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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ
(2015/2114(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης 
Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των 
εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού ('η κοινή θέση')1,

– έχοντας υπόψη την εξέταση της κοινής θέσης που διενεργήθηκε από την ομάδα 
εργασίας «Εξαγωγές συμβατικών όπλων» του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(COARM), 

– έχοντας υπόψη την 16η ετήσια έκθεση του Συμβουλίου, που εκπονήθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 8 παράγραφος 2 της κοινής θέσης του συμβουλίου 2008/944/ΚΕΠΠΑ, που 
καθορίζει κοινούς κανόνες που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής 
τεχνολογίας και εξοπλισμού2,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2012/711/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 
2012, για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της ΕΕ για την προώθηση σε τρίτες 
χώρες του ελέγχου των εξαγωγών όπλων και των αρχών και κριτηρίων της κοινής 
θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ·

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής 
της 9ης Δεκεμβρίου 2003,

– έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας «Μια ασφαλής Ευρώπη σε έναν 
καλύτερο κόσμο» που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 
2003,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για το Εμπόριο Όπλων (ΣΕΟ) που εγκρίθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 2 Απριλίου 20133,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κύρωση της 
Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Μαΐου 2015 σχετικά με τον αντίκτυπο των 
εξελίξεων στις ευρωπαϊκές αμυντικές αγορές επί των ικανοτήτων ασφάλειας και 
άμυνας στην Ευρώπη, και ιδίως τις παραγράφους 4, 10, 18, 19, 20 και 215, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/768/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 
2013, για τις δραστηριότητες της ΕΕ προς υποστήριξη της εφαρμογής της Συνθήκης για 

                                               
1 ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99.
2 ΕΕ C 103 της 27.3.2015, σ. 1. 
3 Συνθήκη για το εμπόριο όπλων, UN, 13-27217.
4  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0081.
5  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0215.
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το Εμπόριο Όπλων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ασφάλεια1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 428/2009 του Συμβουλίου της 5ης Μαΐου 2009, 
περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και 
της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης2, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 599/2014 και τον κατάλογο αγαθών και τεχνολογίας διπλής χρήσης στο 
παράρτημα Ι αυτού,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2014 προς το 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πολιτικής ελέγχου των 
εξαγωγών: εξασφάλιση ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας σε έναν μεταβαλλόμενο 
κόσμο, (COM(2014)0244)),

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 2014, σχετικά με το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών ειδών 
διπλής χρήσης, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την επανεξέταση της 
πολιτικής ελέγχου των εξαγωγών της 21ης Νοεμβρίου 2014,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων 
για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της 
Κοινότητας3,

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης 
συσσώρευσης και του παράνομου εμπορίου φορητών και ελαφρών όπλων καθώς και 
των πυρομαχικών τους, που εγκρίθηκε στις 15-16 Δεκεμβρίου 2005 από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, καθώς και την κοινή δράση 2002/589/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 12ης 
Ιουλίου 2002, για τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της 
αποσταθεροποιητικής συσσώρευσης και διάδοσης φορητών όπλων και ελαφρού 
οπλισμού και την κατάργηση της κοινής δράσης 1999/34/ΚΕΠΠΑ,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση 2003/468/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 
2003, για τον έλεγχο της διαμεσολάβησης με αντικείμενο όπλα4,

– έχοντας υπόψη τον ενημερωμένο Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 9 Φεβρουαρίου 2015,

– έχοντας υπόψη τις οδηγίες χρήσης για την κοινή θέση 2003/468/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών 
στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού,

– έχοντας υπόψη τον διακανονισμό Wassenaar της 12ης Μαΐου 1996 για τον έλεγχο 
εξαγωγής συμβατικών όπλων, ειδών και τεχνολογιών διπλής χρήσης, καθώς και τους 
ενημερωμένους καταλόγους του 2015 που αφορούν τα ανωτέρω είδη, τεχνολογίες και 

                                               
1  ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 56.
2 ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1.
3 ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1.
4 ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 79.
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πυρομαχικά1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 1236/2005 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 
2005, για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη 
θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική 
μεταχείριση ή τιμωρία,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2015, προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «υρωπαϊκό θεματολόγιο για τους 
καταναλωτές» (COM(2015)0185)),

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την Ανάπτυξη που εγκρίθηκε στις 
24 Φεβρουαρίου 2006,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2011 προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της 
αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα αλλαγής»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 42 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) και το 
άρθρο 346 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τη συνθήκη των ΗΕ για το εμπόριο όπλων, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 
24 Δεκεμβρίου 2014,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 24/35 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών της 8ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τον αντίκτυπο της μεταφοράς 
όπλων στα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τις ένοπλες συγκρούσεις2

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0000/2015),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό περιβάλλον ασφάλειας γύρω από την ΕΕ έχει 
μεταβληθεί δραματικά, ιδίως στις χώρες της νότιας και της ανατολικής γειτονίας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξέλεγκτη εξάπλωση των όπλων συνιστά σοβαρό κίνδυνο 
για την ειρήνη και την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την περίοδο 2010-2014, τα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν 
υπεύθυνα για το 25,4% των παραδόσεων σημαντικών συμβατικών όπλων παγκοσμίως3, 
γεγονός που αναδεικνύει την ΕΕ των 28 στον τρίτο μεγαλύτερο εξαγωγέα όπλων κατά 
την ίδια περίοδο, μετά τις ΗΠΑ με 31,1% και τη Ρωσία με 26,5%,

                                               
1 http://www.wassenaar.org/controllists/, ‘list of dual-use goods and technologies and munitions list’, 
διακανονισμός Wassenaar της 12ης Μαΐου 1996 για τον έλεγχο εξαγωγής συμβατικών όπλων, ειδών και 
τεχνολογιών διπλής χρήσης, 25 Μαρτίου 2015
2 A/HRC/RES/24/35
3  Trends in international arms transfers, 2014, SIPRI Fact Sheet, Μάρτιος 2015
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ εξήγαγαν όπλα συνολικής αξίας 9,6 
δισεκ. ευρώ το 20131 και 10,7 δισεκ. ευρώ το 20122 προς χώρες της Μέσης Ανατολής 
και της Βόρειας Αφρικής (MENA), ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιπροσώπευαν το 36% 
των συνολικών εξαγωγών προς τρίτες χώρες·

Παγκόσμιο περιβάλλον ασφαλείας και εξαγωγές όπλων

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη εξάπλωση των βίαιων συγκρούσεων στη 
γειτονία του, ιδίως στην Ουκρανία, τη Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη·

2. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, παρά τα πολυάριθμα καθεστώτα ελέγχου των εξαγωγών 
όπλων, οι εξελίξεις κατά τα δύο τελευταία χρόνια έχουν δε΄ξει ότι τα όπλα συχνά 
καταλήγουν στα χέρια καταπιεστικών καθεστώτων, ένοπλων ομάδων και βίαιων μη 
κρατικών παραγόντων, τρομοκρατών και εγκληματιών, και χρησιμοποιούνται για να 
πυροδοτούν την ανασφάλεια και τις ένοπλες συγκρούσεις εσωτερικά και εξωτερικά ή 
για να υποστηρίζουν την εσωτερική καταπίεση, τις περιφερειακές συρράξεις και τις 
σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

3. Εκφράζει τη λύπη του διότι περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι3 βρίσκουν τον θάνατο 
κάθε χρόνο εξαιτίας της ένοπλης βίας, τόσο σε ένοπλες συγκρούσεις όσο και σε σχέση 
με εγκληματική δραστηριότητα·

4. παρατηρεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι σημαντικοί εξαγωγείς όπλων σε παγκόσμια 
κλίμακα, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν 36,7 δισεκ. ευρώ σε εξαγωγές κατά το 2013, 
εκ των οποίων 26,7 δισεκ. ευρώ προς χώρες εκτός ΕΕ· θεωρεί ότι η αμυντική 
βιομηχανία πρέπει να αποσκοπεί πρωταχικά στο να εξασφαλίζει την άμυνα και την 
ασφάλεια των κρατών μελών της ΕΕ· εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τις συνέπειες που 
έχει για την ασφάλεια και την άμυνα της ΕΕ η μεταφορά ευαίσθητων γνώσεων και 
τεχνολογίας προς τρίτες χώρες·

5. επισημαίνει ότι, παρ' όλο που οι αρνήσεις χορήγησης και οι αναστολές αδειών σε 
συνέχεια των εμπάργκο ή των συρράξεων και επαναστάσεων όπως η Αραβική Άνοιξη 
αποτελούν θετικό σημάδι, δείχνουν ότι η εξαγωγική πολιτική της ΕΕ απλώς αντιδρά 
στις εξελίξεις· θεωρεί ότι πριν από τη χορήγηση αδειών θα ήταν απαραίτητη μια πιο 
διεξοδική εκτίμηση των ειδικών κινδύνων που συνδέονται με τις αποδέκτριες χώρες·

6. παρατηρεί ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με εκτροπές, λαθρεμπόριο και συσσώρευση 
όπλων αυξάνονται· υπογραμμίζει ότι υπάρχει κίνδυνος, τα όπλα που εξάγονται προς 
τρίτες χώρες να επανεισαχθούν στην Ευρώπη με πρωτοφανή ευκολία και ταχύτητα 
λόγω του αυξημένου λαθρεμπορίου όπλων και της μεγαλύτερης κινητικότητας, κάτι 
που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών, όπως επισημάνθηκε σε πρόσφατη 
έκθεση της EUROPOL4· χαιρετίζει την επανεξέταση της νομοθεσίας της ΕΕ περί 
πυροβόλων όπλων και την πρόθεση για ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας με τις 
γειτονικές χώρες στο θέμα του λαθρεμπορίου όπλων·

                                               
1 16η ετήσια έκθεση για τις εξαγωγές όπλων
2 15η ετήσια έκθεση για τις εξαγωγές όπλων
3 Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body Counts, a report by the Geneva Declaration on Armed 
Violence and Development
4  Exploring Tomorrow’s Organised Crime, 2015, Europol
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7. τονίζει ότι οι έλεγχοι στις εξαγωγές όπλων αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ και πρέπει να διέπονται από τις 
αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 21 της ΣΕΕ, ιδίως την προαγωγή της 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και την διαφύλαξη της ειρήνης, την πρόληψη των 
συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι εξαγωγές 
όπλων μπορεί να πλήξουν την αξιοπιστία της ΕΕ ως υπέρμαχου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα σε παγκόσμια κλίμακα· ζητεί η νέα παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την 
εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας να εξετάσει δεόντως τα ζητήματα των 
εξαγωγών όπλων λαμβάνοντας υπόψη το αλλαγμένο περιβάλλον ασφάλειας και τις 
συναφείς απειλές και κινδύνους·

8. εκφράζει τη λύπη του διότι οι ανεύθυνες μεταφορές όπλων εξακολουθούν να 
παρεμποδίζουν τη δημοκρατική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε πολλά μέρη 
του κόσμου· αναγνωρίζει η αποτελεσματική εφαρμογή του Όγδοου Κριτηρίου θα ήταν 
αποφασιστική συνεισφορά στην συνοχή της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τους 
αναπτυξιακούς στόχους·

Συνθήκη για το Εμπόριο Όπλων 

9. χαιρετίζει τη θέση σε ισχύ της ΣΕΟ· χαιρετίζει τις δραστηριότητες απεύθυνσης που έχει 
αναλάβει η ΕΕ για να προωθήσει την οικουμενική κύρωση και εφαρμογή της 
Συνθήκης·

10. χαιρετίζει την απαίτηση προς τα κράτη μέλη της ΣΕΟ να λάβουν υπόψη, στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη χορήγηση αδειών, τον κίνδυνο τα προς 
μεταφορά όπλων να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη ή τη διευκόλυνση σοβαρών 
πράξεων βίας βασιζόμενης στο φύλο ή σοβαρών πράξεων βίας εναντίον γυναικών και 
παιδιών· καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν αυτό τον όρο στην κοινή θέση·

Η κοινή θέση

11. υπενθυμίζει ότι η κοινή θέση δεν επηρεάζει το δικαίωμα των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν πιο περιοριστικές εθνικές πολιτικές και ότι τα κοινά πρότυπα που ορίζει η 
κοινή θέση πρέπει να θεωρούνται το ελάχιστο πρότυπο για τη διαχείριση των 
μεταφορών στρατιωτικής τεχνολογίας σύμφωνα με την τρίτη αιτιολογική σκέψη· 
υπενθυμίζει ότι η εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν πρέπει να οδηγήσει παρά σε 
μια πιο περιοριστική πολιτική για τις εξαγωγές όπλων σε εθνικό επίπεδο και όχι να 
χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για τη χαλάρωση αυστηρότερων εθνικών κανόνων·

12. λαμβάνει υπό σημείωση την αξιολόγηση της κοινής θέσης 2008/944 από την COARM 
και το συμπέρασμα ότι υπηρετούνται ορθά οι στόχοι που έχει θέσει το Συμβούλιο και 
ότι τούτο είναι σύμφωνο με τη ΣΕΟ· εκφράζει ανησυχία διότι τα κράτη μέλη έκριναν 
ότι δεν είναι απαραίτητη κάποια αλλαγή, παρά τις αδυναμίες τις οποίες εξέθεσε, σε 
σχέση με τις εξαγωγές όπλων, η Αραβική Άνοιξη·

13. λαμβάνει υπόψη την επικαιροποίηση των οδηγιών χρήσης για την κοινή θέση του 
Συμβουλίου και τον Στρατιωτικό Κατάλογο της ΕΕ· αναμένει την έγκριση ενός νέου 
επιγραμμικού μηχανισμού μερισμού πληροφοριών από την COARM· χαιρετίζει τις νέες 
αναφορές σε πτυχές της ΣΕΟ που δεν έχουν ακόμα συμπεριληφθεί στην κοινή θέση και 
τις αλλαγές στις λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το Έβδομο Κριτήριο· 
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εκφράζει την απογοήτευσή του διότι οι αλλαγές στις κατεθυντήριες γραμμές σχετικά με 
την εφαρμογή των άλλων κριτηρίων ήταν περιορισμένες, ιδίως όσον αφορά το Όγδοο 
Κριτήριο παρά τις εκτεταμένες δυσκολίες στην αποτελεσματική εφαρμογή της·

14. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την αυστηρότερη εφαρμογή των οκτώ 
κριτηρίων· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο 
πλαίσιο της COARM, πρέπει να διευρύνουν τις αξιολογήσεις τους ώστε να 
συμπεριλάβουν την εστίαση στην κατάσταση στη χώρα προορισμού, καθώς και σχετικά 
με την εκάστοτε συγκεκριμένη στρατιωτική τεχνολογία· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν αυστηρότερα εθνικά κριτήρια·

15. υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί μια πιο συνεκτική πολιτική σχετικά με τα 
εμπάργκο· καλεί τα κράτη μέλη να εξαλείψουν οποιεσδήποτε αμφισημίες στα 
συστήματά τους, αλλά επίσης σε επίπεδο διακανονισμού Wassenaar σχετικά με την 
εξαγωγή «στρατιωτικών» και «μη στρατιωτικών» όπλων, που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε μια κατάσταση κατά την οποία οι μεταφορές μικρών όπλων θα μπορούν να 
καταστρατηγούν τα συστήματα ρύθμισης με το να χαρακτηρίζονται «μη στρατιωτικές»·

16. προτείνει να διερευνηθεί η δυνατότητα εφαρμογής και επέκτασης των οκτώ κριτηρίων, 
επίσης στις μεταφορές στρατιωτικού προσωπικού και προσωπικού ασφαλείας, στις 
υπηρεσίες τις σχετικές με τις εξαγωγές όπλων και στις ιδιωτικές στρατιωτικές 
υπηρεσίες·

17. εκφράζει την ανησυχία του για τις ενδεχόμενες εκτροπές όπλων και για την έλλειψη 
αποτελεσματικών ελέγχων στους τελικούς χρήστες, και καλεί τα κράτη μέλη να 
εγκαθιδρύσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου (κοινό σύστημα 
παρακολούθησης, ρήτρα μη κακής χρήσης στα πιστοποιητικά τελικού χρήστη, 
υποχρεωτικές υλικές επιθεωρήσεις των τελικών χρηστών)· καλεί τα κράτη μέλη να 
εναρμονίσουν καλύτερα το Έβδομο Κριτήριο με το άρθρο 11 της ΣΕΟ·

18. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την ενδεχόμενη καταστρατήγηση των εξαγωγικών 
ελέγχων της ΕΕ μέσω της βάσει αδείας παραγωγής σε χώρες εκτός ΕΕ ή μέσα από 
εξωχώριες θυγατρικές εταιρειών που εδρεύουν στην ΕΕ· παροτρύνει την COARM να 
εξετάσει εις βάθος το ζήτημα αυτό στην προσεχή ετήσια έκθεσή της·

19. ζητεί αυξημένο συντονισμό σε επίπεδο εργασίας εντός του Συμβουλίου και της ΕΥΕΔ 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη πτυχές που συνδέονται 
με την πρόληψη συγκρούσεων, την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Διαφάνεια

20. θεωρεί λυπηρή την πολύ καθυστερημένη έγκριση της 16ης ετήσιας έκθεσης, που 
σημείωσε τη μεγαλύτερη καθυστέρηση από καταβολής του θεσμού·

21. θεωρεί λυπηρό ότι μόνο 21 κράτη μέλη υπέβαλαν πλήρεις συμμετοχές στην 16η ετήσια 
έκθεση· εκφράζει τη λύπη του διότι η Ελλάδα δεν παρουσίασε καθόλου στοιχεία, ενώ η 
Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν παρουσίασαν στοιχεία σχετικά με τις 
πραγματικές εξαγωγές όπλων και η Γαλλία παρουσίασε έναν συνολικό αριθμό για τις 
εξαγωγές όπλων χωρίς επιμέρους ανάλυση· 
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22. παρατηρεί ότι η έκθεση περιλαμβάνει τυποποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις 
εκδοθείσες άδειες εξαγωγών αλλά δεν περιλαμβάνει συνολικές πληροφορίες για τις 
πραγματικές εξαγωγές όπλων·

23. ζητεί την καθιέρωση μιας τυποποιημένης διαδικασίας εκπόνησης και υποβολής 
εκθέσεων, και με προθεσμία, για πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές εξαγωγές και 
τα δεδομένα αδειών, η οποία θα εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη· καλεί 
τα κράτη μέλη να υποβάλλουν εκτενέστερα στοιχεία σχετικά με τις αρνήσεις 
χορήγησης αδειών, στα οποία να περιλαμβάνονται ειδικές για κάθε άδεια πληροφορίες 
σχετικά με το κράτος-αποδέκτη και τη συγκεκριμένη αρχή, περιγραφή και ποσότητα 
των προς μεταφορά ειδών σε σχέση με τις υποκατηγορίες του Στρατιωτικού 
Καταλόγου, και τον λόγο της άρνησης·

24. ζητεί ενισχυμένες διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με μεταφορές 
προς ευάλωτες και ασταθείς περιφέρειες ή χώρες· καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν 
και να δημοσιεύσουν κατάλογο προσώπων (συμπεριλαμβανομένων φορέων και 
ατόμων) που έχουν καταδικαστεί για την παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με τις 
εξαγωγές όπλων, καθώς και των περιπτώσεων εκτροπής που έχουν εντοπιστεί· καλεί τα 
κράτη μέλη να προσφέρουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες για 
την ανάκληση ή την αναστολή αδειών που έχουν χορηγηθεί σε σχέση με χώρες που 
υπόκεινται σε εμπάργκο·

Δημόσιος έλεγχος

25. υπενθυμίζει ότι οι κυβερνήσεις φέρουν την πολιτική ευθύνη του αν θα προβούν ή όχι σε 
εξαγωγές στρατιωτικών ειδών ή αγαθών διπλής χρήσης·

26. πιστεύει κατηγορηματικά ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για τις 
αποφάσεις των κυβερνήσεών τους σχετικά με τις εξαγωγές όπλων, δεδομένου ότι 
επηρεάζουν την ασφάλεια και την ευημερία της χώρας τους·

27. ζητεί να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική εποπτεία τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μέσω ετήσιων εκθέσεων στο Κοινοβούλιο· ζητεί το θέμα των ευρωπαϊκών 
εξαγωγών όπλων να συζητηθεί κατά την προσεχή διακοινοβουλευτική διάσκεψη 
σχετικά με την ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ·

28. τονίζει επίσης τον κεφαλαιώδη ρόλο της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με την αύξηση 
της διαφάνειας· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ/COARM να συνεχίσουν να 
βαθαίνουν το διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και τις σχετικές δεξαμενές σκέψης·

Οι νέες τεχνολογίες και το ζήτημα των αγαθών διπλής χρήσης

29. θεωρεί ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν ολοένα και δυσκολότερη τη διάκριση 
μεταξύ αμιγώς στρατιωτικής και αμιγώς μη στρατιωτικής χρήσης· καλεί την ΑΠ/ΥΕ, τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχουν «παραθυράκια» 
στο επίπεδο του διακανονισμού Wassenaar και μεταξύ του Στρατιωτικού Καταλόγου 
και τα παραρτήματα του κανονισμού περί διπλής χρήσης, και να δώσουν ιδιαίτερη 
προσοχή σε νέες τεχνολογίες στρατηγικής σημασίας όπως τα συστήματα 
τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS) και η τεχνολογία επιτήρησης·
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30. χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες εργασίες της Επιτροπής και την πρόθεσή της να 
παρουσιάσει μια νέα νομοθετική πρόταση σχετικά με τις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης 
το πρώτο εξάμηνο του 2016· υπενθυμίζει την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι 
δυνητικά επιζήμιες εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ προς τρίτες χώρες·

31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, την ΑΠ/ΥΕ, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών 
μελών.


