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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wywozu broni: realizacja wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB
(2012/2303(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. 
określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu 
wojskowego1,

– uwzględniając toczący się obecnie w Grupie Roboczej Rady Unii Europejskiej ds. 
Wywozu Broni Konwencjonalnej (COARM) proces przeglądu wspólnego stanowiska, 
które – zgodnie z jego art. 15 – podlega przeglądowi w terminie trzech lat po jego 
przyjęciu,

– uwzględniając trzynaste i czternaste sprawozdanie roczne Grupy Roboczej Rady COARM 
(sprawozdanie roczne COARM)2,

– uwzględniając wykaz produktów podwójnego zastosowania w załączniku I do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego 
wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu 
do produktów podwójnego zastosowania3,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE dnia 
6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferu produktów związanych z 
obronnością we Wspólnocie4,

– uwzględniając wspólne działanie Rady 2002/589/WPZiB z dnia 12 lipca 2002 r. w 
sprawie wkładu Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i 
rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej, a także strategię Unii 
Europejskiej w zakresie zwalczania nielegalnego gromadzenia broni strzeleckiej i lekkiej i 
amunicji do tych rodzajów broni oraz nielegalnego handlu nimi, przyjętą przez Radę 
Europejską w dniach 15–16 grudnia 2005 r.5,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2003/468/WPZiB z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie kontroli pośrednictwa w handlu bronią6,

– uwzględniając wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej w jego zmienionym 
brzmieniu z dnia 27 lutego 2012 r.7,

– uwzględniając regularnie aktualizowany przewodnik do wspólnego stanowiska Rady 

                                               
1 Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99.
2 Dz.U. C 382 z 30.12.2011, s. 1; Dz.U. C 386 z 14.12.2012, s. 1.
3 Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1.
4 Dz.U. L 146 z 10.6.2009, s. 1.
5 Dz.U. L 191 z 19.7.2002, s. 1; Rada Unii Europejskiej, 5319/06 z 13.1.2006.
6 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 79.
7 Dz.U. C 85 z 22.3.2012, s. 1.
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2008/944/WPZiB określającego wspólne zasady regulujące kontrolę wywozu technologii 
wojskowych i sprzętu wojskowego1,

– uwzględniając Porozumienie z Wassenaar z dnia 12 maja 1996 r. w sprawie kontroli 
eksportu broni konwencjonalnej oraz towarów i technologii podwójnego zastosowania, 
wraz z aktualizowanymi w 2011 i 2012 r. wykazami tych towarów i technologii oraz 
amunicji2,

– uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z jej posiedzenia w dniu 25 
czerwca 2012 r., w których wyrażono poparcie UE dla międzynarodowego traktatu o 
handlu bronią w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, określającego wiążące 
wspólne standardy światowego handlu bronią konwencjonalną3,

– uwzględniając rezolucję z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie siódmego i ósmego 
rocznego sprawozdania Rady, sporządzonych zgodnie z klauzulą operacyjną nr 8 Kodeksu 
postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni4,

– uwzględniając rezolucję z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie negocjacji dotyczących 
traktatu ONZ o handlu bronią5,

– uwzględniając art. 42 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 346 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 119 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0000/2013),

A. przekonany, że wywóz uzbrojenia może nieść poważne skutki w zakresie m.in. polityki 
bezpieczeństwa, ale również polityki rozwoju, i że z tego względu konieczne jest 
wprowadzenie przynajmniej silnego i jak najskuteczniej funkcjonującego systemu 
kontroli uzbrojenia;

B. mając na uwadze, że wspólne stanowisko 2008/944/WPZiB stanowi prawnie wiążące 
ramy, w których ustanowiono osiem kryteriów, których naruszenie powinno powodować 
odebranie (kryteria 1–4) lub przynajmniej rozważenie odebrania (kryteria 5–8) 
pozwolenia na wywóz;

C. mając na uwadze, że celem przedmiotowych kryteriów jest zapobieżenie takiemu 
wywozowi uzbrojenia, który prowadzi do zaostrzenia konfliktów (kryteria 3 i 4) lub 
naruszania praw człowieka (kryterium 2), bądź który może negatywnie wpłynąć na 
perspektywy rozwojowe państwa odbiorcy (kryterium 8); mając na uwadze, że we 
wspólnym stanowisku nie zawarto żadnych ograniczeń zakresu stosowania, a więc osiem 
kryteriów obowiązuje również w odniesieniu do wywozu wewnątrzeuropejskiego, a także 
do transferu uzbrojenia do krajów blisko stowarzyszonych z Unią Europejską;

                                               
1 Rada Unii Europejskiej, 9241/09 z 29.4.2009.
2 http://www.wassenaar.org/.
3 Rada Unii Europejskiej, 3179. posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych, 25.6.2012 r. w Luksemburgu.
4 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0008.
5 P7_TA-PROV(2012)0251.
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D. mając na uwadze, że do przestrzegania kryteriów i zasad ugruntowanych we wspólnym 
stanowisku oficjalnie zobowiązały się takie państwa trzecie, jak Bośnia i Hercegowina, 
była jugosłowiańska republika Macedonii, Islandia, Kanada, Chorwacja, Czarnogóra i 
Norwegia;

E. mając na uwadze, że zgodnie z art. 3 wspólnego stanowiska osiem kryteriów określa 
jedynie standardy minimalne, nie naruszając prawa państw członkowskich do stosowania 
bardziej restrykcyjnych środków polityki kontroli uzbrojenia;

F. mając na uwadze, że w art. 10 wspólnego stanowiska jednoznacznie stwierdzono, że 
przestrzeganie ośmiu kryteriów jest nadrzędne wobec ewentualnych ekonomicznych, 
socjalnych, handlowych lub przemysłowych interesów państw członkowskich;

G. mając na uwadze, że proces decyzyjny prowadzący do przyznania lub odmowy 
przyznania pozwolenia na wywóz uzbrojenia leży w wyłącznych kompetencjach państw 
członkowskich; mając na uwadze, że w Unii Europejskiej funkcjonują bardzo 
zróżnicowane interpretacje ośmiu kryteriów, co powoduje, że praktyka w zakresie 
wywozu uzbrojenia wykazuje w niektórych aspektach istotne różnice;

H. mając na uwadze, że wspólne stanowisko nie zawiera żadnej ustanowionej w sposób 
demokratyczny i wiążącej listy z uzasadnieniem, wskazującej kraje, do których wywóz 
uzbrojenia oznaczałby naruszenie co najmniej jednego z ośmiu kryteriów;

I. mając na uwadze, że nie istnieje żaden standardowy system weryfikacji i raportowania, 
wskazujący, czy i w jakim zakresie wywóz z poszczególnych państw członkowskich 
narusza osiem kryteriów, a także mając na uwadze brak jakichkolwiek mechanizmów 
sankcji na wypadek prowadzenia przez jedno z państw członkowskich wywozu w 
oczywisty sposób niezgodnego z ośmioma kryteriami; mając na uwadze brak możliwości 
zlecenia niezależnej weryfikacji przestrzegania ośmiu kryteriów;

J. mając na uwadze, że niezbyt zaawansowany jest proces uzgodnień między państwami 
członkowskimi dotyczących stosowania lub interpretacji ośmiu kryteriów ze wspólnego 
stanowiska;

K. mając na uwadze, że celem rocznych sprawozdań COARM jest przedstawienie realizacji 
wspólnego stanowiska oraz zwiększenie przejrzystości wywozu uzbrojenia przez państwa 
członkowskie;

L. przekonany, że roczne sprawozdania COARM przyczyniają się do zwiększenia 
przejrzystości wywozu uzbrojenia przez państwa członkowskie, a liczba wytycznych i 
wyjaśnień w przewodnikach uległa zwielokrotnieniu; mając na uwadze, że wspólne 
stanowisko przyczyniło się do zwiększenia ilości informacji służących udzieleniu 
pozwolenia na wywóz uzbrojenia;

M. mając na uwadze, że jeszcze nie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej 
przekazują pełne informacje Grupie Roboczej Rady COARM; mając na uwadze, że 
zróżnicowane procedury zbierania i przekazywania danych, obowiązujące w 
poszczególnych państwach członkowskich, prowadzą do niepełnych i niejednolitych 
zbiorów danych, które w istotny sposób ograniczają przejrzystość w tej dziedzinie;
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N. mając na uwadze, że w ubiegłych latach przyjęto środki w zakresie handlu bronią 
strzelecką i lekką, a w lutym 2012 r. przyjęto zaktualizowany wykaz uzbrojenia w ramach 
porozumienia z Wassenaar oraz wykaz towarów i technologii podwójnego zastosowania, 
a także uwzględniono w agendzie, a częściowo również w samym wspólnym stanowisku 
takie dziedziny, jak nadzór nad pośrednictwem w handlu bronią, licencjonowana 
produkcja poza Unią Europejską oraz kontrola odbiorców końcowych, ale mimo to wiele 
produktów, szczególnie należących do towarów podwójnego zastosowania, nadal nie jest 
objętych żadnym prawnie wiążącym systemem kontroli wywozu uzbrojenia;

O. mając na uwadze, że zarówno we wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej, jak i 
w unijnym wykazie towarów podwójnego zastosowania nie uwzględniono wielu 
technologii nadzoru i oprogramowania nadzorującego oraz wielu innych towarów, które w 
licznych państwach odbiorcach mogą zostać wykorzystane jako środki represji wobec 
własnych obywateli;

P. mając na uwadze zgłaszany argument, zgodnie z którym niemożliwe było przewidzenie 
wydarzeń arabskiej wiosny w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie; mając na 
uwadze, że niemniej jednak znana była i jest sytuacja w tych krajach w zakresie praw 
człowieka, którą należało i należy wziąć pod uwagę przy udzielaniu pozwoleń na wywóz 
uzbrojenia; mając na uwadze, że wydarzenia arabskiej wiosny dowiodły słabości i 
częściowego nieprzestrzegania wspólnego stanowiska i jego kryteriów przez niektóre 
państwa;

Q. mając na uwadze, że państwa Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu należały w 
ubiegłych latach i nadal należą do najważniejszych odbiorców uzbrojenia europejskiego; 
mając na uwadze, że państwa członkowskie Unii Europejskiej wywiozły do państw 
Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu w roku 2010 uzbrojenie o wartości 
8324,3 mln EUR, a w roku 2011 nadal o całkowitej wartości 7975,2 mln EUR, 
uzasadniając to wspieraniem stabilności politycznej1; mając na uwadze, że państwa 
członkowskie UE w latach 2006–2010 udzieliły pozwoleń na wywóz dla samej Libii o 
łącznej wartości 1056 mln EUR, podczas gdy w tym samym okresie odrzucono 54 
wnioski o pozwolenie na wywóz uzbrojenia do Libii ze względu na kryteria 2, 7 i 5 
(najczęściej kryterium 2)2;

R. mając na uwadze, że z analiz Bońskiego Międzynarodowego Centrum Konwersji (BICC) 
wynika, iż na przykład w Niemczech w 2011 r. spośród 17 568 udzielonych pozwoleń na 
wywóz uzbrojenia 5149 pozwoleń, czyli blisko 30%, dotyczących wywozu do 76 różnych 
państw, naruszało co najmniej jedno z ośmiu kryteriów3;

S. mając na uwadze, że przemysł domaga się rozszerzenia wywozu uzbrojenia, służącego 
skompensowaniu oczekiwanego spadku popytu wewnątrz Unii Europejskiej, a ten 
postulat jest popierany przez dużą część środowisk politycznych jako wkład sprzyjający 
wzmocnieniu europejskiego fundamentu zbrojeniowego;

                                               
1 Raport o wywozie uzbrojenia w 2012 r. Wspólnej Konferencji Kościół i Rozwój (GKKE), s. 9.
2 The review of the EU common position on arms exports: prospects for strengthened controls [Przegląd 
wspólnego stanowiska UE w zakresie wywozu uzbrojenia: perspektywy zaostrzenia kontroli], Mark Bromley, 
Non-Proliferation Papers, nr 7, styczeń 2012, s. 12.
3 Raport o wywozie uzbrojenia w 2012 r. GKKE, s. 7.
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T. mając na uwadze, że aktywny udział zainteresowanych państw członkowskich, 
organizacji pozarządowych, parlamentów narodowych, a także Parlamentu Europejskiego 
w ocenę, harmonizację, realizację i kontrolę przestrzegania wspólnego stanowiska 
postępuje w sposób powolny i pozbawiony presji;

Wzmocnienie wspólnego stanowiska

1. przyjmuje do wiadomości, że według Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu 
Badań nad Pokojem (SIPRI) państwa Unii Europejskiej są wspólnie nadal największym 
na świecie eksporterem uzbrojenia, przed Stanami Zjednoczonymi i Rosją1, a w tym 
eksporcie coraz większa część – 61,4% w 2011 r.2 – jest dostarczana do krajów spoza Unii 
Europejskiej;

2. uznaje, że Unia Europejska jako jedyny związek państw dysponuje wyjątkowymi w skali 
światowej prawnie wiążącymi ramami, usprawniającymi kontrolę nad wywozem 
uzbrojenia m.in. do regionów kryzysowych i krajów o właściwym bilansie praw 
człowieka, i z tego względu z zadowoleniem przyjmuje przyłączenie się europejskich i 
pozaeuropejskich państw trzecich do systemu kontroli wywozu uzbrojenia na mocy 
wspólnego stanowiska; przyjmuje jednak z zaniepokojeniem do wiadomości, że pomiędzy 
poszczególnymi państwami członkowskimi UE występują różnice w zakresie ścisłego 
stosowania i interpretacji ośmiu kryteriów; z tego względu wzywa do jednolitego, 
jednakowo rygorystycznego interpretowania i pełnego stosowania wspólnego stanowiska, 
wraz ze wszystkimi zawartymi w nim zobowiązaniami;

3. uważa, że ze względu na negatywny wpływ wydatków na uzbrojenie na perspektywy 
rozwojowe uboższych państw odbiorców należy zwiększyć znaczenie kryterium 8 
poprzez automatyczne odrzucanie wniosków o pozwolenie na wywóz w przypadku 
niezgodności z możliwościami rozwoju;

4. uważa, że należy uzupełnić wspólne stanowisko o stale aktualizowany i publicznie 
dostępny wykaz wraz z obszernym uzasadnieniem, określający, w jakim stopniu wywóz 
do poszczególnych państw odbiorców jest zgodny lub niezgodny z ośmioma kryteriami;

5. uznaje za konieczne stworzenie znormalizowanego systemu weryfikacji i raportowania, 
informującego, czy i w jakim stopniu wywóz z poszczególnych państw członkowskich 
Unii Europejskiej stanowi naruszenie ośmiu kryteriów;

6. wzywa w kontekście procesu przeglądu wspólnego stanowiska do opowiedzenia się za 
silnym, jasnym i jednoznacznym brzmieniem wspólnego stanowiska, aby zapobiec 
zróżnicowanemu interpretowaniu i stosowaniu kryteriów; nalega w szczególności na 
stosowanie art. 10 wspólnego stanowiska i zgodnie z nim niezawieszanie i niewyłączanie 
stosowania kryteriów ze względu na interesy polityczne, ekonomiczne lub 
geostrategiczne;

                                               
1 20 największych eksporterów uzbrojenia, 2007–2011, 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of_at_top_20_exp_map.html.
2 EU arms exports figures remain level [Wywóz uzbrojenia z UE w ujęciu liczbowym utrzymuje się na 
niezmienionym poziomie], Jane’s Defence Weekly, 4 stycznia 2013 r.
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7. ubolewa nad brakiem możliwości zlecenia niezależnej weryfikacji przestrzegania ośmiu 
kryteriów, brakiem mechanizmu sankcji z tytułu naruszania ośmiu kryteriów przez 
państwo członkowskie, a także nad brakiem planów ich wprowadzenia w przyszłości; 
uważa, że należy przewidzieć możliwości niezależnej weryfikacji oraz mechanizmy 
sankcji w przypadkach naruszania wspólnego stanowiska;

Towary cywilno-wojskowe

8. wyraża zadowolenie z przyjęcia przez Radę zaktualizowanej wersji wykazu amunicji do 
porozumienia z Wassenaar, w której uwzględniono wszystkie zmiany w wykazie amunicji 
z 2011 r.; wzywa Radę do przyjęcia również ostatnich zmian, dokonanych w 2011 r. m.in. 
w wykazie towarów podwójnego zastosowania i uzgodnionych przez grupę ekspertów w 
grudniu 2012 r.;

9. wzywa państwa członkowskie do zwrócenia większej uwagi w procesie kontroli wywozu 
oraz stosowania ośmiu kryteriów na towary, które mogą być zastosowane do celów 
zarówno cywilnych, jak i wojskowych, na przykład technologie nadzoru, a także na części 
zamienne i produkty nadające się do elektronicznego prowadzenia wojny lub które mogą 
być wykorzystane do naruszania praw człowieka bez skutków śmiertelnych;

10. domaga się ponadto rozszerzenia i stosowania ośmiu kryteriów również wobec 
przemieszczania personelu wojskowego, bezpieczeństwa i policyjnego, na usługi, wiedzę 
ekspercką i kształcenie związane z wywozem uzbrojenia oraz na prywatne usługi 
wojskowe i bezpieczeństwa; wzywa do obligatoryjnego zapewnienia weryfikacji 
przestrzegania ośmiu kryteriów przy wywozie technologii bezpieczeństwa i ogólnie 
towarów podwójnego zastosowania;

Sprawozdanie roczne Grupy Roboczej Rady COARM

11. docenia wysiłki Grupy Roboczej Rady COARM na rzecz współpracy, koordynacji oraz 
wzmocnienia i realizacji wspólnego stanowiska, w szczególności w odniesieniu do 
kampanii informacyjnych oraz procesów zbliżania i harmonizacji w Unii Europejskiej 
oraz z państwami trzecimi; podkreśla istotne działania COARM służące osiągnięciu 
dobrego i prawnie wiążącego międzynarodowego traktatu w dziedzinie kontroli 
uzbrojenia dotyczącego międzynarodowego handlu bronią konwencjonalną;

12. ubolewa, że w 2010 r. tylko 63% państw członkowskich Unii Europejskiej przekazało 
pełne zbiory danych dotyczące ich wywozu uzbrojenia; stwierdza, że kraje, które 
notorycznie przekazują niepełne dane dotyczące swojego wywozu, należą jednocześnie do 
największych eksporterów uzbrojenia zarówno w UE, jak i w skali światowej;

13. stwierdza, że w państwach członkowskich istnieją zróżnicowane procedury zbierania 
danych oraz praktyki w zakresie ujawniania zarejestrowanych zbiorów danych 
dotyczących wywozu uzbrojenia, co powoduje, że sprawozdanie roczne COARM nie 
zawiera istotnych informacji, przez co jest nieaktualne i nieprzekonujące; domaga się z 
tego względu wprowadzenia znormalizowanej procedury zbierania i przekazywania 
danych, stosowanej jednakowo we wszystkich państwach, aby przekazywać i ujawniać 
terminowe i pełne informacje;
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14. zachęca w tym kontekście do zbierania od państw członkowskich dodatkowych informacji 
oraz ujawniania ich zarówno na szczeblu krajowym, jak i w sprawozdaniu rocznym 
COARM, w szczególności wykazu państw, do których wywóz uzbrojenia mógłby wiązać 
się z naruszeniem co najmniej jednego z ośmiu kryteriów, a także szczegółowego wykazu 
tych państw członkowskich Unii Europejskiej, które w okresie, jakiego dotyczą zbierane 
dane, prowadziły wywóz uzbrojenia do tych państw;

15. stwierdza, że dzięki dyrektywie w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów 
związanych z obronnością we Wspólnocie znacznie ułatwiono wewnątrzeuropejski 
wywóz uzbrojenia; domaga się w tym kontekście zamieszczania w sprawozdaniu rocznym 
COARM również szczegółowych informacji na temat tego, które przypadki 
wewnątrzeuropejskiego wywozu uzbrojenia stanowiły naruszenie co najmniej jednego z 
ośmiu kryteriów;

16. domaga się, by w sprawozdaniu rocznym COARM zamieszczano również informacje 
dotyczące ostatecznego punktu docelowego wywozu wewnątrzeuropejskiego oraz 
ewentualnego problematycznego dalszego transferu do państw trzecich;

17. zachęca do uzupełnienia sprawozdania rocznego COARM o podsumowanie, w którym 
m.in. uwzględni się tendencje porównawcze w odniesieniu do lat ubiegłych oraz wielkości 
zagregowane;

18. ubolewa, że sprawozdanie roczne COARM za rok 2010 pojawiło się dopiero w dniu 30 
grudnia 2011 r., a za rok 2011 dopiero w dniu 14 grudnia 2012 r., a więc ze znacznym 
opóźnieniem; wzywa do terminowego publikowania sprawozdania rocznego COARM, 
które powinno następować najpóźniej pół roku po zakończeniu okresu zbierania danych;

Parlament i społeczeństwo obywatelskie

19. podkreśla istotną rolę społeczeństwa obywatelskiego, parlamentów narodowych i 
Parlamentu Europejskiego w procesie realizacji i forsowania uzgodnionych norm ze 
wspólnego stanowiska na szczeblu krajowym i europejskim oraz tworzenia przejrzystego 
systemu kontroli wraz z obowiązkami sprawozdawczości; domaga się z tego względu 
przejrzystego i rzetelnego mechanizmu kontrolnego, wzmacniającego rolę parlamentów i 
społeczeństwa obywatelskiego;

20. podkreśla znaczenie i legitymację nadzoru parlamentarnego nad danymi i prowadzeniem 
kontroli wywozu uzbrojenia oraz domaga się z tego względu środków, wsparcia i 
informacji, które są niezbędne dla zagwarantowania nieograniczonego wykonywania tych 
funkcji kontrolnych na szczeblu krajowym i europejskim;

21. uważa, że w trakcie posiedzeń Grupy Roboczej Rady COARM należy regularnie 
konsultować się z właściwymi funkcjonariuszami krajowymi odpowiedzialnymi za 
wydawanie krajowych pozwoleń na wywóz, a także z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego zajmującymi się zagadnieniem kontroli wywozu uzbrojenia, ponieważ te 
podmioty wnoszą istotny wkład w realizację wspólnego stanowiska i mogą przyczynić się 
do wyższej jakości wymienianych informacji;
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Międzynarodowy traktat w dziedzinie kontroli uzbrojenia dotyczący międzynarodowego 
handlu bronią konwencjonalną

22. deklaruje ponownie swoje pełne poparcie dla zawarcia solidnego i prawnie wiążącego 
międzynarodowego traktatu w dziedzinie kontroli uzbrojenia dotyczącego 
międzynarodowego handlu bronią konwencjonalną, pod auspicjami Organizacji Narodów 
Zjednoczonych; podkreśla z tego względu, że ten cel musi być jednym z priorytetów 
europejskiej polityki zagranicznej;

23. uważa, że skuteczne traktat w dziedzinie kontroli powinien obejmować szerokie spektrum 
działań dotyczących handlu bronią konwencjonalną, obejmując: przywóz, wywóz i 
transfer – w tym przewóz i przeładunek, wraz z tymczasowym wywozem, przywozem i 
powtórnym wywozem – produkcję na licencji zagranicznej oraz zarządzanie stanami 
magazynowymi i wszystkie powiązane z tym usługi, w tym pośrednictwo, transport i 
finansowanie;

24. uważa, że skuteczny międzynarodowy traktat w dziedzinie kontroli wywozu uzbrojenia 
powinien obejmować transfer między państwami, transfer między państwami i 
prywatnymi użytkownikami końcowymi, leasing i pożyczki, darowizny lub transfer w 
formie świadczeń pomocowych lub dalsze świadczenia; 

25. wzywa państwa należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych do wprowadzenia 
dodatkowych wiążących kryteriów jako norm międzynarodowych, które służyłyby jako 
wytyczne dla decydentów, a przy tym do uwzględnienia w szczególności sytuacji w 
państwie docelowym, m.in. w zakresie praw człowieka, wpływu na rozwój społeczno-
ekonomiczny kraju oraz utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa w regionie;

Rozbrojenie

26. uważa, że Unia Europejska powinna sprostać jej zwiększonej odpowiedzialności za pokój 
i bezpieczeństwo w Europie i na świecie poprzez dalsze inicjatywy na rzecz ograniczenia 
zbrojeń oraz rozbrojenia, a także występować w pierwszej linii jako odpowiedzialny 
podmiot globalny i aktywnie działać w zakresie nierozprzestrzeniania broni, światowego 
rozbrojenia i kontroli transferu broni;

27. uważa, że Komisja Europejska powinna opracować kompleksową strategię konwersji; 
zaleca w tym kontekście, by w ramach tej strategii opracować plan określający sposób jak 
najszybszego przestawienia produkcji uzbrojenia na wytwarzanie towarów do 
zastosowania cywilnego;

28. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Wysokiej 
Przedstawiciel / wiceprzewodniczącej Komisji oraz Radzie i Komisji, jak również rządom 
i parlamentom państw członkowskich oraz Sekretarzowi Generalnemu Organizacji 
Narodów Zjednoczonych.


