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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over wapenuitvoer: uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt  2008/944/GBVB van 
de Raad
(2012/2303(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 
tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van 
militaire goederen en technologie1,

– gezien de huidige procedure voor de evaluatie van het gemeenschappelijk standpunt in de 
Groep export van conventionele wapens van de Raad van de Europese Unie (COARM) 
dat overeenkomstig artikel 15 drie jaar na de vaststelling ervan moet worden geëvalueerd;

– gezien het dertiende en veertiende jaarverslag van de Groep COARM (COARM-
jaarverslag)2,

– gezien de lijst van goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik die is opgenomen in 
bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van 
een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de 
tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik3

– gezien Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 
betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van 
defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap4,

– gezien Gemeenschappelijk Optreden 2002/589/GBVB van de Raad van 12 juli 2002 
inzake de bijdrage van de Europese Unie aan de bestrijding van de destabiliserende 
accumulatie en verspreiding van handvuurwapens en lichte wapens en de strategie van de 
EU in de strijd tegen de illegale verzameling van en handel in handvuurwapens en lichte 
wapens (SALW) en hun munitie,  dat op 15 en 16 december 2005 door de Europese Raad 
is goedgekeurd5,

– gezien Gemeenschappelijk Standpunt 2003/468/CFSP van de EU van 23 juni 2003 inzake 
de beheersing van de tussenhandel in wapens6,

– gezien de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie (de 
bijgewerkte versie van 27 februari 2012)7,

– gezien de regelmatige bijgewerkte gids voor de gebruiker bij Gemeenschappelijk 

                                               
1 PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99.
2 PB C 382 van 30.12.2011, blz. 1. PB C 386 van 14.12.2012, blz. 1. 
3 PB L 134 van 29.05.2009, blz. 1.
4 PB L 146 van 10.06.2009, blz. 1.
5 PB L 191 van 19.7.2002, blz. 1; Raad van de Europese Unie , 5319/06, 13.1.2006.
6 PB L 156 van 25.06.2003, blz. 79.
7 PB C 85 van 22.03.2012, blz. 1.
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Standpunt 2008/944/GBVB tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de 
controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie1,

– gezien het Arrangement van Wassenaar betreffende de controle op de uitvoer van 
conventionele wapens en van goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik van 12 
mei 1996, alsmede de in de jaren 2011 en 2012 bijgewerkte lijsten van deze goederen en 
technologieën en munitie2,

– gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken op zijn vergadering van 25 juni 
2012, waarin de steun van de EU voor een internationale overeenkomst over wapenhandel 
in VN-verband tot uitdrukking is gebracht, waarin bindende gemeenschappelijke normen 
voor de wereldwijde handel in conventionele wapens worden vastgelegd3,

– gezien zijn resolutie van 18 januari 2007 over het zevende en het achtste jaarrapport van 
de Raad uit hoofde van uitvoeringsbepaling nr. 8 van de Gedragscode van de Europese 
Unie betreffende wapenuitvoer4,

– gezien zijn resolutie van 6 juni 2012 over de onderhandelingen over het 
wapenhandelsverdrag van de Verenigde Naties5,

– gelet op artikel 42 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 346 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 119, lid 1, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0000/2013),

A. overwegende dat wapenuitvoer o.a. aanzienlijke veiligheidspolitieke maar ook 
ontwikkelingspolitieke gevolgen kan hebben en derhalve op zijn minst in een streng en 
een zo effectief mogelijk  functionerend bewapeningscontrolesysteem moet worden 
ingebed; 

B. overwegende dat Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB een juridisch bindend 
kader vormt en dat niet-naleving van de acht criteria die erin zijn vastgelegd tot gevolg 
heeft dat er geen exportvergunning wordt afgegeven (criteria 1-4)  of dat dit op zijn minst 
wordt overwogen (criteria 5-8); 

C. overwegende dat met deze criteria o.a. moet worden verhinderd dat wapenuitvoer 
plaatsvindt die tot verergering van conflicten leidt (criteria 3 en 4) of tot schending van de 
mensenrechten (criterium 2) of die negatieve gevolgen zou hebben voor het 
ontwikkelingsperspectief van het ontvangende land (criterium 8); overwegende dat het 
gemeenschappelijk standpunt geen beperkingen bevat met betrekking tot het 
toepassingsgebied en dat de acht criteria derhalve ook gelden voor intra-Europese 
wapenuitvoer en -overdracht aan nauw met de Europese Unie geassocieerde landen;

                                               
1 Raad van de Europese Unie , 9241/09, 29.4.2009.
2 http://www.wassenaar.org/
3 Raad van de Europese Unie, 3179. Vergadering van de Raad "Buitenlandse Zaken", 25.6.2012 in Luxemburg.
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0008.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0251.



PR\927057NL.doc 5/10 PE504.230v02-00

NL

D. overwegende dat de derde landen Bosnië en Herzegovina, de voormalige Joegoslavische 
republiek Macedonië, IJsland, Canada, Kroatië, Montenegro en Noorwegen zich officieel 
hebben aangesloten bij de in het gemeenschappelijk standpunt vastgelegde criteria en 
beginselen;

E. overwegende dat er overeenkomstig artikel 3 van het gemeenschappelijk standpunt in 
deze acht criteria slechts minimumnormen worden vastgelegd en dat lidstaten 
restrictievere wapenbeheersingsmaatregelen mogen treffen;

F. overwegende dat in artikel 10 van het gemeenschappelijk standpunt duidelijk wordt 
bepaald dat naleving van de acht criteria prevaleert boven eventuele economische, sociale, 
commerciële en industriële belangen van de lidstaten; 

G. overwegende dat het besluitvormingsproces voor de verlening of weigering van een 
wapenuitvoervergunning uitsluitend tot de bevoegdheid van de lidstaat behoort; 
overwegende dat de acht criteria binnen de Europese Unie op zeer verschillende wijze 
worden geïnterpreteerd, wat ertoe leidt dat de wapenuitvoerpraktijk ten dele sterk 
verschilt; 

H. overwegende dat het gemeenschappelijke standpunt geen democratisch opgestelde en 
bindende lijst en motivering bevat, die uitsluitsel geeft over de vraag in welke landen 
wapenuitvoer in strijd was met een of meerdere van de acht criteria; 

I. overwegende dat er geen gestandaardiseerd controle- en meldsysteem bestaat dat 
uitsluitsel geeft over de vraag of en in welke mate uitvoer van afzonderlijke lidstaten in 
strijd is met de acht criteria, en dat er ook geen sanctiemaatregelen bestaan voor het geval 
een lidstaat uitvoer toestaat die duidelijk in strijd is met de acht criteria; overwegende dat 
er geen mogelijkheid bestaat om de naleving van de acht criteria onafhankelijk te laten 
controleren; 

J. overwegende dat de lidstaten nog steeds geen overeenstemming hebben bereikt over de 
toepassing resp.de interpretatie van de acht criteria van het gemeenschappelijk standpunt;

K. overwegende dat het COARM-jaarverslag betrekking moet hebben op de uitvoering van 
het gemeenschappelijk standpunt en de transparantie ten aanzien van de wapenuitvoer van 
de lidstaten moet vergroten;

L. overwegende dat de COARM-jaarverslagen tot grotere transparantie ten aanzien van de 
wapenuitvoer van de lidstaten hebben bijgedragen en dat het aantal richtsnoeren en 
toelichtingen in de gids voor de gebruiker sterk is toegenomen; overwegende dat het 
gemeenschappelijk standpunt het aantal gegevens voor de verlening van een 
wapenuitvoervergunning heeft verbeterd;

M. overwegende dat lang niet alle lidstaten van de Europese Unie volledige gegevens 
doorgeven aan de Groep COARM; overwegende dat verschillende gegevensverzamelings-
en doorgifteprocedures van de afzonderlijke lidstaten tot onvolledige en niet-uniforme 
gegevensbestanden leiden, wat de transparantie op dit gebied aanzienlijk beïnvloedt; 

N. overwegende dat er in de afgelopen jaren maatregelen betreffende de handel in 
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handvuurwapens en lichte wapens en in februari 2012 een bijgewerkte versie van de lijst 
van militaire goederen van het Arrangement van Wassenaar, resp. de lijst van goederen en 
technologieën voor tweeërlei gebruik zijn aangenomen en dat terreinen zoals het toezicht 
op de tussenhandel in wapens, de  productie onder licentie buiten de Europese Unie en de 
controle van de eindgebruiker op de agenda zijn geplaatst en ten dele in het 
gemeenschappelijk standpunt zelf zijn opgenomen, dat echter nog steeds veel producten, 
met name op het gebied van goederen voor tweeërlei gebruik, niet onder een juridisch 
bindend controlesysteem voor wapenuitvoer vallen; 

O. overwegende dat zowel de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de 
Europese Unie als ook de EU-lijst van goederen voor tweeërlei gebruik vele 
bewakingstechnologieën en -software, alsmede vele andere goederen niet omvatten, die in 
vele ontvangende landen voor repressieve maatregelen tegen de eigen bevolking worden 
gebruikt; 

P. overwegende dat werd aangevoerd dat de gebeurtenissen van de Arabische Lente in 
Noord-Afrika en in het Midden-Oosten (de MENA-landen) niet te voorspellen waren; 
overwegende dat de mensenrechtensituatie in deze landen waarmee bij de verlening van 
wapenuitvoervergunningen rekening gehouden had moeten worden en waarmee rekening 
gehouden moet worden, bekend was en is; overwegende dat door de gebeurtenissen van 
de Arabische Lente de zwakke plekken en ten dele de veronachtzaming van het 
gemeenschappelijk standpunt resp. van de criteria door enkele landen aan het licht zijn 
gekomen;

Q. overwegende dat de landen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten in de afgelopen jaren 
tot de belangrijkste afnemers van Europese wapens werden en nog worden gerekend; 
overwegende dat lidstaten van de Europese Unie in 2010 wapengoederen ter waarde van 
in totaal 8 324,3 miljoen euro en in 2011 nog altijd ter waarde van in totaal 7 975,2 
miljoen euro naar de MENA-landen hebben uitgevoerd, om de politieke stabiliteit te 
bevorderen1; overwegende dat de EU-lidstaten tussen 2006 en 2010 alleen al voor Libië 
uitvoervergunningen ter waarde van 1056 miljoen euro hebben verleend, terwijl in 
dezelfde periode 54 aanvragen voor de uitvoer van wapens naar Libië werden geweigerd 
op grond van de criteria 2, 7 en 5 (meestal op grond van criterium 2)2;

R. overwegende dat onderzoek van het Internationales Konversionszentrum Bonn (BICC) 
heeft aangetoond dat bijvoorbeeld Duitsland in 2011 van de 17 568 verleende 
vergunningen voor de uitvoer van wapengoederen naar 76 verschillende landen in 5 149 
gevallen niet heeft voldaan aan een of meer van de acht criteria, en dus in bijna 30% van 
de gevallen3; 

S. overwegende dat door de industrie wordt aangedrongen op uitbreiding van de 
wapenuitvoer, om de voorspelde achterblijvende vraag in de Europese Unie te 
compenseren, en dat deze eis in de politiek breed wordt gesteund als bijdrage om de 
industriële basis van de wapenindustrie te verstevigen; 

                                               
1 Rüstungsexportbericht 2012 der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE), S. 9.
2 The review of the EU common position on arms exports: prospects for strengthened controls, Mark Bromley, 
Non-Proliferation Papers, No. 7, January 2012, p. 12.
3 Rüstungsexportbericht 2012 der GKKE, S. 7.
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T. overwegende dat de actieve betrokkenheid van geëngageerde lidstaten, ngo's, nationale 
parlementen en ook het Europees Parlement bij de beoordeling, harmonisering, 
tenuitvoerlegging en controle van de naleving van het gemeenschappelijk standpunt 
slechts langzaam en onnadrukkelijk plaatsvindt; 

Versterking van het gemeenschappelijk standpunt

1. neemt er kennis van dat de landen van de Europese Unie volgens gegevens van het 
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) tezamen, nog vóór de VS en 
Rusland, de grootste wapenexporteurs ter wereld zijn1  en dat van deze wapenuitvoer een 
steeds groter aandeel (61,4% in 20112 ) geleverd werd aan landen buiten de Europese 
Unie; 

2. erkent dat de Europese Unie als enige statenbond beschikt over een wereldwijd bindend 
juridisch kader om de controle van de wapenuitvoer naar o.a. crisisregio's en landen met 
een discutabele mensenrechtensituatie te verbeteren, en verheugt zich er in dit verband 
over dat Europese en niet-Europese derde landen zich hebben aangesloten bij het 
controlesysteem voor wapenuitvoer op grond van het gemeenschappelijk standpunt; neemt 
er echter met bezorgdheid kennis van dat de acht criteria in de afzonderlijke lidstaten van 
de EU niet overal even strikt worden toegepast en geïnterpreteerd; eist derhalve een 
uniforme, even strikte interpretatie en volledige uitvoering van het gemeenschappelijke 
standpunt met al zijn verplichtingen;

3. is van mening dat criterium 8 op grond van de negatieve gevolgen van wapenuitgaven 
voor de ontwikkelingskansen van armere ontvangende landen, opgewaardeerd zou moeten 
worden, in de zin dat als een uitvoervergunning onverenigbaar is met de ontwikkeling van 
het ontvangende land deze automatisch geweigerd zou moeten worden;

4. is van mening dat het gemeenschappelijk standpunt moet worden aangevuld met een 
voortdurend bijgewerkte en openbaar toegankelijke en zorgvuldig onderbouwde lijst 
waarin uitsluitsel wordt gegeven over de vraag in hoeverre wapenuitvoer naar bepaalde 
ontvangende landen in overeenstemming is met de acht criteria of niet;

5. acht het noodzakelijk dat er een controle- en meldsysteem komt dat uitsluitsel geeft over 
de vraag of en in welke mate uitvoer vanuit afzonderlijke lidstaten van de Europese Unie 
in strijd is met de acht criteria; 

6. dringt erop aan in het kader van de evaluatie van het gemeenschappelijk standpunt te 
pleiten voor strenge, duidelijke en niet mis te verstane bewoordingen in het 
gemeenschappelijk standpunt, om te verhinderen dat het op verschillende wijze wordt 
geïnterpreteerd en toegepast; dringt er met name op aan artikel 10 van het 
gemeenschappelijk standpunt in acht te nemen en de toepassing van de criteria niet door 
politieke, economische of geostrategische belangen op te schorten resp. uit te schakelen;

                                               
1 The top 20 Arms Exporters, 2007-2011, http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of_at_top_20_exp_map.html
2 EU arms exports figures remain level, Jane's Defence Weekly, 4th of. January 2013.
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7. betreurt dat het niet mogelijk is de naleving van de acht criteria onafhankelijk te laten 
controleren, dat er geen sanctiemechanismen zijn bij niet-naleving van de acht criteria 
door een lidstaat en dat dit ook niet gepland is; is van mening dat onafhankelijke controle, 
alsmede sanctiemechanismen bij niet-naleving van het gemeenschappelijk standpunt 
moeten worden voorzien; 

Civiel-militaire goederen 

8. is verheugd dat de bijgewerkte versie van de munitielijst van het Arrangement van 
Wassenaar, waarin alle wijzigingen van de munitielijst uit 2011 zijn verwerkt, door de 
Raad is aangenomen; dringt er bij de Raad op aan ook de laatste wijzigingen, die in 2011 
o.a. aan de lijst met goederen voor tweeërlei gebruik waren aangebracht en door een 
deskundigengroep in december 2012 zijn overeengekomen, aan te nemen;

9. dringt er bij de lidstaten op aan met het oog op de uitvoercontrole en de toepassing van de 
acht criteria meer aandacht te besteden aan goederen die zowel voor civiel als militair 
gebruik geschikt zijn, zoals bijvoorbeeld bewakingstechniek, en onderdelen of producten 
die geschikt zijn voor elektronische oorlogsvoering of die voor schendingen van de 
mensenrechten zonder dodelijke afloop kunnen worden aangewend;

10. eist bovendien dat de acht criteria ook worden uitgebreid tot resp. toegepast worden op de 
overdracht van militair, veiligheids- en politiepersoneel, op dienstverlening die gerelateerd 
is aan wapenuitvoer, know-how en opleiding en op particuliere militaire en 
veiligheidsdiensten; eist, dwingend voor te schrijven, dat bij de uitvoer van 
veiligheidstechnologie en in het algemeen van goederen voor tweeërlei gebruik de 
verenigbaarheid met de acht criteria wordt gecontroleerd;

Jaarverslag van de Groep COARM

11. waardeert de inspanningen van de Groep COARM met betrekking tot de samenwerking, 
coördinatie en versterking resp. uitvoering van het gemeenschappelijk standpunt, met 
name wat betreft de bewustmakingscampagnes en de aanpassings- resp. 
harmoniseringsprocessen in de Europese Unie en met derde landen; wijst op de 
belangrijke werkzaamheden van de Groep COARM met betrekking tot het bereiken van 
een robuuste en juridisch bindende internationale overeenkomst inzake wapenbeheersing 
voor de internationale handel in conventionele wapens;

12. betreurt dat in 2010 slechts 63% van de lidstaten van de Europese Unie volledige 
gegevensbestanden over hun wapenuitvoer hebben doorgegeven; stelt vast dat die landen 
die onvolledige gegevens over hun uitvoer opgeven, tegelijkertijd tot de grootste 
wapenleveranciers van de EU en van de wereld behoren;

13. stelt vast dat in de lidstaten verschillende procedures worden gehanteerd om gegevens te 
verzamelen en dat er verschillende praktijken bestaan om die gegevens openbaar te 
maken, wat ertoe leidt dat er belangrijke informatie ontbreekt in het COARM-jaarverslag 
en dat het daardoor niet actueel en bewijskrachtig is; eist derhalve dat er een 
standaardprocedure wordt ingevoerd voor de verzameling en doorgifte van gegevens, die 
in alle lidstaten op dezelfde wijze wordt toegepast, zodat er op gezette tijden volledige 
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informatie wordt doorgegeven resp. openbaar wordt gemaakt; 

14. dringt er in dit verband op aan nadere gegevens uit de lidstaten te verzamelen en zowel 
nationaal als ook in het COARM-jaarverslag openbaar te maken, met name een 
opsomming van landen waarnaar wapenuitvoer in strijd was met een of meer van de acht 
criteria, alsmede een gedetailleerde opsomming van die EU-lidstaten die in de 
verslagperiode wapengoederen naar deze landen hebben uitgevoerd; 

15. stelt vast dat met de richtlijn betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de 
overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap deze voorwaarden 
aanzienlijk vereenvoudigd zijn; eist in dit verband dat in het COARM-jaarverslag ook 
nauwkeurig wordt aangegeven welke intra-Europese wapenuitvoer strijdig was met een of 
meer van de acht criteria; 

16. eist dat in het COARM-jaarverslag ook wordt aangegeven wat de eindbestemming was 
van intra-Europese wapenuitvoer en over mogelijk problematische doorvoer naar derde 
landen; 

17. dringt erop aan dat het COARM-jaarverslag wordt aangevuld met een samenvatting 
waarin o.a. trends ten opzichte van de vorige jaren en geaggregeerde cijfers worden 
getoond;

18. betreurt dat het COARM-jaarverslag over 2010 pas op 31 december 2011 en het 
jaarverslag over 2011 pas op 14 december 2012 is verschenen en dus met aanzienlijke 
vertraging; eist een tijdige openbaarmaking van het COARM-jaarverslag, uiterlijk een half 
jaar na het verstrijken van de verslagperiode; 

Parlement en civil society

19. benadrukt de belangrijke rol van de civil society, de nationale parlementen en het 
Europees Parlement om de overeengekomen normen in het gemeenschappelijk standpunt 
op nationaal en Europees niveau zowel uit als door te voeren en om een transparant 
controlesysteem met verantwoordingsplicht in te voeren; eist derhalve een transparant en 
robuust controlemechanisme dat de rol van de parlementen en de civil society versterkt;

20. benadrukt het belang en de legitimiteit van het parlementaire toezicht op de gegevens en 
de uitoefening van de controle op de wapenuitvoer en eist derhalve de maatregelen, 
ondersteuning en gegevens die nodig zijn om de onbeperkte uitoefening van deze 
controlerende functie op nationaal en Europees niveau te waarborgen;

21. is van mening dat de overheidsambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van 
de nationale uitvoervergunningen, alsmede ngo's die zich bezighouden met de controle 
van de wapenuitvoer, regelmatig geraadpleegd moeten worden op de vergaderingen van 
de Groep COARM, omdat zij een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van het 
gemeenschappelijk standpunt leveren en kunnen bijdragen tot een hogere kwaliteit van de 
uitgewisselde gegevens;

Internationale wapenbeheersingsovereenkomsten voor de internationale handel in 
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conventionele wapens 

22. verklaart opnieuw dat het de afsluiting van een robuust en juridisch bindende 
internationale wapenbeheersingsovereenkomst voor de internationale handel in 
conventionele wapens onder auspiciën van de Verenigde Naties volledig ondersteunt; 
benadrukt derhalve dat dit doel een van de prioriteiten van het Europese buitenlands 
beleid moet zijn;

23. is van mening dat een effectieve wapenbeheersingsovereenkomst een breed spectrum van 
handelsactiviteiten in conventionele wapens dient te bestrijken, met inbegrip van:  de in-
en uitvoer, de overdracht (inclusief de doorvoer en de overslag alsmede de voorlopige in-, 
uit-, en wederuitvoer), de productie onder een buitenlandse licentie, voorraadbeheer, 
alsmede alle aan de wapenhandel gerelateerde diensten inclusief de bemiddeling, het 
transport en de financiering; 

24. is van mening dat een effectieve wapenbeheersingsovereenkomst de overdracht van 
wapens tussen staten, de overdracht tussen staten en particuliere eindgebruikers, leasing 
en lening, schenkingen of overdrachten in de vorm van de verlening van hulp resp overige 
diensten dient te bestrijken; 

25. dringt er bij de lidstaten van de Verenigde Naties op aan aanvullende bindende criteria als 
internationale normen in te voeren, die als richtsnoeren voor de besluitvormers dienen, en 
daarbij met name rekening te houden met de situatie in het ontvangende land, o.a. met 
betrekking tot de mensenrechten, de gevolgen voor de sociaaleconomische ontwikkeling 
van het land, alsmede de handhaving van vrede en veiligheid in de regio; 

Ontwapening

26. is van mening dat de Europese Unie recht moet doen aan haar toegenomen 
verantwoordelijkheid voor de vrede en veiligheid in Europa en in de wereld door nadere 
initiatieven voor wapenbeperking en ontwapening te ontplooien en dat zij het voortouw 
moet nemen als verantwoordelijke mondiale actor en moet optreden resp. zich actief moet 
manifesteren op terreinen zoals de non-proliferatie van wapens, wereldwijde ontwapening 
en controle van wapenoverdrachten; 

27. is van mening dat de Europese Unie een allesomvattende conversiestrategie moet 
uitwerken; beveelt in dit verband aan dat in het kader van deze strategie een plan wordt 
opgesteld over de manier waarop de productie van wapengoederen zo snel mogelijk kan 
worden omgeschakeld op de productie van civiele goederen;

28. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de hoge 
vertegenwoordiger/vice-voorzitter van de Commissie, de Raad en de Commissie, alsmede 
aan de regeringen en parlementen van  de lidstaten en de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties.


