
PR\1066411HU.doc PE560.836v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2014 - 2019

Külügyi Bizottság

2015/2114(INI)

15.7.2015

JELENTÉSTERVEZET

a fegyverkivitelről: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtásáról
(2015/2114(INI))

Külügyi Bizottság

Előadó: Bodil Valero



PE560.836v01-00 2/10 PR\1066411HU.doc

HU

PR_INI

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ..........3



PR\1066411HU.doc 3/10 PE560.836v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a fegyverkivitelről: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtásáról
(2015/2114(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó 
közös szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi 
közös álláspontra (a közös álláspont)1,

– tekintettel a közös álláspont felülvizsgálatára, amelyet az Európai Unió Tanácsának a 
hagyományos fegyverek kivitelével foglalkozó munkacsoportja (COARM) végzett el,

– tekintettel Tanácsnak a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére 
vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló 2008/944/KKBP tanácsi közös 
álláspont 8. cikkének (2) bekezdése szerinti tizenhatodik. éves jelentésére2,

– tekintettel a fegyverkivitel ellenőrzésének és a 2008/944/KKBP közös álláspont 
elveinek és szempontjainak harmadik országokban való előmozdítása érdekében 
folytatott uniós tevékenység támogatásáról szóló, 2012. november 19-i 
2009/1012/KKBP tanácsi határozatra,

– tekintettel a 2003. december 9-i, a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-
stratégiára,

– tekintettel az Európai Tanács által 2003. december 12-én elfogadott, „Egy biztonságos 
Európa egy jobb világban” című európai biztonsági stratégiára,

– tekintettel az ENSZ Közgyűlése által 2013. április 2-án elfogadott Fegyverkereskedelmi 
Szerződésre3,

– tekintettel a Fegyverkereskedelmi Szerződés ratifikálásáról szóló, 2014. február 5-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel az európai védelmieszköz-piacokon végbemenő változásoknak az európai 
biztonsági és védelmi képességekre kifejtett hatásáról szóló, 2015. május 21-i 
állásfoglalására, különösen a 4., 10., 18., 19., 20. és 21. bekezdésre5,

– tekintettel az Európai Biztonsági Stratégia keretében a Fegyverkereskedelmi Szerződés 
végrehajtásának támogatása céljával végzett uniós tevékenységekről szóló, 2013. 
december 16-i 2013/768/KKBP tanácsi határozatra6,

– tekintettel az 599/2014/EU rendelettel módosított, a kettős felhasználású termékek 

                                               
1 HL L 335., 2008.12.13., 99. o.
2 HL C 103., 2015.3.27., 1. o. 
3 Fegyverkereskedelmi Szerződés, ENSZ, 13-27217.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0081.
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0215.
6  HL L 341., 2013.12.18., 56. o.
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kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi 
ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi 
rendeletre1 és az I. mellékletében foglalt, a kettős felhasználású termékek és 
technológiák jegyzékére,

– tekintettel a Tanácshoz és a Parlamenthez intézett, „Az exportellenőrzési politikák 
felülvizsgálata: a biztonság és versenyképesség biztosítása változó világunkban” című 
bizottsági közleményre (COM(2014)0244)),

– tekintettel a kettős felhasználású termékekre vonatkozó export-ellenőrzési rendszer 
felülvizsgálatáról szóló, 2014. június 12-i parlamenti, tanácsi és bizottsági együttes 
nyilatkozatra, 

– tekintettel az exportellenőrzési politika felülvizsgálatára vonatkozó, 2014. november 
21-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó 
feltételek egyszerűsítéséről szóló, 2009. május 6-i 2009/43/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre2,

– tekintettel az Európai Tanács által 2005. december 15–16-án elfogadott, a kézi- és 
könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek tiltott felhalmozása és 
kereskedelme elleni küzdelmet célzó uniós stratégiára, valamint az Európai Uniónak a 
kézi lőfegyverek és könnyűfegyverek destabilizációra vezető felhalmozódása és 
elterjedése elleni küzdelemhez való hozzájárulásáról és az 1999/34/KKBP együttes 
fellépés hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. július 12-i 2002/589/KKBP tanácsi 
együttes fellépésre,

– tekintettel a fegyverkereskedelem ellenőrzéséről szóló, 2003. június 23-i 
2003/468/KKBP tanácsi közös álláspontra3,

– tekintettel az Európai Uniónak a Tanács által 2015. február 9-én elfogadott, aktualizált 
közös katonai listájára,

– tekintettel a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó 
közös szabályok meghatározásáról szóló 2008/944/KKBP közös tanácsi állásponthoz 
kapcsolódó felhasználói útmutatóra,

– tekintettel a hagyományos fegyverek, valamint a kettős felhasználású áruk és 
technológiák exportjának ellenőrzéséről szóló, 1996. május 12-i Wassenaari 
Megállapodásra, valamint ezen áruk, technológiák és lőszerek 2015-ben aktualizált 
jegyzékeire4,

– tekintettel az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy 

                                               
1 HL L 134., 2009.5.29., 1. o.
2 HL L 146., 2009.6.10., 1. o.
3 HL L 156., 2003.6.25., 79. o.
4 http://www.wassenaar.org/controllists/, „a kettős felhasználású áruk, technológiák és lőszerek jegyzéke”, a 
hagyományos fegyverek, valamint a kettős felhasználású áruk és technológiák exportjának ellenőrzéséről szóló 
Wassenaari Megállapodás, 2015. március 25.
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megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 
2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendeletre,

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, az európai biztonsági stratégiáról 
szóló, 2015. április 28-i bizottsági közleményre (COM(2012)0185),

– tekintettel a 2006. február 24-én elfogadott európai konszenzusra a fejlesztési 
politikáról,

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Változtatási program: az EU 
fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tétele” című, 2011. október 13-i bizottsági 
közleményre,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 42. cikkére és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 346. cikkére,

– tekintettel az ENSZ Fegyverkereskedelmi Szerződésére, amely 2014. december 24-én 
lépett hatályba,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Emberi Jogi Tanácsának a fegyveres konfliktusokban 
a fegyvertranszfer által az emberi jogokra gyakorolt hatásról szóló, 2013. október 8-i 
24/35. sz. határozatára1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére és 132. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A8-0000/2015),

A. mivel az EU-t körülvevő globális biztonsági környezet drámai mértékben megváltozott, 
különösen a déli és a keleti szomszédságban;

B. mivel a fegyverek ellenőrizetlen elterjedése súlyos veszélyt jelent a békére és a 
biztonságra, az emberi jogokra és a fenntartható fejlődésre nézve;

C. mivel a 2010–2014-es időszakban világviszonylatban az uniós tagállamok tették ki a 
hagyományos fegyverek szállításának 25,4%-át2, így ebben az időszakban az Amerikai 
Egyesült Államok (31,1%) és Oroszország (26,5%) után az EU28 volt a harmadik 
legnagyobb fegyverszállító;

D. mivel az uniós tagállamok a közel-keleti és észak-afrikai (MENA) országokba 2013-ban 
összesen 9,6 milliárd euró értékben exportáltak fegyvert3, 2012-ben pedig 10,7 milliárd 
euró értékben4, mivel az uniós tagállamok a harmadik országokba irányuló teljes kivitel 
36%-át képviselték;

                                               
1 A/HRC/RES/24/35.
2 Trends in international arms transfers (A nemzetközi fegyvertranszferrel kapcsolatos trendek), 2014, SPIRI 
Fact Sheet, 2015. március.
3 Tizenhatodik éves fegyverkiveteli jelentés.
4 Tizenötödik éves fegyverkiveteli jelentés.
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Globális biztonsági környezet és fegyverkivitel

1. mélységesen aggasztja, hogy a szomszédságában, azaz Ukrajnában, Szíriában, Irakban 
és Líbiában terjednek az erőszakos konfliktusok;

2. sajnálatosnak tartja, hogy a számos fegyverkivitel-ellenőrzési rendszer ellenére az 
elmúlt két év fejleményei azt mutatják, hogy a fegyverek gyakran kerülnek elnyomó 
rezsimek, fegyveres csoportok és erőszakos nem állami szereplők, terroristák és 
bűnözők birtokába, és a fegyvereket a belső és külső bizonytalanság és fegyveres 
konfliktusok szítására, vagy a belső elnyomás, regionális konfliktusok és az emberi 
jogok és az alapvető szabadságok súlyos megsértésének támogatására használják fel;

3. sajnálatosnak tartja, hogy évente körülbelül félmillióan1 halnak meg fegyveres erőszak 
következtében, egyrészt fegyveres konfliktusokban, másrészt bűncselekményekkel 
kapcsolatban;

4. megjegyzi, hogy az uniós tagállamok jelentős globális fegyverexportőrök, ami 2013-ban 
36,7 milliárd eurós kivitelt jelent, amiből 26,7 milliárd euró összegű kivitel nem uniós 
országokba irányult; úgy gondolja, hogy a védelmi iparnak elsősorban az uniós 
tagállamok védelmének és biztonságának garantálására kell törekednie; mélységesen 
aggasztják azon következmények, amelyeket az érzékeny ismeretek és technológiák 
harmadik országoknak történő átadása idézett elő az EU biztonságára és védelmére 
nézve;

5. rámutat arra, hogy bár az embargókat vagy a konfliktusokat és forradalmakat, például 
az arab tavaszt követően az engedélyek megtagadása és felfüggesztése kedvező jelnek 
tekinthető, ugyanakkor azt mutatja, hogy az EU exportpolitikája pusztán reagáló 
jellegű; úgy gondolja, hogy az engedélyezés előtt alaposabban értékelni kellene a 
fogadó országokkal kapcsolatos konkrét kockázatokat;

6. megjegyzi, hogy növekednek a fegyverek eltérítéséből, csempészetéből és 
felhalmozásából eredő kockázatok; hangsúlyozza, hogy fegyvercsempészet növekedése 
és a fokozott mobilitás miatt a harmadik országokba exportált fegyverekkel kapcsolatos 
kockázatok minden eddiginél könnyebben és gyorsabban újra megjelenhetnek 
Európában, ami veszélyezteti az emberek biztonságát, amint azt az EUROPOL 
legfrissebb jelentése is kiemelte2; üdvözli a lőfegyverekről szóló uniós jogszabályok 
felülvizsgálatát és a szomszédos országokkal való, a fegyvercsempészettel kapcsolatos 
rendőrségi együttműködés megerősítésére irányuló szándékot;

7. hangsúlyozza, hogy a fegyverkivitel ellenőrzése az EU kül- és biztonságpolitikájának 
szerves részét képezi és az EUMSZ 21. cikkében foglalt elvek irányadóak rá, azaz a 
demokrácia és a jogállamiság előmozdítása, a béke megőrzése, a konfliktusok 
megelőzése és a nemzetközi biztonság fokozása; emlékeztet arra, hogy a fegyverkivitel 
kihathat az EU mint az emberi jogok globális szószólójának hitelességére; arra hív fel, 
hogy a kül- és biztonságpolitikára vonatkozó új uniós globális stratégia 
megfelelőképpen vegye figyelembe a fegyverkivitellel kapcsolatos kérdéseket, 

                                               
1 Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body Counts, a fegyveres erőszakról és a fejlesztésről szóló 
Genfi Nyilatkozat jelentése.
2  A jövőbeni szervezett bűnözéssel kapcsolatos kutatás, 2015, Europol.
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tekintettel a megváltozott biztonsági környezetre és a kapcsolódó kockázatokra és 
veszélyekre;

8. sajnálatosnak tartja, hogy a felelőtlen fegyvertranszferek továbbra is akadályozzák a 
demokratikus, gazdasági és társadalmi fejlődést a világ több részén; elismeri, hogy a 
nyolcadik kritérium hatékony megvalósítása döntő hozzájárulást jelentene az EU 
fejlesztési célokkal kapcsolatos politikai koherenciájához;

Fegyverkereskedelmi Szerződés 

9. örvendetesnek tartja a Fegyverkereskedelmi Szerződés (ATT) hatálybalépését; üdvözli 
az EU által a szerződés egyetemes megerősítésének és végrehajtásának előmozdítása 
céljából megtett tájékoztatási tevékenységeket;

10. üdvözli azt a követelményt, miszerint a Fegyverkereskedelmi Szerződés részes felei az 
engedélyekkel kapcsolatos döntéshozatali eljárás során vegyék tekintetbe azt a 
kockázatot, hogy az átadandó fegyverek nemi alapú erőszakhoz kapcsolódó súlyos 
cselekmények vagy nők és gyermekek elleni súlyos erőszakos cselekmények 
elkövetésére vagy elősegítésére használhatók fel; felhívja a tagállamokat, hogy vegyék 
be ezt a feltételt a közös álláspontba;

A közös álláspont

11. emlékeztet arra, hogy a közös álláspont nem érinti a tagállamok arra vonatkozó jogát, 
hogy korlátozóbb nemzeti politikákat hajtsanak végre, és hogy a közös álláspontban 
meghatározott közös szabályozást a (3) preambulumbekezdés szerint a katonai 
technológia átadásának felügyelete során minimális követelménynek kell tekinteni; 
rámutat arra, hogy az európai szintű harmonizáció csak fokozottabban megszorító 
nemzeti szintű fegyverkiviteli politikához vezethet és nem hozható fel ürügyként a 
szigorúbb nemzeti szabályok enyhítésére;

12. tekintetbe veszi a 2008/944/KKBP közös álláspontnak a COARM által elvégzett 
felülvizsgálatát és azt a következtetést, miszerint az álláspont megfelelően szolgálja a 
Tanács által kitűzött célokat, és hogy összhangban áll a Fegyverkereskedelmi 
Szerződéssel; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a tagállamok annak ellenére úgy 
gondolták, hogy nincs szükség változtatásra, hogy az arab tavasz felszínre hozta a 
fegyverkiviteli politikák gyengeségeit;

13. figyelembe veszi a Tanács közös álláspontjához kapcsolódó felhasználói útmutatónak és 
az EU katonai listájának aktualizálását; várakozással tekint egy új online 
információmegosztási mechanizmusnak a COARM általi elfogadása elé; üdvözli a 
Fegyverkereskedelmi Szerződés azon szempontjaira való új hivatkozásokat, amelyek 
még nem szerepelnek a közös álláspontban, valamint a hetedik kritériumra vonatkozó 
alapos útmutatás módosításait; csalódott amiatt, hogy a többi kritérium végrehajtásával 
kapcsolatos útmutatásban kevés változtatás történt, különösen a nyolcadik kritérium 
tekintetében, annak ellenére, hogy általánosságban nehézségek tapasztalhatók a 
hatékony végrehajtása terén;

14. felhívja a tagállamokat a nyolc kritérium szigorúbb alkalmazásának biztosítására; úgy 
gondolja, hogy európai szinten a COARM-hoz tartozó tagállamoknak bővíteniük kell 
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vizsgálataikat, hogy figyelembe vegyék a célországban fennálló viszonyokat, valamint a 
szóban forgó konkrét katonai technológiát; arra ösztönzi a tagállamokat, hogy 
alkalmazzanak szigorúbb nemzeti kritériumokat;

15. hangsúlyozza, hogy koherensebb politikára van szükség az embargókkal kapcsolatban 
felhívja a tagállamokat, hogy szüntessék meg a „katonai” és „nem katonai” fegyverek 
kivitelével kapcsolatban a rendszereikben, de a Wassenaari Megállapodás szintjén is 
tapasztalható ellentmondásokat, amelyek következtében a „nem katonainak” minősített 
kézifegyverek átadása révén megkerülhetők a szabályozási rendszerek;

16. javasolja azon lehetőség megvizsgálását, hogy a nyolc kritériumot a katonai és 
biztonsági személyi állományra, a fegyverkivitellel kapcsolatos szolgáltatásokra és a 
magán katonai szolgáltatásokra is alkalmazzák és kiterjesszék;

17. aggasztja a kivitelek eltérítésének lehetősége és a végfelhasználókra vonatkozó 
hatékony ellenőrzések hiánya, és felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak létre hatékony 
ellenőrzési rendszert (közös nyomonkövetési rendszert, a visszaélést tiltó záradék 
végfelhasználói tanúsítványba való beillesztését, a végfelhasználók kötelező fizikai 
vizsgálatát); felhívja a Tanácsot, hogy jobban hangolja össze a hetedik kritériumot a 
Fegyverkereskedelmi Szerződés 11. cikkével;

18. mélységesen aggasztja az, hogy az EU exportellenőrzése kijátszható az Unión kívüli 
országokban történő engedélyezett gyártás vagy uniós székhelyű vállalatok tengerentúli 
leányvállalatai révén; arra ösztönzi a hagyományos fegyverek kivitelével foglalkozó 
munkacsoportot (COARM), hogy a következő éves jelentésében alaposan vizsgálja meg 
ezt a kérdést;

19. kéri a munkavégzés nagyobb összehangolását a Tanácson és az EKSZ-en belül a 
konfliktusmegelőzéssel, a fejlődéssel és az emberi jogokkal kapcsolatos vonatkozások 
megfelelő figyelembevételének biztosítása érdekében;

Átláthatóság

20. sajnálatosnak tartja a tizenhatodik éves jelentés igen késői elfogadását, amely minden 
eddiginél nagyobb késedelmet szenvedett;

21. sajnálatosnak tartja, hogy csak 21 tagállam nyújtott be teljes körű információt a 
tizenhatodik éves jelentéshez; sajnálatosnak tartja, hogy Görögország egyáltalán nem 
szolgáltatott adatot, és hogy Németország és az Egyesült Királyság nem nyújtott be 
adatokat a tényleges fegyverkivitelről, valamint hogy Franciaország nem részletezett, 
hanem összesített adatot szolgáltatott a fegyverkivitelre vonatkozóan; 

22. megállapítja, hogy a jelentés egységes tájékoztatást foglal magában a kiadott kiviteli 
engedélyekre vonatkozóan, viszont nem tartalmaz átfogó információt a tényleges 
fegyverkivitelről;

23. kéri egy egységes jelentéstételi és benyújtási eljárás, többek között határidő bevezetését 
a tényleges kivitelre vonatkozó információk és az összes tagállamban egységesen 
alkalmazandó, engedélyekkel kapcsolatos adatok tekintetében,  felhívja a tagállamokat, 
hogy nyújtsanak be átfogóbb jelentést a megtagadott engedélyekről, beleértve a fogadó 
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állammal és az adott hatósággal kapcsolatos, engedélyspecifikus információkat, az 
átadandó áruk megnevezését és mennyiségét a katonai lista alkategóriáinak 
figyelembevételével;

24. fokozottabb konzultációt kér a tagállamok között az instabil régiókba vagy országokba 
történő átadások tekintetében; felhívja a tagállamokat, hogy hozzák létre és tegyék 
közzé a fegyverkivitellel kapcsolatos jogszabályok megsértése miatt elítélt személyek 
(jog és magánszemélyek) és az azonosított eltérítési esetek listáját; felhívja a 
tagállamokat, hogy szolgáltassanak részletes információt a megadott engedélyek 
visszavonására és felfüggesztésére vonatkozó eljárásokról az embargó alá helyezett 
országok tekintetében;

Nyilvános ellenőrzés

25. emlékeztet arra, hogy a tagállamokra hárul a politikai felelősség azzal kapcsolatban, 
hogy exportálnak-e katonai vagy kettős felhasználású termékeket;

26. határozott meggyőződése, hogy a polgároknak joguk van ahhoz, hogy tájékoztassák 
őket a kormány által a fegyverkivitellel kapcsolatban hozott döntésekről, mivel ezek 
kihatnak az adott nemzet biztonságára és jólétére;

27. kéri a parlamenti felügyeletnek a Parlamenthez benyújtandó éves jelentések révén 
történő fokozását nemzeti és európai szinten is; kéri az európai fegyverkivitel 
megvitatását a következő, a közös kül- és biztonságpolitikával és a közös biztonság- és 
védelmi politikával foglalkozó interparlamentáris konferencián;

28. hangsúlyozza továbbá, hogy civil társadalom alapvető szerepet játszik az átláthatóság 
növelésében; felhívja a Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot/a hagyományos 
fegyverek kivitelével foglalkozó munkacsoportot, hogy erősítse a párbeszédet a civil 
társadalommal és a megfelelő szellemi műhelyekkel;

Új technológiák és a kettős felhasználású termékek kérdése

29. úgy gondolja, hogy a technológiai fejlesztések egyre inkább megnehezítik a tisztán 
katonai és tisztán polgári felhasználás közötti különbségtételt; felhívja az Unió külügyi 
és biztonságpolitikai főképviselőjét, a Bizottság alelnökét, a tagállamokat és a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy ne legyenek joghézagok a Wassenaari 
Megállapodás szintjén, valamint a katonai lista és a kettős felhasználásról szóló rendelet 
mellékletei között, és hogy különös figyelmet fordítsanak a stratégiai jelentőségű új 
technológiára, például a távirányítású légijármű-rendszerekre és a megfigyelési 
technológiára;

30. üdvözli a Bizottságban jelenleg folyó munkát és a Bizottság azon szándékát, hogy 2016 
első felében új jogalkotási javaslatot terjesszen elő a kettős felhasználású termékek 
kiviteléről; emlékeztet arra, hogy sürgősen foglalkozni kell az információs és 
kommunikációs technológiával (IKT) összefüggő termékek és szolgáltatások harmadik 
országokba irányuló, potenciálisan káros kivitelével;

31. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 
Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Bizottság alelnökének, valamint 
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a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


