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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ''L-esportazzjoni ta’ armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 
2008/944/PESK''
(2012/2303(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK tat-8 ta' Diċembru 
2008 li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta' esportazzjonijiet ta' 
teknoloġija u tagħmir militari1,

– wara li kkunsidra l-proċess ta' rieżami tal-Pożizzjoni Komuni li għaddej bħalissa fi ħdan 
il-Grupp ta' Ħidma dwar l-Esportazzjoni ta' Armi Konvenzjonali tal-Kunsill tal-Ewropa 
(COARM), li skont l-Artikolu 15 tagħha għandha tiġi rieżaminata tliet snin wara l-
adozzjoni tagħha,

– wara li kkunsidra t-tlettax u l-erbatax-il rapport annwali tal-Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill 
COARM (Rapport Annwali COARM)2,

– wara li kkunsidra l-lista ta' oġġetti b'użu doppju fl-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 428/2009 tal-5 ta' Mejju 2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll 
tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju3,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta’ Mejju 2009 dwar is-simplifikar tat-termini u l-kundizzjonijiet tat-trasferimenti ta’ 
prodotti relatati mad-difiża fil-Komunità4,

– wara li kkunsidra l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2002/589/PESK tat-12 ta' Lulju 2002 
dwar il-kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-ġlieda kontra l-akkumulazzjoni u t-tixrid 
ta' armi żgħar kif ukoll l-Istrateġija tal-UE għall-ġlieda kontra l-akkumulazzjoni u t-
traffikar illeċiti tal-SALW u tal-munizzjon tagħhom, li ġiet adottata mill-Kunsill Ewropew 
fil-15 u s-16 ta' Diċembru 20055,  

– wara li kkunsidra l-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2003/468/PESK tat-23 ta’ Ġunju 2003 
dwar il-kontroll fuq is-senserija fil-bejgħ tal-armi6,

– wara li kkunsidra l-Lista Militari Komuni tal-Unjoni Ewropea fil-forma aġġornata tagħha 
tas-27 ta' Frar 20127,

– wara li kkunsidra l-Gwida għall-Utent għall-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill li tiddefinixxi 
regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta' esportazzjonijiet ta' teknoloġija u tagħmir 

                                               
1 ĠU L 335, 13.12.2008, p. 99.
2 ĠU C 382, 30.12.2011, p. 1; ĠU C 386, 14.12.2012, p. 1. 
3 ĠU L 134, 29.5.2009, p. 1.
4 ĠU L 146, 10.6.2009, p. 1.
5 ĠU L 191, 19.7.2002, p. 1; Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, 5319/06, 13.1.2006.
6 ĠU L 156, 25.6.2003, p. 79.
7 ĠU C 85, 22.3.2012, p. 1.
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militari1, li tiġi aġġornata regolarment,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Wassenaar tat-12 ta' Mejju 1996 dwar il-kontroll ta' 
esportazzjonijiet ta' armi konvenzjonali u oġġetti u teknoloġiji b'użu doppju flimkien mal-
listi aġġornati fl-2011 u fl-2012 dwar dawn l-oġġetti, teknoloġiji u munizzjon2,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill ''Affarijiet Barranin'' fil-laqgħa tiegħu tal-
25 ta' Ġunju 2012 li jesprimu l-appoġġ tal-UE għal Ftehim Internazzjonali dwar il-
Kummerċ tal-Armamenti fil-qafas tan-Nazzjonijiet Uniti li jistabbilixxi standards komuni 
u vinkolanti dwar il-kummerċ globali tal-armi konvenzjonali3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta’ Jannar 2007 dwar is-Seba' u t-Tmien 
Rapport Annwali tal-Kunsill skont id-Dispożizzjoni Operattiva 8 tal-Kodiċi ta’ Kondotta 
tal-Unjoni Ewropea dwar l-Esportazzjoni tal-Armi4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Ġunju 2012 rigward in-negozjati dwar it-
Trattat tan-NU dwar il-Kummerċ tal-Armi 5,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 42 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 346 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 119(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7-0000/2013),

A.  billi l-esportazzjoni tal-armi jista' jkollha fost l-oħrajn effetti sinifikanti fuq il-politika tas-
sigurtà iżda wkoll fuq il-politika tal-iżvilupp u għaldaqstant għandha tiġi inkorporata tal-
anqas fi ħdan sistema ta' kontroll tal-armi stretta u li tiffunzjona b'mod kemm jista' jkun 
effikaċi; 

B. billi l-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK tirrappreżenta qafas legalment vinkolanti u fiha 
huma stabbiliti tmien kriterji, li l-ksur tagħhom għandu jkun iwassal għal ċaħda ta' 
liċenzja għall-esportazzjoni (Kriterji 1-4) jew tal-anqas kunsiderazzjoni għal ċaħda 
(Kriterji 5-8); 

C. billi b'dawn il-kriterji għandha ssir prevenzjoni fost l-oħrajn tal-attività ta' esportazzjoni 
tal-armi, li twassal għall-intensifikazzjoni ta' kunflitti (Kriterji 3 u 4) jew għall-ksur tad-
drittijiet tal-bniedem (Kriterju 2) jew taffettwa b'mod negattiv il-perspettivi tal-iżvilupp ta' 
pajjiż benefiċjarju; billi l-Pożizzjoni Komuni ma tinkludi l-ebda limitazzjoni tal-kamp ta' 
applikazzjoni u għaldaqstant it-tmien kriterji japplikaw kemm għal esportazzjonijiet fi 
ħdan l-Ewropa u kemm għal trasferimenti tal-armi fi stati assoċjati mill-qrib mal-Unjoni 
Ewropea; 

                                               
1 Kunsill tal-Unjoni Ewropea, 9241/09, 29.4.2009.
2 http://www.wassenaar.org/
3 Kunsill tal-Unjoni Ewropea, 3179.  Laqgħa tal-Kunsill ''Affarijiet Barranin'' tal-25 ta' Ġunju 2012 fil-
Lussemburgu.
4 Testi adottati, P6_ TA(2007)0008.
5 P7_TA-PROV(2012)0251.
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D. billi l-istati terzi Bosnja-Ħerżegovina, dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-
Maċedonja, l-Islanda, il-Kanada, il-Kroazja, il-Montenegro u n-Norveġja aderixxew 
b'mod uffiċjali mal-kriterji u l-prinċipji bażiċi stabbiliti fil-Pożizzjoni Komuni;

E. billi skont l-Artikolu 3 tal-Pożizzjoni Komuni, it-tmien kriterji jiddefinixxu biss standards 
minimi u l-miżuri restrittivi politiċi għall-kontroll tal-armi tal-Istati Membri b'rabta ma' 
dan jibqgħu mhux mittiefsa;

F. billi l-Artikolu 10 tal-Pożizzjoni Komuni juri biċ-ċar li l-osservanza tat-tmien kriterji 
għandha preċedenza fuq l-interessi ekonomiċi, soċjali, kummerċjali jew industrijali tal-
Istati Membri; 

G. billi l-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet fir-rigward tal-kunsens jew iċ-ċaħda ta' liċenzja 
għall-esportazzjoni tal-armi huwa esklussivament fil-kompetenza tal-Istati Membri; billi fi 
ħdan l-Unjoni Ewropea jeżistu interpretazzjonijiet differenti ħafna tat-tmien kriterji, u dan 
iwassal sabiex sa ċertu punt il-prattika ta' esportazzjoni tal-armi tvarja b'mod 
kunsiderevoli; 

H. billi l-Pożizzjoni Komuni ma tinkludi l-ebda lista vinkolanti u żviluppata b'mod 
demokratiku flimkien ma' ġustifikazzjoni li titfa' aktar dawl dwar f'liema pajjiżi l-
esportazzjoni tal-armi tkun tikkostitwixxi ksur ta' wieħed mit-tmien kriterji jew aktar; 

I. billi ma teżisti l-ebda sistema standardizzata ta' ttestjar u rappurtar li titfa' dawl dwar jekk 
l-esportazzjonijiet ta' Stati Membri individwali humiex jiksru t-tmien kriterji u sa liema 
punt qed jagħmlu dan, u fin-nuqqas, barra dan, ta' mekkaniżmi ta' sanzjoni fil-każ ta' 
prattika ta' esportazzjoni min-naħa ta' Stat Membru li biċ-ċar ma tikkonformax mat-tmien 
kriterji; billi m'hemm l-ebda possibilità li l-osservanza tat-tmien kriterji tiġi ttestjata b'mod 
indipendenti; 

J. billi ma sarx wisq progress fl-ilħuq ta' ftehim bejn l-Istati Membri fir-rigward tal-
applikazzjoni u, kif xieraq, l-interpretazzjoni tat-tmien kriterji tal-Pożizzjoni Komuni;

K. billi r-Rapport Annwali COARM għandu jinkludi l-implimentazzjoni tal-Pożizzjoni 
Komuni u jżid it-trasparenza fir-rigward tal-esportazzjoni tal-armi tal-Istati Membri;

L. billi r-Rapport Annwali COARM ikkontribwixxa għaż-żieda fit-trasparenza fir-rigward 
tal-esportazzjoni tal-armi tal-Istati Membri u mmultiplika l-għadd ta' linji gwida u 
spjegazzjonijiet fil-gwida għall-utenti; billi l-Pożizzjoni Komuni tejbet il-kwantità ta' 
informazzjoni dwar il-ħruġ ta' liċenzji għall-esportazzjoni tal-armi;

M. billi huwa evidenti li mhux l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea jissottomettu 
informazzjoni sħiħa lill-Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill COARM; billi proċeduri differenti ta' 
stħarriġ u ta' sottomissjoni tal-Istati Membri individwali jwasslu għal sett ta' data mhux 
komplut u mhux uniformi, b'riżultat li t-trasparenza f'dan il-qasam tiġi affettwata 
notevolment; 

N. billi fis-snin li għaddew ġew approvati miżuri għall-kummerċ ta' armi żgħar u ħfief u fi 
Frar 2012 ġiet approvata verżjoni aġġornata tal-Lista Militari tal-Ftehim ta' Wassenaar, 
jew aħjar lista ta' oġġetti u teknoloġiji b'użu doppju, u billi oqsma bħall-kontroll fuq is-
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senserija fil-bejgħ tal-armi, il-produzzjoni liċenzjata barra l-Unjoni Ewropea u l-kontroll 
tal-utenti aħħarija ġew inkorporati fl-aġenda u xi drabi fil-Pożizzjoni Komuni stess, iżda 
madankollu bosta prodotti speċjalment fil-qasam tal-oġġetti b'użu doppju baqgħu ma 
ġewx inklużi f'sistema ta' kontroll legalment vinkolanti għall-esportazzjoni tal-armi; 

O. billi kemm il-Lista Militari Komuni tal-Unjoni Ewropea u kemm il-lista tal-UE ta' oġġetti 
b'użu doppju jħallu barra bosta teknoloġiji u softwer ta' kontroll kif ukoll bosta oġġetti 
oħra, li f'ħafna pajjiżi benefiċjarji qegħdin jintużaw għal miżuri restrittivi kontra l-
popolazzjoni tagħhom stess; 

P. billi kien hemm l-argument li l-avvenimenti tar-Rebbiegħa Għarbija fit-Tramuntana tal-
Afrika u fil-Lvant Nofsani ma kinux prevedibbli; billi minkejja dan, is-sitwazzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem f'dawn il-pajjiżi, sitwazzjoni li kienet u hija magħrufa, kellha tiġi 
kkunsidrata u tabilħaqq għandha tiġi kkunsidrata fl-għoti ta' liċenzji għall-esportazzjoni 
tal-armi; billi l-avvenimenti tar-Rebbiegħa Għarbija esponew id-dgħufijiet tal-Pożizzjoni 
Komuni jew tal-kriterji tagħha u xi drabi d-disprezz lejhom min-naħa ta' ċertu pajjiżi;

Q. billi fis-snin li għaddew l-istati tat-Tramuntana tal-Afrika u tal-Lvant Nofsani kienu u 
għadhom fost l-aktar xerrejja ewlenin tal-munizzjon Ewropew; billi l-Istati Membri tal-
Unjoni Ewropea fl-2010 kif ukoll fl-2011 esportaw armi b'valur totali ta' EUR 8 324,3 
miljun u ta' EUR 7 975,2 miljun rispettivament lejn il-pajjiżi tat-Tramuntana tal-Afrika u 
tal-Lvant Nofsani, bil-ġustifikazzjoni ta' promozzjoni tal-istabilità politika1;   billi fil-każ 
tal-Libja biss l-Istati Membri tal-UE bejn l-2006 u l-2010 ħarġu liċenzji għall-
esportazzjoni b'valur totali ta' EUR 1056 miljun, filwaqt li fl-istess perjodu ta' żmien ġew 
irrifjutati 54 talba għal esportazzjoni tal-armi lejn il-Libja abbażi tal-kriterji 2, 7 u 5 
(f'bosta każijiet abbażi ta' kriterju 2)2;

R. billi investigazzjonijiet li saru miċ-Ċentru Internazzjonali ta' Bonn għall-Konverżjoni 
(BICC) urew li pereżempju fil-Ġermanja fl-2011, 5 149 mis-17 568 liċenzja li nħarġu 
għall-esportazzjoni tal-armi f'76 Stat differenti, u għalhekk ftit anqas minn 30 %, kienu 
jiksru wieħed mit-tmien kriterji jew aktar3;  

S. billi min-naħa tal-industrija qed tintalab l-espansjoni tal-esportazzjoni tal-armi sabiex 
tagħmel tajjeb għat-tnaqqis fid-domanda prevista fi ħdan l-Unjoni Ewropea, u billi din it-
talba qed tiġi appoġġata minn diversi partijiet politiċi bħala kontribut għat-tisħiħ tal-bażi 
tal-industrija tal-armi Ewropea;

T. billi l-involviment attiv ta' Stati Membri parteċipanti, ta’ organizzazzjonijiet mhux statali, 
tal-parlamenti nazzjonali kif ukoll tal-Parlament Ewropew fir-rigward tal-valutazzjoni, l-
armonizzazzjoni, ir-realizzazzjoni u l-kontroll tal-osservanza tal-Pożizzjoni Komuni qed 
isir biss bil-mod wisq u mingħajr pressjoni; 

It-tisħiħ tal-Pożizzjoni Komuni
                                               
1 Rapport tal-2012 dwar l-esportazzjoni tal-armi tal-Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE), 
p. 9.
2 'The review of the EU common position on arms exports: prospects for strengthened controls', (Ir-rieżami tal-
Pożizzjoni Komuni tal-UE dwar l-esportazzjoni tal-armi: prospetti għal kontrolli msaħħa), Mark Bromley, Non-
Proliferation Papers, Nru. 7, Jannar 2012, p. 12.
3 Rapport tal-2012 dwar l-esportazzjoni tal-armi tal-GKKE, p. 9. 
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1. Jinnota li skont informazzjoni tal-Istitut Internazzjonali ta' Riċerka dwar il-Paċi ta' 
Stokkolma, l-Istati tal-Unjoni Ewropea kollha f'daqqa huma l-akbar esportaturi tal-armi 
tad-dinja qabel l-Istati Uniti u r-Russja1 u minn dawn l-esportazzjonijiet parti dejjem akbar 
minnhom, 61,4 % fl-20112, ġiet esportata lejn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea; 

2. Jirrikonoxxi li l-Unjoni Ewropea, bħala federazzjoni waħda, għandha qafas legalment 
vinkolanti uniku fid-dinja, li jtejjeb il-kontroll tal-esportazzjoni tal-armi fost l-oħrajn lejn 
reġjuni fi kriżi u pajjiżi b'rekord tad-drittijiet tal-bniedem li jirrefletti din il-kriżi u jilqa' 
f'dan ir-rigward l-adeżjoni ta' stati terzi Ewropej u mhux Ewropej mas-sistema ta' kontroll 
għall-esportazzjoni tal-armi abbażi tal-Pożizzjoni Komuni; jikkunsidra madankollu bi 
tħassib, li l-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tat-tmien kriterji fl-Istati Membri individwali 
tal-UE jiġu ttrattati b'livelli ta' riġidità differenti; jitlob għalhekk interpretazzjoni uniformi 
u ugwalment rigoruża u implimentazzjoni kompleta tal-Pożizzjoni Komuni flimkien mal-
obbligi kollha tagħha;

3. Huwa tal-fehma li fid-dawl tal-effetti negattivi li n-nefqa fuq l-armi għandha fuq l-
opportunitajiet ta' żvilupp ta' pajjiżi benefiċarji foqra, il-valur ta' kriterju 8 għandu jiġi 
miżjud billi l-inkompatibilità mal-iżvilupp għandha twassal awtomatikament għal rifjut ta' 
liċenzji għall-esportazzjoni;

4. Huwa tal-fehma li l-pożizzjoni komuni għandha tiġi akkumpanjata minn lista aġġornata 
b'mod kostanti u disponibbli għall-pubbliku flimkien ma' ġustifikazzjoni estensiva li titfa' 
dawl fuq kemm l-esportazzjoni lejn pajjiżi benefiċjarji partikolari hija konformi mat-tmien 
kriterji;

5. Jikkunsidra neċessarju li tinħoloq sistema standardizzata ta' ttestjar u ta' rappurtar li titfa' 
dawl fuq il-fatt jekk l-esportazzjoni ta' Stati Membri individwali tal-Unjoni Ewropea 
hijiex tikser it-tmien kriterji u sa liema punt qed tagħmel dan; 

6. Jinsisti, fid-dawl tal-proċess ta' rieżami tal-Pożizzjoni Komuni sabiex l-espressjoni ssir 
f'lingwaġġ b'saħħtu, ċar u mingħajr ambigwità biex jiġi evitat li jkun hemm 
interpretazzjoni u applikazzjoni differenti tal-kriterji; jinsisti b'mod partikolari sabiex jiġi 
segwit l-Artikolu 10 tal-Pożizzjoni Komuni u b'mod korrispondenti l-applikazzjoni tal-
kriterji ma tiġix annullata, jew aħjar interrotta minħabba interessi politiċi, ekonomiċi jew 
ġeostrateġiċi;

7. Jiddispjaċih dwar il-fatt li m'hemm l-ebda possibilità li l-osservanza tat-tmien kriterji tiġi 
ttestjata b'mod indipendenti, u li la jeżistu u lanqas ma huma ppjanati mekkaniżmi ta' 
sanzjoni fil-każ li Stat Membru jikser it-tmien kriterji; huwa tal-fehma li għandhom ikunu 
previsti possibilitajiet ta' ttestjar indipendenti kif ukoll mekkaniżmi ta' sanzjoni fil-każ ta' 
ksur tal-Pożizzjoni Komuni; 

Beni ċivili militari 

                                               
1 L-akbar 20 Esportatur tal-Armi, 2007-2011, http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of_at_top_20_exp_map.html
2 EU arms exports figures remain level (Il-figuri tal-esportazzjoni tal-armi tal-UE jibqgħu stabbli), Jane's 
Defence Weekly, 4 ta' Jannar 2013.
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8. Jilqa' l-adozzjoni min-naħa tal-Kunsill tal-verżjoni aġġornata tal-lista ta' munizzjon tal-
Ftehim ta' Wassenaar, fejn ġew ikkunsidrati t-tibdiliet kollha fil-lista ta' munizzjon li saru 
fl-2011; jistieden lill-Kunsill jadotta wkoll l-aħħar tibdiliet li saru fl-2011 fost l-oħrajn fil-
lista ta' oġġetti b'użu doppju u li ntlaħaq qbil dwarhom permezz ta' grupp ta’ esperti 
f'Diċembru 2012;

9. Jistieden lill-Istati Membri, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-kontrolli fuq l-esportazzjoni u l-
applikazzjoni tat-tmien kriterji, jagħtu attenzjoni akbar lill-oġġetti li jistgħu jintużaw 
kemm għal skopijiet ċivili u kemm militari, bħal pereżempju t-teknoloġija ta' kontroll, kif 
ukoll spare parts u prodotti li huma adatti għat-taqbid militari elettroniku jew li jistgħu 
jintużaw għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem mingħajr ma jwasslu għall-mewt;

10. Jitlob, barra minn hekk, l-espansjoni, jew aħjar l-applikazzjoni tat-tmien kriterji anke fir-
rigward tat-trasferiment tal-pulizija u l-persunal militari u tas-sigurtà, is-servizzi relatati 
mal-esportazzjoni tal-armi, l-għarfien u t-taħriġ kif ukoll fir-rigward ta' servizzi militari u 
tas-sigurtà privati; jitlob li jkun speċifikat b'mod obbligatorju li fl-esportazzjoni ta' 
teknoloġija tas-sigurtà u b'mod ġenerali ta' oġġetti b'użu doppju tiġi ttestjata l-konformità 
mat-tmien kriterji; 

Ir-Rapport Annwali tal-Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill COARM

11. Ifaħħar l-isforzi tal-Grupp ta' Ħidma COARM fir-rigward tal-kooperazzjoni, il-
koordinazzjoni u t-tisħiħ, jew aħjar l-implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni, 
partikolarment f'dak li jirrigwarda l-kampanji ta' sensibilizzazzjoni u l-proċessi ta' 
allinjament u/jew ta' armonizzazzjoni fi ħdan l-Unjoni Ewropea u ma' stati terzi; 
jenfasizza x-xogħol importanti tal-Grupp COARM b'rabta mal-ilħuq ta' ftehim għall-
kontroll tal-armi b'saħħtu, legalment vinkolanti u internazzjonali fir-rigward tal-kummerċ 
internazzjonali ta' armi konvenzjonali;

12. Jiddispjaċih li fl-2010 kienu biss 63 % tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea li fornew 
data kompleta dwar l-esportazzjoni tagħhom tal-armi; jiddikjara, li l-pajjiżi li b'mod 
repetut ifornu data mhux kompluta, huma fost l-akbar esportaturi tal-armi kemm fl-UE kif 
ukoll fid-dinja;

13. Jiddikjara li fl-Istati Membri jeżistu proċeduri u prattiki differenti ta' ġbir ta' data u għall-
pubblikazzjoni ta’ settijiet ta’ data miġbura dwar l-esportazzjoni tal-armi, li jwasslu sabiex 
ir-rapport annwali tal-Grupp COARM ikollu informazzjoni importanti nieqsa u 
għaldaqstant ma jkunx aġġornat u sinifikanti; jitlob, għalhekk, l-introduzzjoni ta' 
proċedura ta' stħarriġ u ta' sottomissjoni standardizzata li tiġi applikata bl-istess mod fl-
Istati kollha, sabiex tiġi sottomessa, jew skont il-każ, ippubblikata informazzjoni f'waqtha 
u kompleta; 

14. Jissuġġerixxi f'dan ir-rigward li tinġabar informazzjoni addizzjonali mingħand l-Istati 
Membri u li tiġi ppubblikata kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fir-rapport annwali 
COARM, b'mod partikolari lista ta' pajjiżi fejn l-esportazzjoni tal-armi kienet 
tikkostitwixxi ksur ta' wieħed mit-tmien kriterji jew aktar, kif ukoll lista dettaljata tal-Istati 
Membri tal-Unjoni Ewropea li matul il-perjodu ta' stħarriġ esportaw munizzjon f'dawn l-
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istati; 

15. Jiddikjara li permezz tad-Direttiva dwar is-simplifikar tat-termini u l-kundizzjonijiet tat-
trasferimenti, l-esportazzjoni ta' armi fi ħdan l-Ewropa ġiet issimplifikata 
kunsiderevolment; jitlob f'dan ir-rigward li r-rapport annwali COARM jelenka wkoll 
informazzjoni dettaljata dwar liema esportazzjoni tal-armi fi ħdan l-Ewropa kkostitwixxiet 
ksur ta' wieħed mit-tmien kriterji jew aktar; 

16. Jitlob sabiex fir-rapport annwali COARM tiġi elenkata wkoll informazzjoni dwar fejn 
jispiċċaw finalment l-esportazzjonijiet fi ħdan l-Ewropa u dwar it-trasferiment 
possibilment problematiku lejn pajjiżi terzi; 

17. Iħeġġeġ sabiex ir-rapport annwali COARM ikun akkumpanjat minn sommarju li fost l-
oħrajn għandu jinkludi xejriet li jistgħu jitqabblu mas-snin li għaddew u figuri globali;

18. Jiddispjaċih li r-rapport annwali COARM għall-2010 ma ġiex ppubblikat qabel it-
30 ta' Diċembru 2011 u dak għas-sena 2011 mhux qabel l-14 ta' Diċembru 2012 u 
għaldaqstant b'dewmien sinifikanti; jitlob li r-rapport annwali COARM jiġi ppubblikat fil-
ħin, u li l-pubblikazzjoni tiegħu m'għandhiex ssir aktar tard minn sitt xhur wara l-perjodu 
ta' stħarriġ; 

Il-Parlament u s-soċjetà ċivili

19. Jenfasizza r-rwol importanti li għandhom is-soċjetà ċivili, il-parlamenti nazzjonali u l-
Parlament Ewropew fl-implimentazzjoni u l-infurzar fil-livell nazzjonali u Ewropew tal-
istandards tal-Pożizzjoni Komuni li jkun intlaħaq ftehim dwarhom u fit-twaqqif ta' sistema 
ta' kontroll trasparenti b'obbligu ta' rendikont; jappella għalhekk għal mekkaniżmu ta' 
kontroll trasparenti u b'saħħtu li jsaħħaħ ir-rwol tal-parlamenti u tas-soċjetà ċivili;

20. Jenfasizza l-importanza u l-leġittimità tas-sorveljanza parlamentari fuq id-data u t-twettiq 
ta' kontroll fuq l-esportazzjoni tal-armi u jappella għalhekk għall-miżuri, l-appoġġ u l-
informazzjoni li huma meħtieġa sabiex jiġi żgurat l-eżerċizzju mingħajr restrizzjoni fil-
livell nazzjonali u Ewropew ta' din il-funzjoni ta' kontroll;

21. Huwa tal-fehma li l-uffiċjali tal-gvern responsabbli għall-għoti ta' liċenzji tal-
esportazzjoni fil-livell nazzjonali, kif ukoll l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li 
jittrattaw il-kwistjoni tal-kontroll tal-esportazzjoni tal-armi, għandhom jiġu kkonsultati 
regolarment fis-seduti tal-Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill COARM billi dawn jistgħu jagħtu 
kontribut importanti għall-implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni u jgħinu sabiex 
tiżdied il-kwalità tal-informazzjoni skambjata;

Ftehim internazzjonali għall-kontroll tal-armi fir-rigward tal-kummerċ internazzjonali 
ta' armi konvenzjonali 

22. Itenni mill-ġdid l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-konklużjoni ta' ftehim għall-kontroll tal-armi 
b'saħħtu, legalment vinkolanti u internazzjonali fir-rigward tal-kummerċ internazzjonali 
ta' armi konvenzjonali taħt il-partroċinju tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza għalhekk li din 
il-mira għandha tikkostitwixxi waħda mill-prijoritajiet tal-politika barranija Ewropea;
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23. Huwa tal-fehma li ftehim effikaċi għall-kontroll għandu jinkorpora firxa wiesgħa ta' 
attivitajiet fir-rigward tal-kummerċ ta' armi konvenzjonali, li għandu jinkludi: l-
importazzjoni, l-esportazzjoni u t-trasferiment – inklużi t-trasport u t-trasbord kif ukoll l-
importazzjoni, l-esportazzjoni u l-esportazzjoni mill-ġdid temporanji –, il-manifattura taħt 
liċenzja barranija kif ukoll il-ġestjoni tal-istokkijiet miżmuma fl-imħażen u s-servizzi 
kollha relatati magħhom, inklużi s-senserija, it-trasport u l-finanzjament;

24. Huwa tal-fehma li ftehim effikaċi u internazzjonali għall-kontroll tal-esportazzjoni tal-
armi għandu jinkludi t-trasferiment bejn stati, it-trasferiment bejn stati u utenti aħħarija 
privati, il-kera kif ukoll is-self, id-donazzjoni jew it-trasferiment f'forma ta' għajnuna jew 
skont il-każ, sforzi alternattivi oħra; 

25. Jitlob lill-istati membri tan-Nazzjonijiet Uniti jintroduċu kriterji vinkolanti addizzjonali 
bħala standards internazzjonali li jservu ta' linji gwida għal dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet 
biex b'hekk tiġi kkunsidrata b'mod partikolari s-sitwazzjoni fil-pajjiż destinatarju, fost l-
oħrajn fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem, l-effetti fuq l-iżvilupp soċjoekonomiku tal-
pajjiż kif ukoll iż-żamma tal-paċi u s-sigurtà fir-reġjun; 

Id-diżarm

26. Huwa tal-fehma li l-Unjoni Ewropea għandha tonora r-responsabbiltà dejjem akbar li 
għandha għall-paċi u s-sigurtà fl-Ewropa u fid-dinja permezz ta' inizjattivi oħra għal-
limitazzjoni tal-armi u d-diżarm u tkun minn ta' quddiem fir-rwol ta' attur globali 
reponsabbli u kif xieraq tieħu rwol attiv fl-oqsma tan-nonproliferazzjoni tal-armi, tad-
diżarm fil-livell dinji kif ukoll dak tal-kontroll tat-trasferiment tal-armi;

27. huwa tal-fehma li l-Unjoni Ewropea għandha tfassal strateġija dettaljata għall-
konverżjoni; jirrakkomanda f'dan ir-rigward li tul din l-istrateġija jiġi mfassal pjan dwar 
kif il-produzzjoni tal-armi tista' tinbidel kemm jista' jkun malajr għal produzzjoni ta' beni 
ċivili;

28. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lir-
Rappreżentant Għoli/Viċi President tal-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif 
ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lis-Segretarju Ġenerali tan-
Nazzjonijiet Uniti.


