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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o vývozu zbraní: provádění společného postoje Rady 2008/944/SZBP
(2015/2114(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se 
stanovují společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského 
materiálu (dále jen „společný postoj“)1,

– s ohledem na přezkum tohoto společného postoje, který provedla Pracovní skupina 
Rady EU pro vývoz konvenčních zbraní (COARM),

– s ohledem na šestnáctou výroční zprávu Rady, jež byla vypracována v souladu s čl. 8 
odst. 2 společného postoje Rady 2008/944/SZBP a stanoví společná pravidla pro 
kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu2,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/711/SZBP ze dne 19. listopadu 2012 na podporu 
činností Unie za účelem prosazování kontroly vývozu zbraní a zásad a kritérií 
společného postoje 2008/944/SZBP ve třetích zemích,

– s ohledem na strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení, která byla přijata dne 
9. prosince 2003,

– s ohledem na evropskou bezpečnostní strategii nazvanou „Bezpečná Evropa v lepším 
světě“, kterou přijala Evropská rada dne 12. prosince 2003,

– s ohledem na Smlouvu o obchodu se zbraněmi, kterou dne 2. dubna 2013 přijalo Valné 
shromáždění OSN3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. února 2014 o ratifikaci Smlouvy o obchodu 
se zbraněmi4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. května 2015 o dopadu vývoje evropských trhů
s obranným vybavením na bezpečnostní a obrannou schopnost v Evropě, zejména na 
body 4, 10, 18, 19, 20, a 21 tohoto usnesení5,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/768/SZBP ze dne 18. prosince 2013 o činnostech 
Unie v rámci Evropské bezpečnostní strategie na podporu provádění Smlouvy
o obchodu se zbraněmi6,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí 
režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží 

                                               
1 Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99.
2 Úř. věst. C 103, 27.3.2015, s. 1. 
3 Smlouva o obchodu se zbraněmi, OSN, 13–27217.
4 Přijaté texty, P7_TA(2014)0081.
5 Přijaté texty, P8_TA(2015)0215.
6 Úř. věst. L 341, 18.12.2013, s. 56.
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dvojího užití1, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 599/2014 a na 
seznam zboží a technologií dvojího užití uvedený v jeho příloze I,

– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 24. dubna 2014
s názvem „Přezkum politiky v oblasti kontrol vývozu: zajištění bezpečnosti
a konkurenceschopnosti v měnícím se světě“ (COM(2014)0244)),

– s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise ze dne 
12. června 2014 o přezkumu systému kontrol vývozu zboží dvojího využití, 

– s ohledem na závěry Rady ze dne 21. listopadu 2014 o přezkumu politiky kontrol 
vývozu zboží,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 
2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř 
Společenství2,

– s ohledem na strategii EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných
a lehkých zbraní a střeliva do nich a proti nedovolenému obchodování s nimi, kterou 
přijala Evropská rada ve dnech 15. a 16. prosince 2005 a na společnou akci Rady 
2002/589/SZPB ze dne 12. července 2002 o příspěvku Evropské unie k boji proti 
destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných a lehkých zbraní a o zrušení 
společné akce 1999/34/SZBP,

– s ohledem na společný postoj Rady 2003/468/SZBP ze dne 23. června 2003 o kontrole 
zprostředkování obchodu se zbraněmi3,

– s ohledem na aktualizovaný Společný vojenský seznam Evropské unie přijatý Radou 
dne 9. února 2015,

– s ohledem na uživatelskou příručku ke společnému postoji Rady 2008/944/SZBP, 
kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií
a vojenského materiálu,

– s ohledem na Wassenaarské ujednání o kontrole vývozu konvenčních zbraní a zboží
a technologií dvojího užití ze dne 12. května 1996 a na seznamy tohoto zboží, 
technologií a střeliva aktualizované v roce 20154,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování
s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, 
nelidské či ponižující zacházení nebo trestání,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 28. dubna 2015

                                               
1 Úř. věst. L 134, 25.5.2009, s. 1.
2 Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1.
3 Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 79.
4 http://www.wassenaar.org/controllists/, „seznam zboží a technologií dvojího užití a seznam střeliva“, 
Wassenaarské ujednání o vývozních kontrolách konvenčních zbraní a zboží a technologií dvojího užití, 
25. března 2015.
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o Evropském programu pro bezpečnost (COM(2015)0185)),

– s ohledem na Evropský konsensus o rozvoji přijatý dne 24. února 2006,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 13. října 2011 nazvané 
„Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU: Agenda pro změnu“,

– s ohledem na článek 42 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a článek 346 Smlouvy
o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na Smlouvu OSN o obchodu se zbraněmi, která vstoupila v platnost dne 
24. prosince 2014,

– s ohledem rezoluci na Rady OSN pro lidská práva č. 24/35 ze dne 8. října 2013
o dopadu převodů zbraní na lidská práva v ozbrojených konfliktech1, 

– s ohledem na článek 52 a čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0000/2015),

A. vzhledem k tomu, že se globální bezpečnostní situace v okolí EU dramaticky změnila, 
zejména v jejím jižním a východním sousedství;

B. vzhledem k tomu, že nekontrolované šíření zbraní představuje závažné nebezpečí pro 
bezpečnost, lidská práva a udržitelný rozvoj;

C. vzhledem k tomu, že v období let 2010–2014 se podíl členských států EU na 
celosvětových dodávkách hlavních konvenčních zbraní rovnal 25,4 %2, což z EU28 dělá 
třetího největšího dodavatele zbraní na světě pro toto období, hned po Spojených státech 
(31,1 %) a Rusku (26,5 %);

D. vzhledem k tomu, že v roce 2013 vyvezly členské státy EU do zemí Blízkého východu
a severní Afriky zbraně o celkové hodnotě 9,6 miliardy EUR3 a v roce 2012 o celkové 
hodnotě 10,7 miliardy EUR4; vzhledem k tomu, že 36 % z celkového objemu vývozu 
zbraní do třetích zemí pocházelo z členských států EU;

Globální bezpečnostní situace a vývoz zbraní

1. je hluboce znepokojen šířením násilných konfliktů ve svém sousedství, zejména na 
Ukrajině, v Sýrii, Iráku a Libyi;

2. shledává politováníhodným, že bez ohledu na řadu režimů kontroly vývozu zbraní 
události posledních dvou let ukázaly, že zbraně často končí v rukou represivních 
režimů, ozbrojených skupin a násilných nestátních aktérů, teroristů a zločinců a jsou 

                                               
1 Dokument A/HRC/RES/24/35.
2 Trends in internatioanl arms transfers, 2014, (Trendy v mezinárodních transferech zbraní, 2014), SIPRI Fact 
Sheet, březen 2015.
3 16. výroční zpráva o vývozu zbraní.
4 15. výroční zpráva o vývozu zbraní.
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využívány k podrývání bezpečnosti a podněcování ozbrojených konfliktů uvnitř zemí i 
v zahraničí nebo přispívají k vnitřní represi, regionálním konfliktům a závažnému 
porušování lidských práv a základních svobod;

3. vyjadřuje politování nad tím, že kolem půl milionu1 osob každoročně zemře následkem 
ozbrojeného násilí jak v ozbrojených konfliktech, tak ve spojení s trestnou činností;

4. konstatuje, že členské státy EU jsou hlavními světovými vývozci zbraní a v roce 2013 
vyvezly zbraně v hodnotě 36,7 miliardy EUR, z čehož 26,7 miliardy EUR bylo určeno 
zemím mimo EU; domnívá se, že obranný průmysl by měl především zajišťovat obranu
a bezpečnost členských států EU; je vážně znepokojen následky, které má pro 
bezpečnost a obranu EU převod citlivých znalostí a technologií do třetích zemí;

5. poukazuje na to, že přestože odepření a pozastavení licencí následkem embarg nebo 
konfliktů a revolucí jako například arabské jaro jsou pozitivním signálem, zároveň 
ukazují, že povaha vývozní politiky EU je pouze reaktivní; domnívá se, že před 
udělením licence by bylo nezbytné provést důkladnější posouzení specifických rizik 
spojených se zeměmi dovozu;

6. konstatuje, že rizika pramenící ze zneužívání, pašování a hromadění zbraní se zvyšují; 
zdůrazňuje riziko, že zbraně vyvezené do třetích zemí je možné vrátit do Evropy
s nebývalou lehkostí, vzhledem ke zvýšené míře pašování zbraní a větší mobilitě, což 
ohrožuje bezpečnost občanů, jak zdůrazňuje nedávná zpráva Europolu2; vítá přezkum 
právních předpisů EU v oblasti střelných zbraní a záměr posílit policejní spolupráci
s okolními zeměmi v oblasti pašování zbraní;

7. zdůrazňuje, že vývozní kontroly zbraní jsou nedílnou součástí zahraniční a bezpečnostní 
politiky EU a řídí se zásadami ukotvenými v článku 21 Smlouvy o EU, zejména pokud 
jde o podporu demokracie a právního státu a zachování míru, předcházení konfliktům
a posílení mezinárodní bezpečnosti; připomíná, že vývoz zbraní může mít dopad na 
důvěryhodnost EU jako globálního obhájce lidských práv; vyzývá, aby nová globální 
strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku řádně posoudila otázky spojené
s vývozem zbraní vzhledem ke změnám v oblasti bezpečnosti a rizikům a hrozbám
s nimi spojenými;

8. vyjadřuje politování nad tím, že nezodpovědné převody zbraní nadále brání 
demokratickému, hospodářskému a sociálnímu rozvoji v mnoha částech světa; uznává, 
že účinné provádění osmého kritéria by rozhodujícím způsobem přispělo k cílům 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje EU;

Smlouva o obchodu se zbraněmi 

9. vítá, že Smlouva o obchodu se zbraněmi vstoupila v platnost; vítá informační činnosti, 
které EU podnikla s cílem podpořit všeobecnou ratifikaci a provádění této smlouvy;

10. vítá požadavek, aby smluvní státy Smlouvy o obchodu se zbraněmi v rozhodovacím 

                                               
1 Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body Counts (Celosvětové zatížení v důsledku ozbrojeného 
násilí: každý život se počítá), zpráva Ženevské deklarace o ozbrojeném násilí a rozvoji.
2 Exploring Tomorrow’s Organised Crime (Zkoumání organizované trestné činnosti zítřka), 2015, Europol.
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procesu o udělení licence zohledňovaly riziko, že by zbraně, jichž se transfer týká, 
mohly být použity k páchání závažných činů násilí na základě pohlaví nebo závažných 
násilných činů na ženách a dětech nebo k napomáhání jejich páchání; vyzývá členské 
státy, aby tuto podmínku učinily součástí společného postoje;

Společný postoj

11. připomíná, že společným postojem není dotčeno právo členských států uplatňovat 
přísnější vnitrostátní politiky a že společné standardy stanovené společným postojem by 
měly být považovány za minimální standard pro řízení transferů vojenských technologií 
podle 3. bodu odůvodnění; poukazuje na to, že harmonizace na evropské úrovni by měla 
vést pouze k restriktivnější politice pro vývoz zbraní na vnitrostátní úrovni a neměla by 
být využita jako záminka pro zmírnění přísnějších vnitrostátních pravidel;

12. bere na vědomí přezkum společného postoje 2008/944 Pracovní skupiny pro vývoz 
konvenčních zbraní a jeho závěry, že společný postoj náležitě plní cíle stanovené 
Radou, a že je v souladu se Smlouvou o obchodu se zbraněmi; vyjadřuje znepokojení 
nad tím, že se členské státy domnívaly, že žádné změny nejsou nutné navzdory 
nedostatkům v politikách pro vývoz zbraní, které odhalilo arabské jaro;

13. bere na vědomí aktualizaci uživatelské příručky pro společný postoj Rady a pro 
vojenský seznam EU; s napětím očekává, až Pracovní skupina pro vývoz konvenčních 
zbraní přijme nový internetový mechanismus pro sdílení informací; vítá nové odkazy na 
aspekty Smlouvy o obchodu se zbraněmi, které ještě nejsou součástí společného 
postoje, a na změny v podrobných pokynech k sedmému kritériu; je zklamán 
skutečností, že změny v pokynech pro provádění ostatních kritérií byly omezené, 
zejména pokud jde o osmé kritérium, a to navzdory rozsáhlým potížím s jeho účinným 
prováděním;

14. vyzývá členské státy, aby zajistily přísnější uplatňování osmi kritérií; domnívá se, že 
členské státy by měly rozšířit svá hodnocení o sledování situace v zemi doručení
a dotčených specifických vojenských technologií, a to i na evropské úrovni v rámci 
Pracovní skupiny pro vývoz konvenčních zbraní; vybízí členské státy, aby uplatňovaly 
přísnější vnitrostátní kritéria;

15. zdůrazňuje, že je třeba zajistit ucelenější politiku v oblasti embarg; vyzývá členské 
státy, aby odstranily případné nejasnosti ve svých systémech týkající se licenčních 
postupů pro vývoz ,,vojenských“ a ,,nevojenských“ zbraní, které by mohly umožnit 
obcházení systémů regulace a vést k transferům malých zbraní pod označením 
„nevojenské“;

16. navrhuje prozkoumat možnost, aby bylo osm kritérií rozšířeno a uplatňováno také na 
vojenský a bezpečnostní personál, služby týkající se vývozu zbraní a na soukromé 
vojenské služby;

17. je znepokojen možným odkloněním vyváženého zboží a nedostatkem účinné kontroly 
konečných uživatelů a vyzývá členské státy, aby stanovily účinný systém kontroly 
(společný systém monitorování, klauzule o nezneužívání v certifikátech konečných 
uživatelů, povinné osobní inspekce konečných uživatelů); vyzývá Radu, aby zajistila 
lepší soulad mezi sedmým kritériem a článkem 11 Smlouvy o obchodu se zbraněmi;
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18. je hluboce znepokojen možným obcházením vývozních kontrol EU prostřednictvím 
licencované výroby v zemích mimo EU nebo prostřednictvím zámořských poboček 
společností sídlících v EU; vyzývá Pracovní skupinu pro vývoz konvenčních zbraní, 
aby se touto otázkou detailně zabývala ve své příští výroční zprávě;

19. vyzývá k posílené koordinaci na pracovní úrovni v rámci Rady a ESVČ s cílem zajistit, 
aby aspekty spojené s předcházením konfliktům, rozvojem a lidskými právy byly řádně 
vzaty v úvahu;

Transparentnost

20. vyjadřuje politování nad tím, že byla šestnáctá výroční zpráva přijata velmi pozdě, 
přičemž se jednalo o největší zpoždění v historii vůbec;

21. shledává politováníhodnou skutečnost, že pouze 21 členských států předalo úplné údaje 
pro 16. výroční zprávu; vyslovuje politování nad tím, že Řecko neposkytlo žádné údaje, 
že Německo a Spojeného království nepředaly žádné údaje o aktuálním vývozu zbraní,
a že Francie poskytla celkový údaj bez dalšího rozlišení; 

22. konstatuje, že zpráva obsahuje standardizované informace o vydaných vývozních 
licencích, ale neobsahuje úplné informace o reálném vývozu zbraní;

23. vyzývá k zavedení standardizovaného postupu podávání zpráv a předkládání informací
o reálném vývozu zbraní a licenčních údajích, včetně lhůty pro podání, který by byl 
uplatňován jednotně ve všech členských státech; vyzývá členské státy, aby podrobněji 
informovaly o zamítnutých licencích, včetně informací o zemi dovozu a konkrétním 
orgánu, popisu a množství položek, které jsou předmětem transferu s ohledem na 
podkategorie vojenského seznamu a důvodu zamítnutí u konkrétních licencí;

24. vyzývá k posíleným konzultacím mezi členskými státy s ohledem na transfery do 
oslabených a nestabilních regionů nebo zemí; vyzývá členské státy, aby vypracovaly
a zveřejnily seznam osob (včetně právnických osob a jednotlivců) odsouzených za 
porušení právních předpisů v oblasti vývozu zbraní a případů zjištěného odklonu; 
vyzývá členské státy, aby poskytly detailní informace o postupech pro pozastavení 
platnosti nebo zrušení udělených licencích, pokud jde o země, na které bylo uvaleno 
embargo;

Veřejná kontrola

25. připomíná, že vlády nesou politickou odpovědnost za rozhodnutí, zda vyvážet vojenský 
materiál nebo zboží dvojího užití či ne;

26. je pevně přesvědčen, že občané mají právo být informováni o rozhodnutích jejich vlád 
týkajících se vývozu zbraní, jelikož tato rozhodnutí mají dopad na bezpečnost a životní 
podmínky jejich země;

27. vyzývá k posílení parlamentního dohledu na vnitrostátní a evropské úrovni 
prostřednictvím výročních zpráv v Parlamentu; vyzývá k diskusi o vývozu zbraní na 
příští meziparlamentní konferenci o SZBP/SBOP;
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28. zdůrazňuje klíčovou roli občanské společnosti pro zvýšení transparentnosti; vyzývá 
Komisi, ESVČ a Pracovní skupinu pro vývoz konvenčních zbraní, aby prohloubily svůj 
dialog s občanskou společností a příslušnými analytickými středisky;

Nové technologie a otázka zboží dvojího užití

29. domnívá se, že v důsledku technologického vývoje je čím dál těžší rozlišovat mezi čistě 
vojenským a čistě civilním užitím; vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni 
Komise, členské státy a Komisi, aby zajistily, že nebudou existovat žádné mezery na 
úrovni Wassenaarského ujednání a mezi vojenským seznamem a přílohami nařízení
o zboží dvojího užití a aby věnovaly zvláštní pozornost novým technologiím 
strategického významu, jako jsou dálkově řízené letadlové systémy a technologie 
sledování;

30. oceňuje probíhající práci Komise a její úmysl předložit nový legislativní návrh o zboží 
dvojího užití v první polovině roku 2016; připomíná naléhavou potřebu řešit 
problematiku potenciálně nebezpečného vývozu produktů a služeb IKT do třetích zemí;

31. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce, 
místopředsedkyni Komise a vládám a parlamentům členských států.


