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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as exportações de armamento: aplicação da posição comum 2008/944/PESC do 
Conselho
(2012/2303(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Posição Comum 2008/944/PESC do Conselho, de 8 de dezembro de 
2008, que define regras comuns aplicáveis ao controlo das exportações de tecnologia e 
equipamento militares1,

– Tendo em conta a revisão atualmente em curso da posição comum no grupo de trabalho 
do Conselho da União Europeia “Exportações de armas convencionais” (COARM), a 
qual, nos termos do artigo 15.° da posição comum, deve ter lugar três anos após a adoção 
desta última,

– Tendo em conta o décimo terceiro e o décimo quarto relatórios anuais do grupo de 
trabalho do Conselho COARM (relatório anual COARM)2,

– Tendo em conta a lista de produtos de dupla utilização, constantes do Anexo I do 
Regulamento (CE) N.° 428/2009 do Conselho, de 5 de maio de 2009, que cria um regime 
comunitário de controlo das exportações, transferências, corretagem e trânsito de produtos 
de dupla utilização3,

– Tendo em conta a Diretiva 2009/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de 
maio de 2009, relativa à simplificação das condições das transferências de produtos 
relacionados com a defesa na Comunidade4,

– Tendo em conta a Ação Comum 2002/589/PESC do Conselho, de 12 de julho de 2002, 
relativa ao contributo da União Europeia para o combate à acumulação e proliferação 
desestabilizadoras de armas de pequeno calibre e armas ligeiras bem como à estratégia da 
União Europeia para a luta contra a acumulação ilícita e o tráfico de armas ligeiras e de 
pequeno calibre e respetivas munições, adotada em 15 e 16 de dezembro de 2005 pelo 
Conselho Europeu5,

– Tendo em conta a Posição Comum 2003/468/PESC do Conselho, de 23 de junho de 2003, 
relativa ao controlo da atividade de intermediação de armamento6,

– Tendo em conta a versão atualizada da lista comum de equipamentos militares da União 
Europeia, de 27 de fevereiro de 20127,

                                               
1 JO L 335 de 13.12.2008, p. 99.
2 JO C 382 de 30.12.2011, p. 1. JO C 386 de 14.12.12, p. 1. 
3 JO L 134 de 29.05.09, p. 1.
4 JO L 146 de 10.06.09, p. 1.
5 JO L 191 de 19.7.2002, p. 1. Retificação: JO L 226 de 25.6.2004, p. 83. Documento 5319/06 do Conselho da 
União Europeia, de 13.1.2006.
6 JO L 156 de 25.06.03, p. 79.
7 JO C 85 de 22.03.12, p. 1.
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– Tendo em conta o Guia do Utilizador, periodicamente atualizado, relativo à Posição 
Comum do Conselho, que define regras comuns aplicáveis ao controlo das exportações de 
tecnologia e equipamento militares1,

– Tendo em conta o acordo de Wassenaar, de 12 de maio de 1996, sobre o controlo das 
exportações de armas convencionais, dos produtos e tecnologias com dupla utilização, a 
par das listas destes produtos e tecnologias e munições, atualizadas em 2011 e em 20122,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho «Relações Externas» na sua reunião de 25 de 
junho de 2012, em que se expressa o apoio da UE a um acordo internacional sobre o 
comércio de armas no quadro das Nações Unidas, que estabeleça normas comuns 
vinculativas para o comércio mundial de armas convencionais3,

– Tendo em conta a sua resolução de 18 de janeiro de 2007 sobre os sétimo e oitavo 
relatórios anuais do Conselho, nos termos da disposição operacional 8 do Código de 
Conduta da União Europeia relativo à exportação de armas4,

– Tendo em conta a sua Resolução de 6 de junho de 2012 sobre as Negociações relativas ao 
Tratado sobre o Comércio de Armas das Nações Unidas5,

– Tendo em conta artigo 42.º de Tratado da União Europeia e o artigo 346.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 119.º, n.º 1, do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A7-0000/2013),

A.  Considerando que as exportações de armamentos são suscetíveis de ter, entre outras, 
repercussões consideráveis em matéria de política de segurança e de desenvolvimento, 
pelo que, pelo menos, devem ser integradas num sistema de controlo de armamentos 
rigoroso e tão eficaz quanto possível, 

B. Considerando que a Posição Comum 2008/944/PESC constitui um quadro jurídico 
vinculativo em que são definidos oito critérios, cujo desrespeito dá origem à recusa da 
emissão da licença de exportação (critérios 1 a 4) ou, pelo menos, à ponderação da sua 
eventual recusa (critérios 5 – 8); 

C. Considerando que esses critérios visam nomeadamente impedir que as exportações de 
armamentos contribuam para agravar conflitos (critérios 3 e 4) ou para violar os direitos 
humanos (critério 2), ou que tenham um impacto negativo nas perspetivas de 
desenvolvimento do país destinatário (critério 8); considerando que a posição comum não 
restringe o âmbito de aplicação, pelo que os oito critérios se aplicam também às 
exportações entre Estados-Membros da União Europeia, bem como às transferências de 
armamentos em Estados estreitamente associados à União Europeia;

                                               
1 Documento 9241/09 do Conselho da União Europeia, de 29.4.2009.
2 http://www.wassenaar.org/
3 Conselho da União Europeia, 3179ª reunião do Conselho “Relações Externas”, 25.6.2012, no Luxemburgo.
4 Textos aprovados, P6_TA(2007)0008.
5 P7_TA-PROV(2012)0251.
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D. Considerando que os seguintes países terceiros se comprometeram oficialmente a cumprir 
os critérios e os princípios consagrados na Posição Comum: Bósnia e Herzegovina, 
República da Macedónia, Islândia, Canadá, Croácia, Montenegro e Noruega;

E. Considerando que, nos termos do artigo 3.° da Posição Comum, os oito critérios 
estabelecem apenas normas mínimas e não afetam o direito de os Estados-Membros 
levarem a cabo uma política nacional mais restritiva em matéria de controlo de 
armamentos;

F. Considerando que o artigo 10.° da Posição Comum estabelece claramente que o respeito 
dos oito critérios se sobrepõe aos eventuais interesses económicos, sociais, comerciais e 
industriais dos Estados-Membros; 

G. Considerando que a decisão de emitir ou recusar um certificado de exportação é da 
competência exclusiva dos Estados-Membros; considerando que os oito critérios são 
objeto de interpretações muito diferentes nos Estados-Membros da União Europeia, o que 
dá origem a que as práticas em matéria de exportação de armamentos sejam em parte 
consideravelmente divergentes; 

H. Considerando que a posição comum não contém uma lista prescritiva elaborada de forma 
democrática, acompanhada de justificações, informando sobre os países em que as 
exportações de armamentos violam um ou mais dos oito critérios; 

I. Considerando que não existe um sistema de controlo e de notificação padronizado que 
informe se e em que medida as exportações dos vários Estados-Membros violam os oito 
critérios, e que também não existem mecanismos de sanções para o caso em que um 
Estado-Membro efetue exportações que claramente não respeitem os oito critérios; 
considerando que não é possível mandar controlar o cumprimento dos oito critérios de 
forma independente; 

J. Considerando que se registaram poucos progressos na concertação entre os Estados-
Membros quanto à aplicação e interpretação dos oito critérios da posição comum;

K. Considerando que o relatório anual COARM deve abranger a aplicação da posição 
comum e reforçar a transparência das exportações de armamentos dos Estados-Membros;

L. Considerando que os relatórios anuais do COARM contribuem para conferir mais 
transparência às exportações de armamentos dos Estados-Membros, e que o número de 
diretrizes e de notas explicativas contidas no guia do utilizador registou um aumento 
acentuado; considerando que a posição comum aumentou o manancial de informações 
sobre a emissão de certificados de exportação de armamentos;

M. Considerando que os Estados-Membros da União Europeia estão ainda longe de fornecer 
informações cabais ao grupo de trabalho COARM do Conselho; considerando que a 
diversidade dos procedimentos aplicados pelos vários Estados-Membros na recolha e na 
transferência de dados dá origem a que sejam incompletos e não uniformes, o que 
prejudica consideravelmente a transparência neste domínio; 

N. Considerando que, nos últimos anos, foram tomadas medidas em matéria de comércio de 
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armas ligeiras e de pequeno calibre, e que, em fevereiro de 2012, foi adotada, 
respetivamente, uma versão atualizada da lista dos equipamentos militares do Acordo de 
Wassenaar e a lista de produtos e tecnologias de dupla utilização, e que domínios como o 
controlo da intermediação de armas, a produção sob licença em países terceiros e o 
controlo dos utilizadores finais foram incluídos na ordem do dia e, em parte, na própria 
posição comum, mas que muitos produtos, nomeadamente no domínio dos produtos de 
dupla utilização, continuam a não estar sujeitos a um sistema de controlo de exportação de 
armamentos juridicamente vinculativo; 

O. Considerando que tanto a lista comum de equipamentos militares da União Europeia, 
como a lista da UE de bens de dupla utilização não abrangem muitas das tecnologias e do 
software de controlo, assim como muitos outros produtos utilizados em inúmeros países 
beneficiários para fins repressivos contra a própria população, 

P. Considerando que se alegou que os eventos da Primavera árabe no Médio Oriente e no 
Norte de África não eram previsíveis; que, no entanto, a situação dos direitos humanos 
nestes países, que deveria ter sido e deve ser considerada aquando da emissão de licenças 
de exportação de armamentos, era e é conhecida; considerando que os eventos da 
Primavera árabe evidenciaram fragilidades e em parte o desrespeito da posição comum e 
dos seus critérios por parte de alguns Estados;

Q. Considerando que os países do Médio Oriente e Norte de África (MENA) faziam parte, 
nos últimos anos, dos principais destinatários das exportações europeias de armamentos, 
situação esta que se mantém no presente; que o valor total das exportações de armamentos 
dos Estados-Membros da União Europeia em 2010 para os países do MENA se elevou a 
8.324,3 milhões de euros e, em 2011, se elevou a menos de 7.975,2 milhões de euros, e 
que estas exportações têm sido justificadas por razões de promoção da estabilidade  
política1; considerando que, entre 2006 e 2010, os Estados-Membros da UE, só para a 
Líbia, emitiram licenças de exportação que totalizaram o valor de 1.056 milhões de euros, 
quando durante o mesmo período foram recusados 54 pedidos de exportação de 
armamentos para este país, com base nos critérios 2 (principalmente), 7 e 52;

R. Considerando que os estudos do Centro Internacional de Conversão de Bona 
demonstraram, por exemplo, que na Alemanha, em 2011, 5.149 das 17.568 licenças 
emitidas de exportação de armamentos para 76 países, correspondendo a quase 30%, 
violaram um ou mais dos oito critérios3; 

S. Considerando que o setor exige um alargamento das exportações de armamentos para 
compensar a diminuição da procura prevista na União Europeia, e que essa pretensão é 
apoiada por um grande número de atores políticos que reclamam o reforço da base 
industrial de defesa da União;

T. Considerando que o empenho ativo dos Estados-Membros e das organizações não-
governamentais implicadas, dos parlamentos nacionais e do Parlamento Europeu em favor 

                                               
1 Relatório sobre a exportação de armamentos de 2012, GKKE, p. 9.
2 The review of the EU common position on arms exports: prospects for strengthened controls, Mark Bromley, 
Non-Proliferation Papers, N.°. 7, janeiro de 2012, p. 12.
3 Relatório sobre a exportação de armamentos de 2012, GKKE, p. 7.
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da avaliação, harmonização, implementação e do controlo do respeito da posição comum 
carece de vigor e de visibilidade; 

Reforço da posição comum

1. Toma conhecimento de que, de acordo com o Instituto Internacional de Investigação sobre 
a Paz sueco (SIPRI), a União Europeia continua a ser o primeiro exportador de 
armamentos à escala mundial, antes dos Estados Unidos e da Rússia1, e que em 2011 a 
quota-parte das exportações destinadas a países terceiros aumentou para 61,4%2; 

2. Reconhece que a União Europeia é a única União de Estados à escala mundial que dispõe 
de um quadro internacional único e juridicamente vinculativo, capaz de melhorar o 
controlo das exportações de armamentos, designadamente para as regiões em crise e para 
os países detentores de um registo deficiente em matéria de direitos humanos, 
congratulando-se, neste contexto, com a participação de países europeus e de países 
terceiros no sistema de controlo das exportações de armamentos estabelecido pela posição 
comum; manifesta no entanto a sua apreensão pelo facto de que os oito critérios da 
posição comum são sempre interpretados e aplicados diferentemente em função do 
respetivo Estado-Membro da União, os quais dão prova de rigidez; requer por conseguinte 
uma interpretação rigorosa e uniforme e uma aplicação cabal da posição comum e de 
todos os compromissos respetivos;

3. Entende que, face às repercussões negativas das despesas militares sobre as perspetivas de 
desenvolvimento dos países beneficiários mais pobres, o critério 8 deveria ser mais 
rigoroso e levar automaticamente à recusa da emissão de uma licença de exportação, 
sempre que essas operações comprometem o desenvolvimento do país destinatário;

4. Entende que a posição comum deve ser completada por uma lista publicamente acessível e 
em constante atualização, acompanhada de uma justificação exaustiva, que informe em 
que medida as exportações para determinados países beneficiários estão ou não em 
sintonia com os oito critérios;

5. Considera que é necessário criar um sistema de controlo e de notificação que informe se e 
em que medida as exportações dos Estados-Membros da União Europeia violam os oito 
critérios; 

6. Exorta a que, no contexto da avaliação da posição comum, esta última empregue uma 
linguagem forte, clara e inequívoca, de modo a evitar divergências na interpretação e 
aplicação dos critérios; em particular, insta a que o artigo 10.° da posição comum seja 
respeitado e que, por conseguinte, interesses políticos, económicos ou geo-estratégicos 
não entravem ou não comprometam a aplicação dos critérios;

7. Lamenta que seja impossível controlar de forma independente o cumprimento dos oito 
critérios pelos Estados-Membros e que não exista nem esteja previsto um mecanismo de 
sanções em caso de incumprimento dos oito critérios por um Estado-Membro; entende 

                                               
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, 4 de janeiro de 2013.
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que devem ser previstos sistemas de controlo independentes e mecanismos de sanções em 
caso de incumprimento da posição comum; 

Equipamento civil-militar 

8. Enaltece a adoção pelo Conselho da versão atualizada da lista das munições do acordo 
Wassenaar, que tem em conta todas as alterações feitas à lista de munições em 2011; 
exorta o Conselho a adotar igualmente as últimas modificações introduzidas em 2011, 
nomeadamente, à lista de bens de dupla utilização e aprovadas por unanimidade por um 
grupo de especialistas em dezembro de 2012;

9. Exorta os Estados-Membros, na perspetiva do controlo das exportações e da aplicação dos 
oito critérios, a conferirem mais importância aos bens que tanto podem ser utilizados para 
fins civis como militares, como por exemplo técnicas de controlo, peças sobresselentes e 
produtos que tanto podem servir para conduzir uma guerra eletrónica como para violar os 
direitos humanos sem causar mortes;

10. Exorta, além disso, ao alargamento e à aplicação dos oito critérios também à transferência 
de forças militares, de segurança e da polícia, aos serviços, saber-fazer e à formação em 
articulação com as exportações de armamentos, bem como às forças armadas e aos 
serviços de segurança privados; requer que seja obrigatoriamente controlada a 
conformidade com os oito critérios em caso de exportação de tecnologias de segurança e, 
de uma forma mais geral, de produtos de dupla utilização;

Relatório anual do grupo de trabalho COARM do Conselho

11. Saúda os esforços envidados pelo grupo de trabalho COARM do Conselho no que diz 
respeito à cooperação, coordenação, e ao fortalecimento e à aplicação da posição comum, 
designadamente no que diz respeito às campanhas de sensibilização e aos processos de 
aproximação e de harmonização na União Europeia e entre Estados-Membros e países 
terceiros; sublinha a importância dos esforços do COARM no âmbito do estabelecimento 
de um tratado internacional robusto e juridicamente vinculativo sobre o controlo do 
comércio mundial de armas convencionais;

12. Deplora o facto de que, em 2010, apenas 63% dos Estados-Membros da União Europeia 
transmitiram dados completos sobre as suas exportações de armamentos em 2010; assinala 
que os países que continuam a fornecer informações incompletas sobre as suas 
exportações fazem parte dos principais exportadores de armamentos não só da União 
Europeia, mas também do mundo;

13. Assinala que as práticas relativas à recolha de dados e à publicação de informações 
relativas às exportações de armamentos diferem consoante o Estado-Membro, em virtude 
do que o relatório anual do COARM não contém todas as informações essenciais, e assim, 
não é atual nem credível; requer, por conseguinte, a introdução de um procedimento 
normalizado de recolha e de transferência de dados a aplicar de modo uniforme em todos 
os Estados-Membros, por forma a que todas as informações necessárias sejam 
transmitidas e publicadas em tempo oportuno; 
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14. Sugere, neste contexto, que sejam solicitadas aos Estados-Membros e publicadas a nível 
nacional bem como no relatório anual do COARM informações adicionais, as quais 
incluiriam, nomeadamente, a lista dos países em que as exportações de armamentos não 
cumprem um ou mais dos oito critérios, assim como uma lista exaustiva dos Estados-
Membros da União Europeia que exportaram armamentos para esses países durante o 
período de recolha de dados; 

15. Assinala que a diretiva que simplifica as condições de transferência dentro da União 
Europeia facilitou consideravelmente as respetivas exportações de armamentos; requer a 
este respeito que o relatório anual do COARM forneça igualmente informações 
pormenorizadas sobre aquelas exportações de armamentos na União que tenham 
infringido um ou mais dos oito critérios; 

16. Solicita que o relatório anual do COARM inclua informações sobre a utilização final dos 
armamentos exportados dentro da União Europeia e sobre eventuais problemas relativos 
às transferências para países terceiros; 

17. Sugere que o relatório anual do COARM seja acompanhado de um resumo que deveria 
incluir, nomeadamente,  comparações de tendências face a anos anteriores, bem como 
resultados agregados;

18. Lamenta o atraso considerável com que foram publicados os dois últimos relatórios anuais 
do COARM, já que o relativo ao ano de 2010 só foi publicado em 30 de dezembro de 
2011 e o de 2011 só em 14 de dezembro de 2012; solicita que os relatórios anuais do 
COARM sejam publicados em tempo oportuno, ou seja, o mais tardar, seis meses após o 
termo do período de recolha de dados; 

Parlamento e Sociedade civil

19. Sublinha o importante papel desempenhado pela sociedade civil, pelos parlamentos 
nacionais e pelo Parlamento Europeu para impor e aplicar as regras da posição comum 
tanto a nível nacional como europeu e para implementar um sistema de controlo 
transparente, acompanhado da obrigação de prestar contas; requer, por isso, o 
estabelecimento de um mecanismo de controlo robusto e transparente, que reforce o papel 
dos parlamentos e da sociedade civil;

20. Salienta a importância e a legitimidade do controlo parlamentar dos dados e da aplicação 
do controlo às exportações de armamentos, pelo que requer medidas, o apoio e as 
informações necessárias para garantir o livre exercício desta função de controlo a nível 
nacional e europeu;

21. Considera que os funcionários governamentais responsáveis pela emissão nacional de 
licenças de exportação, bem como as organizações da sociedade civil que se ocupam da 
questão do controlo das exportações de armamentos devem ser consultados regularmente 
aquando das reuniões do grupo de trabalho do Conselho COARM, uma vez que prestam 
um contributo relevante para a aplicação da posição comum, além de que podem elevar  a 
qualidade das trocas de informações;
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Tratado Internacional de controlo dos armamentos no contexto do comércio 
internacional de armas convencionais 

22. Reitera o seu total apoio à conclusão, sob os auspícios das Nações Unidas, de um tratado 
internacional robusto e juridicamente vinculativo sobre o controlo dos armamentos no 
contexto do comércio internacional de armas convencionais; salienta por isso que este 
objetivo deve ser uma das prioridades da política externa da União Europeia;

23. Entende que um tratado eficaz em matéria de controlo deve incluir uma vasta gama de 
atividades relacionadas com o comércio das armas convencionais, tais como: importação, 
exportação e transferência (incluindo trânsito, transbordo e importação, exportação e 
reexportação temporárias), produção sob licença estrangeira, bem como gestão das 
existências e de todos os serviços afins, incluindo a intermediação, o transporte e o 
financiamento;

24. Entende que um tratado internacional eficaz em matéria de controlo das exportações de 
armamentos deve abranger as transferências entre Estados, as transferências entre Estados 
e utilizadores individuais, as concessões e os empréstimos, os presentes ou as ajudas, e 
ainda qualquer outra forma de transferência; 

25. Exorta os Estados-Membros das Nações Unidas a adotarem critérios suplementares 
vinculativos desenvolvidos enquanto normas internacionais, que sirvam de diretrizes para 
os decisores políticos e que tenham em conta, nomeadamente, a situação do país 
destinatário, em particular, no que diz respeito aos direitos humanos, à incidência no 
desenvolvimento socioeconómico do país, e à preservação da paz e da segurança na 
região; 

Desarmamento

26. Entende que a União Europeia deve assumir uma responsabilidade acrescida em matéria 
de preservação da paz e da segurança na Europa e no mundo, graças a novas iniciativas 
relativas à limitação de armamentos e ao desarmamento, e que deve ser vista como um 
ator mundial responsável, que atua de forma empenhada e na linha da frente contra a 
proliferação de armas, pelo desarmamento geral e pelo controlo das transferências de 
armamentos;

27. Considera que a União Europeia deve desenvolver uma estratégia de conversão global; 
Neste sentido, recomenda que se desenvolva um plano no quadro desta estratégia para que 
a produção de bens militares seja convertida o mais rapidamente possível na produção de 
bens civis;

28. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Alta Representante/Vice-
Presidente da Comissão, ao Conselho e à Comissão, bem como aos Governos e aos 
Parlamentos dos Estados-Membros e ao Secretário-Geral das Nações Unidas.


