tādēļ aicina 

                                               
1 Kopējās konferences „Baznīca un attīstība” (GKKE) ziņojums par ieroču eksportu, 2012. gads, 9. lpp.
2 ES kopējās nostājas ieroču tirdzniecības eksporta jomā pārskatīšana — stingrākas kontroles perspektīvas, Mark 
Bromley, ziņojumi par neizplatīšanu, Nr. 7, 2012. gada janvāris, 12. lpp.
3 GKKE ziņojums par ieroču eksportu, 2012. gads, 7. lpp.
4 20 lielākās ieroču eksportētājvalstis, 2007–2011, 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of_at_top_20_exp_map.html.
5 ES ieroču eksporta nemainīgie skaitļi (EU arms exports figures remain level), Jane's Defence Weekly, 
2013. gada 4. janvāris.
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panākt kopējās nostājas vienādu un vienlīdz stingru interpretāciju un pilnīgu īstenošanu, 
ievērojot visus tajā noteiktos pienākumus;

3. uzskata, ka, ņemot vērā bruņošanās izdevumu negatīvo ietekmi uz nabadzīgāko 
saņēmējvalstu attīstības iespējām, būtu jāpārskata 8. kritērijs, nosakot, ka negatīvā 
ietekme uz attīstību automātiski būtu eksporta atļaujas nepiešķiršanas iemesls;

4. uzskata, ka kopējā nostāja un pastāvīgi atjaunojams un publiski pieejams saraksts būtu 
jāpapildina ar visaptverošu analīzi, sniedzot informāciju, cik lielā mērā eksports uz 
konkrētām saņēmējvalstīm atbilst astoņiem kritērijiem;

5. uzskata, ka ir vajadzīga standartizēta kontroles un ziņošanas sistēma, kas sniedz 
informāciju par to, vai un cik lielā mērā konkrētu Eiropas Savienības dalībvalstu eksports 
neatbilst astoņiem kritērijiem;

6. pieprasa saistībā ar kopējās nostājas pārskatīšanas procesu kopējā nostājā ieviest skaidru 
un nepārprotamu formulējumu, lai novērstu kritēriju atšķirīgu interpretāciju un 
piemērošanu; jo īpaši pieprasa ievērot kopējās nostājas 10. pantu un neatcelt vai 
nemazināt kritēriju piemērošanu saimniecisku, sociālu, komerciālu un rūpniecisku 
interešu dēļ;

7. pauž nožēlu par to, ka nav nekādu iespēju neatkarīgā veidā pārbaudīt šo astoņu kritēriju 
ievērošanu, ka nav un nav paredzēti nekādi sankciju mehānismi piemērošanai gadījumos, 
kad kāda dalībvalsts neievēro šos astoņus kritērijus; uzskata, ka būtu jāparedz neatkarīgu 
pārbaužu iespējas, kā arī kopējās nostājas pārkāpumu gadījumos piemērojami sankciju 
mehānismi;

Civilais un militārais ekipējums 

8. atzinīgi vērtē to, ka Padome ir pieņēmusi Vasenāras vienošanās munīcijas saraksta 
atjaunināto redakciju, kurā ir ņemti vērā visi 2011. gada munīcijas saraksta grozījumi; 
aicina Padomi pieņemt arī jaunākos grozījumus, kuri 2011. gadā cita starpā veikti divējāda 
lietojuma preču sarakstā un par kuriem 2012. gadā vienojās ekspertu grupa;

9. aicina dalībvalstis, ņemot vērā eksporta kontroli un astoņu kritēriju piemērošanu, lielāku 
uzmanību pievērst precēm, kuras iespējams izmantot gan civiliem, gan militāriem 
mērķiem, piemēram, uzraudzības līdzekļiem, kā arī rezerves daļām un produktiem, kas 
piemēroti elektronisku uzbrukumu vai cilvēktiesību pārkāpumu veikšanai un ko var 
izmantot, neizraisot letālas sekas;

10. turklāt aicina paplašināt astoņu kritēriju piemērošanas jomu, iekļaujot arī armijas, drošības 
un policijas darbinieku pārvadāšanu, ar bruņojuma eksportu saistītus pakalpojumus, 
zinātību un apmācību, kā arī privātus armijas un drošības dienestus; aicina noteikt, ka 
saistībā ar drošības tehnoloģiju eksportu un vispārīgi saistībā ar divējāda lietojuma preču 
eksportu obligāti jāpārbauda atbilstība astoņiem kritērijiem;

COARM darba grupas gada ziņojums
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11. atzinīgi vērtē Padomes darba grupas COARM centienus veicināt sadarbību un 
koordinēšanu saistībā ar kopējo nostāju, to stiprināt un īstenot, jo īpaši attiecībā uz 
sabiedrības informēšanas kampaņām un pielīdzināšanas un saskaņošanas procesiem 
Eiropas Savienībā un ar trešām valstīm; uzsver, ka COARM veic nozīmīgu darbu, lai 
panāktu stabilu un tiesiski saistošu starptautisku ieroču kontroles līgumu parasto ieroču 
starptautiskās tirdzniecības jomā;

12. pauž nožēlu par to, ka 2010. gadā tikai 63 % Eiropas Savienības dalībvalstu sniegušas 
pilnīgus datus par ieroču eksportu; konstatē, ka tās valstis, kuras joprojām sniedz 
nepilnīgus eksporta datus, ir ne vien ES, bet arī pasaules lielāko ieroču eksportētājvalstu 
skaitā;

13. konstatē, ka dalībvalstīs ir atšķirīgas ieroču eksporta datu apkopošanas metodes un 
atšķirīga apkopoto datu publicēšanas prakse un ka tādējādi COARM gada ziņojumā netiek 
iekļauta svarīga informācija, un tāpēc tas nav aktuāls un pārliecinošs; tādēļ, lai laikus 
nosūtītu un publicētu pilnīgu informāciju, aicina ieviest datu apkopošanas un nosūtīšanas 
standartizētu metodi, piemērojot to visās valstīs vienādi;

14. tādēļ ierosina dalībvalstīs iegūt papildu datus un publicēt tos gan valsts līmenī, gan 
COARM gada ziņojumā, jo īpaši to valstu sarakstu, kurās konstatēti viena vai vairāku 
ieroču eksporta kritēriju pārkāpumi, kā arī to Eiropas Savienības dalībvalstu precīzu 
sarakstu, kas laikposmā, par kuru dati apkopoti, uz šīm valstīm eksportējušas militāro 
ekipējumu; 

15. konstatē, ka direktīva, ar ko vienkāršo noteikumus un nosacījumus ar aizsardzību saistīto 
ražojumu sūtījumiem Kopienā, būtiski ir vienkāršojusi militārā ekipējuma eksportu 
Eiropas teritorijā; tādēļ aicina COARM gada ziņojumā sniegt izsmeļošu informāciju par to, 
uz kurām Eiropas valstīm eksportējot ieročus ir pārkāpts viens vai ir pārkāpti vairāki no 
astoņiem kritērijiem; 

16. aicina COARM gada ziņojumā sniegt informāciju arī par Eiropas ieroču eksporta 
galamērķi un par iespējamu neatļautu pārsūtīšanu uz trešām valstīm; 

17. ierosina COARM gada ziņojumu papildināt ar apkopojumu, kurā cita starpā būtu jāiekļauj 
iepriekšējo gadu attīstības tendenču salīdzinājums un skaitlisko rādītāju apkopojums;

18. pauž nožēlu par to, ka COARM gada ziņojumi tika publicēti pārāk vēlu, proti, 2010. gada 
ziņojums tika publicēts tikai 2011. gada 30. decembrī, bet 2011. gada ziņojums — tikai 
2012. gada 14. decembrī; aicina COARM gada ziņojumu publicēt laikus — maksimāli 
pusgadu pēc datu apkopošanas laikposma;

Parlaments un pilsoniskā sabiedrība

19. uzsver, ka pilsoniskajai sabiedrībai, valstu parlamentiem un Eiropas Parlamentam ir 
svarīga nozīme, lai īstenotu standartus, par kuriem panākta vienošanās kopējās nostājas 
dokumentā, panāktu to īstenošanu kā valsts, tā Eiropas līmenī un izveidotu pārredzamu 
kontroles sistēmu, kas ietver pārskatatbildību; tādēļ prasa pārredzamāku un stabilāku 
kontroles mehānismu, kas stiprinātu parlamentu un pilsoniskās sabiedrības nozīmi;
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20. uzsver datu un ieroču eksporta kontroles parlamentārās uzraudzības nozīmi un likumību 
un tādēļ aicina veikt vajadzīgos pasākumus, sniegt atbalstu un informāciju, lai valsts un 
Eiropas līmenī nodrošinātu šīs kontroles funkcijas neierobežotu piemērošanu;

21. uzskata, ka Padomes darba grupas COARM sanāksmēs būtu jāapspriežas ar valdības 
amatpersonām, kuras atbild par valsts eksporta atļauj piešķiršanu, kā arī pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, kas risina ieroču eksporta kontroles jautājumus, jo viņu 
ieguldījums kopējās nostājas īstenošanā ir svarīgs un tādējādi iespējams panākt
kvalitatīvākas informācijas apmaiņu;

Starptautisks ieroču kontroles līgums parasto ieroču starptautiskās tirdzniecības jomā

22. atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu stabila un tiesiski saistoša starptautiska ieroču kontroles 
līguma parasto ieroču starptautiskās tirdzniecības jomā noslēgšanai ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas atbalstu; tādēļ uzsver, ka šim mērķim jākļūst par Eiropas ārpolitikas 
prioritāti;

23. uzskata, ka, lai līgums par kontroli būtu efektīvs, tajā jāietver plašs klāsts darbību, kas 
saistītas ar parasto ieroču tirdzniecību, proti: imports, eksports un pārsūtīšana — tostarp 
pārvešana un pārkraušana, kā arī pagaidu ievešana, izvešana un atkārtota izvešana —, 
ārvalstu atļaujas izdošana, kā arī noliktavu krājumu apsaimniekošana un visi saistītie 
pakalpojumi, tostarp starpniecība, transportēšana un finansēšana;

24. uzskata, ka, lai starptautisks līgums par kontroli būtu efektīvs, tajā būtu jāietver 
starpvalstu sūtījumi, valstu sūtījumi privātiem galapatērētājiem, izpirkumnoma un 
aizdevumi, dāvinājumi vai pārsūtīšana palīdzības veidā, vai citi pakalpojumi;

25. aicina Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstis starptautisku standartu veidā ieviest 
papildu kritērijus, kurus lēmumu pieņēmēji izmantotu kā vadlīnijas, un turklāt jo īpaši 
ņemt vērā stāvokli mērķa valstī, cita starpā cilvēktiesību jomā, ietekmi uz valsts sociāli 
ekonomisko attīstību, kā arī miera un drošības uzturēšanu reģionā; 

Atbruņošanās

26. uzskata, ka, palielinoties Eiropas Savienības atbildībai par mieru un drošību Eiropā un 
pasaulē, tai šī atbildība jāuzņemas, ierobežojot bruņojumu un atbruņojoties, un jākļūst par 
atbildīgu globālu vadošo dalībnieci, proti, aktīvi jādarbojas ieroču neizplatīšanas jomā, 
pasaules atbruņošanās procesā un ieroču pārsūtīšanas kontroles pasākumos;

27. uzskata, ka Eiropas Savienībai būtu jāizstrādā visaptveroša pārejas stratēģija; tādēļ iesaka, 
ka saistībā ar šo stratēģiju būtu jāizstrādā plāns militārā ekipējuma ražošanas iespējami 
ātrākai pārkārtošanai civilo preču ražošanas vajadzībām;

28. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / 
Augstajai pārstāvei, Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem 
un Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram.


