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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vývoze zbraní – vykonávanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP
(2012/2303(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa 
vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie 
a materiálu1,

– so zreteľom na v súčasnosti prebiehajúci proces preskúmania spoločnej pozície v rámci 
pracovnej skupiny Rady Európskej únie pre vývoz konvenčných zbraní (COARM), ktorú 
treba v súlade s jej článkom 15 preskúmať tri roky po jej prijatí;

– so zreteľom na trinástu a štrnástu výročnú správu pracovnej skupiny Rady pre COARM 
(výročná správa pracovnej skupiny Rady pre COARM)2,

– so zreteľom na zoznam položiek s dvojakým použitím uvedený v prílohe I k nariadeniu 
Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na 
kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 
o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci 
Spoločenstva4,

– so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2002/589/SZBP z 12. júla 2002 o príspevku 
Európskej únie k boju proti destabilizačnému akumulovaniu a rozširovaniu ručných zbraní 
a ľahkých zbraní, ako aj na Stratégiu EÚ na boj proti nedovolenému hromadeniu ručných 
a ľahkých zbraní a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi, ktorú prijala 
Európska rada 15. – 16. decembra 20055,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2003/468/SZBP z 23. júna 2003 o kontrole 
sprostredkovania zbraní6,

– so zreteľom na Spoločný zoznam vojenského materiálu Európskej únie v jeho 
aktualizovanej verzii z 27. februára 20127,

– so zreteľom na pravidelne aktualizovanú užívateľskú príručku k spoločnej pozícii Rady, 
ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie 
a materiálu8,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99.
2 Ú. v. EÚ C 382, 30.12.2011, s. 1; Ú. v. EÚ C 386, 14.12 2012, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1.
5 Ú. v. EÚ L 191, 19.7.2002, s. 1; Rada Európskej únie, 5319/06, 13. januára 2006.
6 Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 79.
7 Ú. v. EÚ C 85, 22.3.2012, s. 1.
8 Rada Európskej únie, 9241/09, 29. apríla 2009.
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– so zreteľom na Wassenaarsku dohodu z 12. mája 1996 o kontrole vývozu konvenčných 
zbraní, tovaru a techniky s dvojakým použitím, ako aj na zoznamy tohto tovaru a tejto 
techniky a munície, ktoré boli aktualizované v rokoch 2011 a 20121,

– so zreteľom na závery prijaté Radou pre zahraničné veci na jej schôdzi 25. júna 2012, 
v ktorých bola vyjadrená podpora EÚ pre medzinárodnú zmluvu o obchode so zbraňami 
v rámci OSN, ktorou by sa stanovili záväzné spoločné normy pre celosvetový obchod 
s konvenčnými zbraňami2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. januára 2007 o siedmej a ôsmej výročnej správe 
Rady v súlade s operačným ustanovením č. 8. Kódexu správania Európskej únie pri 
vývoze zbraní3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2012 o rokovaniach v súvislosti so zmluvou 
OSN o obchode so zbraňami4,

– so zreteľom na článok 42 Zmluvy o Európskej únii a článok 346 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie,

– so zreteľom na článok 119 ods.1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0000/2013),

A.  keďže je presvedčený, že vývoz zbraní môže mať o. i. značný vplyv na bezpečnostnú 
politiku, ako aj na politiku v oblasti rozvoja, a keďže preto by mal prinajmenšom 
podliehať prísnemu a čo najúčinnejšie fungujúcemu systému kontroly zbraní; 

B. keďže spoločná pozícia 2008/944/SZBP predstavuje právne záväzný rámec a stanovuje 
osem kritérií, ktorých porušenie by malo mať za následok zamietnutie vývoznej licencie 
(kritériá 1 – 4) alebo aspoň zváženie jej zamietnutia (kritériá 5 – 8); 

C. keďže prostredníctvom týchto kritérií sa má o. i. zabrániť vývozu zbraní, ktorý spôsobuje 
vyostrenie konfliktov (kritériá 3 a 4) alebo porušovanie ľudských práv (kritérium 2) alebo 
ktorý má nepriaznivý vplyv na perspektívy rozvoja príslušnej prijímajúcej krajiny 
(kritérium 8); keďže spoločná pozícia neobmedzuje rozsah pôsobnosti, a preto sa týchto 
osem kritérií vzťahuje aj na vývoz v rámci Európy a na transfer zbraní do krajín, ktoré sú 
s Európskou úniou úzko spojené;

D. keďže tretie krajiny Bosna a Hercegovina, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, 
Čierna Hora, Chorvátsko, Island, Kanada a Nórsko oficiálne súhlasili s kritériami 
a zásadami spoločnej pozície;

E. keďže podľa článku 3 spoločnej pozície sa prostredníctvom týchto ôsmich kritérií 
stanovujú len minimálne normy, čo nemá vplyv na opatrenia členských štátov týkajúce sa 
politiky kontroly zbraní, ktoré sú prísnejšie;

                                               
1 http://www.wassenaar.org/. 
2 Rada Európskej únie, 3179. Zasadnutie Rady pre zahraničné veci, 25. júna 2012 v Luxemburgu.
3 Prijaté texty, P6_TA(2007)0008.
4 P7_TA(2012)0251.
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F. keďže v článku 10 spoločnej pozície sa jasne uvádza, že dodržiavanie uvedených ôsmich 
kritérií má prednosť pred prípadnými hospodárskymi, sociálnymi, obchodnými alebo 
priemyselnými záujmami členských štátov; 

G. keďže rozhodovací proces vzťahujúci sa na udelenie alebo odmietnutie licencie na vývoz 
zbraní patrí výhradne do právomoci členských štátov; keďže v rámci Európskej únie sa 
týchto osem kritérií vykladá veľmi odlišne, čo do určitej miery spôsobuje značné rozdiely 
v praxi vývozu zbraní; 

H. keďže súčasťou spoločnej pozície nie je žiadny demokraticky zostavený a záväzný 
zoznam s odôvodnením, na základe ktorého by bolo možné identifikovať krajiny, 
v prípade ktorých by bol vývoz zbraní porušením jedného alebo viacerých z uvedených 
ôsmich kritérií; 

I. keďže neexistuje žiaden štandardizovaný systém kontroly a podávania správ, ktorý by 
poskytoval informácie o tom, či a do akej miery je vývoz jednotlivých členských štátov 
v rozpore s uvedenými ôsmimi kritériami, a keďže nie sú k dispozícii ani žiadne sankčné 
mechanizmy pre prípad, keď členský štát uskutočňuje vývoz, ktorý zjavne nie je 
zlučiteľný s uvedenými ôsmimi kritériami; keďže neexistuje žiadna možnosť uskutočniť 
nezávislé preskúmanie dodržiavania týchto ôsmich kritérií; 

J. keďže v súvislosti s dosiahnutím dohody medzi členskými štátmi, pokiaľ ide 
o uplatňovanie, príp. výklad ôsmich kritérií spoločnej pozície, sa nedosiahol veľký 
pokrok;

K. keďže výročná správa pracovnej skupiny Rady pre COARM sa má zaoberať vykonávaním 
spoločnej pozície a má zabezpečiť vyššiu transparentnosť, pokiaľ ide o vývoz zbraní 
realizovaný členskými štátmi;

L. keďže výročné správy pracovnej skupiny Rady pre COARM prispeli k zvýšeniu 
transparentnosti vývozu zbraní členských štátov a keďže počet usmernení a objasnení 
v užívateľskej príručke je výrazne vyšší; keďže vďaka spoločnej pozícii sa zväčšil objem 
informácií týkajúcich sa udeľovania licencií na vývoz zbraní;

M. keďže rozhodne nie všetky členské štáty Európskej únie poskytujú pracovnej skupine 
Rady pre COARM úplné údaje; keďže jednotlivé členské štáty uplatňujú odlišné metódy 
zberu a prenosu údajov, v dôsledku čoho sú súbory údajov neúplné a nejednotné, čo má 
značne negatívny vplyv na transparentnosť v tejto oblasti; 

N. keďže v posledných rokoch boli prijaté opatrenia na obchodovanie s ručnými a ľahkými 
zbraňami a vo februári 2012 bola prijatá aktualizovaná verzia zoznamu vojenského 
materiálu v rámci Wassenaarskej dohody, resp. zoznamu tovaru a techniky s dvojakým 
použitím a keďže do programu a čiastočne aj do samotnej spoločnej pozície boli zahrnuté 
oblasti, ako je kontrola sprostredkovania zbraní, licenčná výroba mimo Európskej únie 
a kontrola koncových užívateľov; keďže však mnoho výrobkov – najmä položky 
s dvojakým použitím, naďalej nie je zaradených do žiadnych právne záväzných systémov 
kontroly vývozu zbraní; 

O. keďže množstvo techniky a softvérov určených na sledovanie, ako ani veľa ďalších 



PE504.230v02-00 6/10 PR\927057SK.doc

SK

položiek, ktoré sa v mnohých prijímajúcich krajinách využívajú na represívne opatrenia 
proti vlastnému obyvateľstvu, nie je zahrnutých do Spoločného zoznamu vojenského 
materiálu Európskej únie ani do zoznamu EÚ týkajúceho sa položiek s dvojakým 
použitím; 

P. keďže boli predložené argumenty, podľa ktorých sa udalosti Arabskej jari v severnej 
Afrike a na Blízkom východe nedali predvídať; keďže však situácia v oblasti ľudských 
práv v týchto krajinách, ktorá sa mala a musí zohľadňovať pri udeľovaní licencií na vývoz 
zbraní, bola a aj je známa; keďže udalosti Arabskej jari upozornili na nedostatky 
a čiastočne aj na nerešpektovanie spoločnej pozície, resp. jej kritérií zo strany niektorých 
krajín;

Q. keďže štáty severnej Afriky a Blízkeho východu v predchádzajúcich rokoch patrili a aj 
v súčasnosti patria k najvýznamnejším odberateľom európskeho zbrojného materiálu; 
keďže členské štáty Európskej únie v roku 2010 vyviezli do krajín Blízkeho východu 
a severnej Afriky zbrojný materiál v celkovej hodnote 8 324,3 mil. EUR a keďže v roku 
2011 mal tento vyvážaný zbrojný materiál ešte vždy hodnotu 7 975,2 mil. EUR, pričom 
tento vývoz bol odôvodňovaný potrebou podporiť politickú stabilitu1; keďže členské štáty 
EÚ v rokoch 2006 až 2010 len pre samotnú Líbyu vystavili licencie na vývoz v celkovej 
hodnote 1 056 mil. EUR, zatiaľ čo v rovnakom období bolo na základe kritérií č. 2, 7 a 5 
(z toho najčastejšie na základe kritéria č. 2) zamietnutých 54 žiadostí o vývoz zbraní do 
Líbye2;

R. keďže, zistenia Bonnského medzinárodného strediska pre konverziu (BICC) preukázali, 
že napríklad v Nemecku bolo v roku 2011 v 5 149 (takmer 30 %) zo 17 568 prípadov 
udelených licencií na vývoz zbraní do 76 rôznych štátov porušené jedno alebo viacero 
z ôsmich kritérií3; 

S. keďže priemysel požaduje zväčšenie objemu vývozu zbraní s cieľom vyvážiť 
predpokladaný pokles dopytu v rámci Európskej únie a keďže túto požiadavku podporuje 
veľká časť politického sveta ako prínos k posilneniu európskej základne v oblasti 
zbrojárskeho priemyslu;

T. keďže proces aktívneho zapájania zainteresovaných členských štátov, mimovládnych 
organizácií, národných parlamentov, ako aj Európskeho parlamentu do posudzovania, 
zosúlaďovania, vykonávania a kontroly dodržiavania spoločnej pozície je pomalý 
a rozpačitý; 

Posilnenie spoločnej pozície

1. berie na vedomie, že podľa Štokholmského medzinárodného ústavu pre výskum mieru 
(SIPRI) sú štáty Európskej únie celkovo najväčším vývozcom zbraní na svete, pričom 
predstihli USA i Rusko4, a že čoraz väčší podiel vývozu zbraní – 61,4 % v roku 20111 –

                                               
1 Správa Spoločnej konferencie pre cirkev a rozvoj (Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung – GKKE) 
o vývoze zbraní za rok 2012, s. 9.
2 Revízia spoločnej pozície EÚ v oblasti vývozu zbraní: možnosti posilnenia kontrol, Mark Bromley, Non-
Proliferation Papers, č. 7, január 2012, s. 12.
3 Správa GKKE o vývoze zbraní za rok 2012, s. 7.
4 Dvadsať najväčších vývozcov zbraní v období 2007 – 2011, 
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tvorí vývoz do krajín mimo Európskej únie; 

2. uznáva, že Európska únia ako jediný zväz štátov disponuje z celosvetového hľadiska 
ojedinelým právne záväzným rámcom, ktorý zlepšuje kontrolu vývozu zbraní, o. i. 
v krízových regiónoch a v krajinách so zodpovedajúcou bilanciou v oblasti ochrany 
ľudských práv, a v tejto súvislosti víta skutočnosť, že európske a mimoeurópske tretie 
krajiny sa pripojili k systému kontroly vývozu zbraní na základe spoločnej pozície; so 
znepokojením však konštatuje, že v jednotlivých členských štátoch EÚ sa spomínaných 
osem kritérií uplatňuje a interpretuje s rôznou mierou prísnosti; požaduje preto jednotný, 
rovnako prísny výklad a plné vykonávanie spoločnej pozície so všetkými záväzkami, 
ktoré z nej vyplývajú;

3. zastáva názor, že vzhľadom na negatívny vplyv zbrojných výdavkov na rozvojové 
príležitosti chudobnejších prijímajúcich krajín by sa kritérium č. 8 malo aktualizovať tak, 
aby sa vývozné licencie automaticky zamietli v prípade, keď nebudú zlučiteľné 
s rozvojom;

4. domnieva sa, že spoločná pozícia by mala byť rozšírená o pravidelne aktualizovaný 
a verejne prístupný zoznam s rozsiahlym odôvodnením, ktorý by poskytoval informácie 
o tom, do akej miery je alebo nie je vývoz do niektorých prijímajúcich krajín v súlade 
s príslušnými ôsmimi kritériami;

5. považuje za nevyhnutné, aby sa vytvoril štandardizovaný systém kontroly a podávania 
správ, ktorý by poskytoval informácie o tom, či a do akej miery je vývoz uskutočňovaný 
jednotlivými členskými štátmi Európskej únie v rozpore s uvedenými ôsmimi kritériami; 

6. trvá na tom, že v súvislosti s procesom preskúmania spoločnej pozície treba používať 
silný, jasný a jednoznačný jazyk, aby sa zabránilo odlišnému výkladu a uplatňovaniu 
kritérií; trvá predovšetkým na dodržiavaní článku 10 spoločnej pozície a na tom, aby sa 
primerane tomu nerušilo a nezastavovalo uplatňovanie kritérií na základe politických, 
hospodárskych alebo geostrategických záujmov;

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že neexistuje žiadna možnosť vykonať nezávislé 
preskúmanie dodržiavania príslušných ôsmich kritérií, že nie sú k dispozícii žiadne 
mechanizmy sankcií v prípade porušenia ôsmich kritérií zo strany niektorého členského 
štátu a že neexistujú ani žiadne plány v tomto smere; zastáva názor, že by sa mali stanoviť 
možnosti na vykonanie nezávislého preskúmania, ako aj mechanizmy sankcií za porušenie 
spoločnej pozície; 

Tovar určený na civilné a vojenské účely 

8. víta skutočnosť, že Rada prijala aktualizovanú verziu zoznamu munície v rámci 
Wassenaarskej dohody, ktorá zohľadňuje všetky zmeny zoznamu munície z roku 2011; 
vyzýva Radu, aby prijala aj najnovšie zmeny zoznamu tovaru s dvojakým použitím, ktoré 
boli vykonané v roku 2011 a ktoré v decembri 2012 schválila skupina expertov;

                                                                                                                                                  
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of_at_top_20_exp_map.html.
1 Objem vývozu zbraní EÚ ostáva na rovnakej úrovni, Jane's Defence Weekly, 4. januára 2013.
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9. vyzýva členské štáty, aby so zreteľom na kontroly vývozu a uplatňovanie ôsmich kritérií 
venovali zvýšenú pozornosť tovaru, ktorý možno využívať na civilné aj vojenské účely, 
ako je technika určená na sledovanie, rovnako ako náhradným dielom a výrobkom, ktoré 
sú vhodné na použitie v kybernetických vojnách alebo ktoré sa môžu využiť pri 
porušovaní ľudských práv bez smrteľných následkov;

10. žiada preto o rozšírenie, resp. o uplatňovanie ôsmich kritérií aj na prevoz vojenského, 
bezpečnostného a policajného personálu, na služby, know-how a výcvik v oblasti vývozu 
zbraní, ako aj na súkromné vojenské a bezpečnostné služby; žiada, aby sa pre vývoz 
bezpečnostnej technológie a všeobecne pre vývoz položiek s dvojakým použitím stanovila 
povinnosť preverovania súladu takéhoto vývozu s príslušnými ôsmimi kritériami;

Výročná správa pracovnej skupiny Rady pre COARM

11. oceňuje úsilie pracovnej skupiny Rady pre COARM, pokiaľ ide o spoluprácu, koordináciu 
a posilnenie či vykonávanie spoločnej pozície, najmä v súvislosti s kampaňami na 
zvyšovanie povedomia a procesmi aproximácie a harmonizácie v rámci Európskej únie 
a so zapojením tretích krajín; poukazuje na významnú úlohu pracovnej skupiny Rady pre 
COARM, pokiaľ ide o dosiahnutie stabilnej a právne záväznej medzinárodnej dohody 
o kontrole zbraní pri medzinárodnom obchodovaní s konvenčnými zbraňami;

12. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v roku 2010 poskytlo iba 63 % členských 
štátov Európskej únie úplné údaje o svojom vývoze zbraní; konštatuje, že krajiny, ktoré 
opakovane neposkytujú úplné informácie o svojom vývoze, zároveň patria k najväčším 
vývozcom zbraní tak v rámci EÚ, ako aj vo svete;

13. konštatuje, že v členských štátoch sa uplatňujú rôzne metódy zberu údajov a líšia sa aj 
postupy týkajúce sa zverejňovania zozbieraných údajov o vývoze zbraní, v dôsledku čoho 
výročná správa pracovnej skupiny Rady pre COARM neobsahuje dôležité informácie, 
a preto nie je aktuálna a nemá výpovednú hodnotu; požaduje preto zavedenie 
štandardizovaného postupu zberu a prenosu údajov, ktorý by sa využíval v rovnakej miere 
vo všetkých štátoch, a to s cieľom zabezpečiť, aby sa informácie poskytovali, resp. 
zverejňovali včas a v plnom rozsahu; 

14. v tejto súvislosti navrhuje, aby sa od členských štátov získali ďalšie informácie a aby sa 
zverejňovali na vnútroštátnej úrovni, ako aj v každoročnej výročnej správe pracovnej 
skupiny Rady pre COARM, a to najmä pokiaľ ide o zoznam krajín, do ktorých by bol 
vývoz zbraní v rozpore s jedným alebo s viacerými z ôsmich kritérií, ako aj o podrobný 
zoznam tých členských štátov Európskej únie, ktoré v sledovanom období do týchto krajín 
vyvážali zbrojný tovar; 

15. konštatuje, že smernicou o zjednodušení podmienok pre transfery v rámci Spoločenstva sa 
výrazne uľahčil vývoz zbrojného tovaru v rámci Európy; v tejto súvislosti žiada, aby 
výročná správa pracovnej skupiny Rady pre COARM uvádzala aj podrobné informácie 
o tom, v prípade ktorých vývozov zbrojného tovaru v rámci Európy bolo porušené jedno 
alebo viacero z ôsmich kritérií; 
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16. požaduje, aby výročná správa pracovnej skupiny Rady pre COARM obsahovala tiež 
informácie o konečnom mieste určenia vyvezeného tovaru v rámci Európy a o potenciálne 
problematickom ďalšom transfere do tretích krajín; 

17. navrhuje, aby do výročnej správy pracovnej skupiny Rady pre COARM bolo doplnené 
zhrnutie, ktoré by o. i. obsahovalo porovnanie trendov s predchádzajúcimi rokmi, ako aj 
celkové údaje;

18. vyjadruje poľutovanie nad tým, že výročná správa pracovnej skupiny Rady pre COARM 
za rok 2010 bola zverejnená až 30. decembra 2011 a výročná správa za rok 2011 až 14. 
decembra 2012, teda so značným oneskorením, žiada, aby sa výročné správy pracovnej 
skupiny Rady pre COARM zverejňovali včas, t. j. najneskôr do šiestich mesiacov od 
skončenia príslušného sledovaného obdobia; 

Parlament a občianska spoločnosť

19. poukazuje na dôležitú úlohu občianskej spoločnosti, národných parlamentov 
a Európskeho parlamentu pri vykonávaní, ako aj pri transpozícii dohodnutých noriem 
spoločnej pozície na vnútroštátnej a na európskej úrovni, a pri zavádzaní transparentného 
systému kontroly s povinnosťou niesť zodpovednosť; žiada preto o transparentný 
a stabilný kontrolný mechanizmus, ktorý posilní úlohu parlamentov a občianskej 
spoločnosti;

20. zdôrazňuje význam a legitimitu parlamentného dohľadu nad údajmi a nad vykonávaním 
kontroly vývozu zbraní, a preto požaduje prijatie opatrení a poskytnutie podpory 
a informácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie neobmedzeného vykonávania tejto 
kontrolnej funkcie na vnútroštátnej, ako aj na európskej úrovni;

21. domnieva sa, že na rokovaniach pracovnej skupiny Rady pre COARM by sa mali 
pravidelne uskutočňovať konzultácie s vládnymi úradníkmi zodpovednými za vydávanie 
vývozných licencií na vnútroštátnej úrovni a s organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré 
sa zaoberajú problematikou kontroly vývozu zbraní, pretože vo významnej miere 
prispievajú k vykonávaniu spoločnej pozície a môžu tiež pomôcť zvýšiť kvalitu 
vymieňaných informácií;

Medzinárodná dohoda o kontrole zbraní týkajúca sa medzinárodného obchodu 
s konvenčnými zbraňami 

22. opakuje, že v plnej miere podporuje uzatvorenie stabilnej a právne záväznej 
medzinárodnej dohody o kontrole zbraní v oblasti medzinárodného obchodu 
s konvenčnými zbraňami, a to pod záštitou Organizácie Spojených národov; zdôrazňuje 
preto, že tento cieľ musí byť jednou z priorít európskej zahraničnej politiky;

23. zastáva názor, že účinná dohoda o kontrole by mala zahŕňať široké spektrum činností 
súvisiacich s obchodom s konvenčnými zbraňami, t. j. dovoz, vývoz a transfer vrátane 
prevozu a prekládky, ako aj dočasného dovozu, vývozu a opätovného vývozu, výrobu na 
zahraničnú licenciu, ako aj riadenie zásob a všetkých súvisiacich služieb vrátane 
sprostredkovania, dopravy a financovania;
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24. domnieva sa, že účinná medzinárodná dohoda o kontrole vývozu zbraní by mala zahŕňať 
transfer medzi jednotlivými štátmi, transfer medzi štátom a súkromnými koncovými 
užívateľmi, lízing a úvery, dary alebo transfery vo forme podpory alebo iných služieb; 

25. vyzýva členské štáty Organizácie Spojených národov, aby ako medzinárodné normy 
zaviedli dodatočné záväzné kritériá, ktoré by rozhodovacím orgánom slúžili ako 
usmernenie, aby pritom zohľadnili predovšetkým situáciu v cieľovej krajine, a to o. i. so 
zreteľom na ľudské práva, vplyv na sociálno-ekonomický rozvoj krajiny, ako aj na 
zachovanie mieru a bezpečnosti v príslušnom regióne; 

Odzbrojenie

26. domnieva sa, že Európska únia má konať v súlade so svoju zvýšenou zodpovednosťou za 
mier a bezpečnosť v Európe a na celom svete, a to prostredníctvom ďalších iniciatív 
týkajúcich sa odzbrojenia a obmedzenia zbrojenia, že má ako zodpovedný globálny aktér 
zastávať vedúcu úlohu a že sa má zviditeľniť aktívnym zapájaním v oblastiach, ako je 
nešírenie zbraní, globálne odzbrojenie a kontrola transferov zbraní;

27. domnieva sa, že Európska únia by mala vypracovať komplexnú stratégiu konverzie; v 
tejto súvislosti odporúča, aby sa v rámci tejto stratégie vypracoval plán čo najrýchlejšej 
premeny výroby zbrojného tovaru na výrobu tovaru na civilné účely;

28. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej 
predstaviteľke, Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov 
a generálnemu tajomníkovi OSN.


