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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ieroču eksportu — Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana
(2015/2114(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP, ar ko 
izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un aprīkojuma 
eksporta kontroli ("Kopējā nostāja")1,

– ņemot vērā Kopējās nostājas pārskatīšanu, ko veica ES Padomes Parasto ieroču 
eksporta jautājumu darba grupa (COARM),

– ņemot vērā Padomes Sešpadsmito gada pārskata ziņojumu saskaņā ar 8. panta 2. punktu 
Padomes Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP, ar ko izveido kopīgus noteikumus, kas 
reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli2,

– ņemot vērā Padomes 2012. gada 19. novembra Lēmumu 2012/711/KĀDP par atbalstu 
Savienības darbībām, lai trešās valstīs veicinātu ieroču eksporta kontroli un Kopējās 
nostājas 2008/944/KĀDP principus un kritērijus;

– ņemot vērā 2003. gada 9. decembrī pieņemto ES stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču 
izplatīšanas novēršanai,

– ņemot vērā Eiropadomes 2003. gada 12. decembrī pieņemto Eiropas drošības stratēģiju 
„Droša Eiropa labākā pasaulē”,

– ņemot vērā ANO Ģenerālās Asamblejas 2013. gada 2. aprīlī pieņemto Ieroču 
tirdzniecības līgumu (ITL)3,

– ņemot vērā 2014. gada 5. februāra rezolūciju par Ieroču tirdzniecības līguma (ITL) 
ratifikāciju4,

– ņemot vērā 2015. gada 21. maija rezolūciju par Eiropas aizsardzības tirgos notiekošo 
norišu ietekmi uz drošības un aizsardzības spējām Eiropā, īpaši tās 4., 10., 18., 19., 20. 
un 21. punktu5, 

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 18. decembra Lēmumu 2013/768/KĀDP par ES 
darbībām, ar kurām saskaņā ar Eiropas Drošības stratēģiju atbalsta Ieroču tirdzniecības 
līguma īstenošanu6,

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 5. maija Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido 
Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un 

                                               
1 OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.
2 OV C 103, 27.03.2015., 1. lpp. 
3 Ieroču tirdzniecības līgums, ANO, 13-27217.
4  Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0081.
5  Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0215.
6 OV L 341, 18.12.2013., 56. lpp.
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tranzīta kontrolei1, kas grozīta ar Regulu (ES) Nr. 599/2014, un tās I pielikumā iekļauto 
divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju sarakstu,

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 24. aprīļa paziņojumu Padomei un Parlamentam par 
eksporta kontroles politikas pārskatīšanu — drošības un konkurētspējas nodrošināšana 
mainīgā pasaulē (COM(2014)0244),

– ņemot vērā Parlamenta, Padomes un Komisijas 2014. gada 12. jūnija kopīgo 
paziņojumu par divējāda lietojuma preču eksporta kontroles sistēmas pārskatīšanu, 

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 21. novembra secinājumus par eksporta kontroles 
politikas pārskatīšanu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīvu 2009/43/EK, 
ar ko vienkāršo noteikumus un nosacījumus ar aizsardzību saistīto ražojumu 
sūtījumiem2,

– ņemot vērā Eiropadomes 2005. gada 15. un 16. decembrī pieņemto ES Stratēģiju 
nelikumīgas vieglo ieroču un kājnieku ieroču, kā arī to munīcijas uzkrāšanas un 
tirdzniecības apkarošanai un Padomes 2002. gada 12. jūlija Vienoto 
rīcību 2002/589/KĀDP par Eiropas Savienības ieguldījumu kājnieku ieroču un vieglo 
ieroču destabilizējošas uzkrāšanas un izplatīšanas apkarošanā un par Vienotās rīcības 
1999/34/KĀDP atcelšanu,

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 23. jūnija Kopējo nostāju 2003/468/KĀDP par ieroču 
tirdzniecības starpniecības kontroli3,

– ņemot vērā atjaunināto Eiropas Savienības Kopējo militāro preču sarakstu, ko Padome 
pieņēma 2015. gada 9. februārī,

– ņemot vērā praktiskos komentārus par Padomes Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP, ar ko 
izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta 
kontroli,

– ņemot vērā 1996. gada 12. maija Vasenāras vienošanos par parasto ieroču eksporta 
kontroli un divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontroli un 2015. gadā 
atjauninātos šo preču, tehnoloģiju un munīcijas sarakstus4,

– ņemot vērā 2005. gada 27. jūnija Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču
tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, 
necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas 2015. gada 19. aprīļa paziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par 

                                               
1 OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.
2 OV L 146, 10.6.2009., 1. lpp.
3 OV L 156, 25.6.2003., 79. lpp.
4 http://www.wassenaar.org/controllists/, (divējāda lietojuma preču, tehnoloģiju un munīcijas saraksti), 
Vasenāras vienošanās par parasto ieroču eksporta kontroli un divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta 
kontroli, 2015. gada 25. marts.
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Eiropas Drošības programmu (COM(2015)0185),

– ņemot vērā 2006. gada 24. februārī pieņemto Eiropas Konsensu attīstības jomā,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 13. oktobra paziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „ES 
attīstības politikas ietekmes palielināšana: pārmaiņu programma”,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 42. pantu un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 346. pantu,

– ņemot vērā ANO Ieroču tirdzniecības līgumu, kas stājā spēkā 2014. gada 24. decembrī,

– ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2013. gada 8. oktobra rezolūciju Nr. 24/35 par 
ieroču tirdzniecības ietekmi uz cilvēktiesībām bruņotu konfliktu laikā1, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu un 132. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A8-0000/2015),

A. tā kā būtiski mainījusies globālā drošības vide pie ES robežām, jo īpaši tās dienvidu un 
austrumu kaimiņvalstīs;

B. tā kā nekontrolēta ieroču izplatīšana ir nopietns drauds mieram, drošībai, cilvēktiesībām 
un ilgtspējīgai attīstībai;

C. tā kā laikā no 2010. līdz 2014. gadam ES dalībvalstu kopējais piegādāto ieroču apjoms 
pasaulē bija 25,4 %2, kas padara ES 28 par trešo lielāko ieroču piegādātāju pasaulē šajā 
periodā aiz ASV (31,1 %) un Krievijas (26,5 %);

D. tā kā 2013. gadā ES dalībvalstis uz Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas valstīm (MENA) 
eksportēja ieročus, kuru kopējā vērtība bija EUR 9,6 miljardi3, bet 2012. gadā —
10,7 miljardi4; tā kā ES dalībvalstu daļa kopējā eksportā uz trešām valstīm ir 36 %,

Globālā drošības vide un ieroču eksports

1. pauž dziļas bažas par vardarbīgu konfliktu izplatīšanos kaimiņvalstīs, jo īpaši Ukrainā, 
Sīrijā, Irākā un Lībijā;

2. pauž nožēlu, ka, neraugoties uz virkni ieroču eksporta kontroles režīmu, pēdējo divu 
gadu notikumi apliecina ieroču biežu nonākšanu represīvu režīmu, bruņotu grupējumu, 
vardarbīgu nevalstisku grupējumu, teroristu un noziedznieku rokās un to izmantošanu, 
lai veicinātu nedrošību un saasinātu bruņotus konfliktus valstu iekšienē un ārpus tām vai 
lai atbalstītu iekšēju apspiešanu, reģionālus konfliktus un smagus cilvēktiesību un 
pamatbrīvību pārkāpumus;

                                               
1 A/HRC/RES/24/35
2  Starptautiskās ieroču tirdzniecības tendences, 2014, SIPRI faktu lapa, 2015. gada marts.
3 16. gadskārtējais ziņojums par ieroču eksportu.
4  15. gadskārtējais ziņojums par ieroču eksportu.
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3. pauž nožēlu par to, ka katru gadu bruņotas vardarbības dēļ (kā bruņotos konfliktos, tā 
noziegumos) mirst aptuveni pusmiljons cilvēku1;

4. atzīmē, ka ES dalībvalstis ir starp lielākajiem ieroču eksportētājiem pasaulē, proti, 
2013. gadā eksporta apjoms bija EUR 36,7 miljardi, no kuriem EUR 26,7 miljardus 
veidoja eksports uz trešām valstīm; uzskata, ka aizsardzības industrijai galvenokārt 
jāorientējas uz ES dalībvalstu aizsargāšanu un drošības garantēšanu; pauž nopietnas 
bažas to, kādu ietekmi uz ES drošību un aizsardzību atstās sensitīvu zināšanu un 
tehnoloģiju nokļūšana trešo valstu rīcībā;

5. norāda — kaut arī licenču atteikumi un darbības apturēšana, kas sekoja embargo vai 
tādiem konfliktiem un revolūcijām kā Arābu pavasaris, vērtējami pozitīvi, šie pasākumi 
tikai norāda uz to, ka ES eksporta politika pēc būtības paredz tikai reaģēt uz notiekošo; 
uzskata, ka pirms licenču piešķiršanas būtu jāveic pamatīgāka to risku analīze, kas 
saistīti ar saņēmējvalstīm;

6. norāda, ka palielinās riski, kas saistīti ar ieroču nonākšanu nepareizajās rokās, 
kontrabandu un uzkrāšanu; norāda uz nesenā Eiropola ziņojumā2 uzsvērto risku, ka 
pieaugošas ieroču kontrabandas un arvien lielākas mobilitātes dēļ uz trešām valstīm 
eksportēti ieroči var nepieredzēti viegli un ātri nonākt Eiropā, apdraudot tās iedzīvotāju 
drošību; atzinīgi vērtē to ES tiesību aktu pārskatīšanu, kas reglamentē šaujamieročus, un 
nodomu nostiprināt policijas sadarbību ar kaimiņvalstīm, lai cīnītos pret ieroču 
kontrabandu;

7. uzsver, ka ieroču eksporta kontrole ir neatņemama ES ārpolitikas un drošības politikas 
sastāvdaļa un ka tai jāatbilst LES 21. panta principiem, proti, saglabāt mieru, novērst 
konfliktus un stiprināt starptautisko drošību; atgādina, ka ieroču eksports var ietekmēt 
ES kā starptautiskas cilvēktiesību aizstāves uzticamību; aicina panākt, lai jaunajā 
globālajā ES ārpolitikas un drošības politikas stratēģijā tiktu pienācīgi aplūkoti ieroču 
eksporta jautājumi, ņemot vērā pārmaiņas drošības vidē un ar tām saistītos riskus un 
draudus;

8. pauž nožēlu par to, ka bezatbildīga ieroču nodošana turpina kavēt demokrātijas, 
ekonomikas un sociālo attīstību daudzviet pasaulē; atzīst, ka Astotā kritērija efektīva 
īstenošana būtu izšķirīgs ieguldījums, lai panāktu ES politikas saskaņotību attīstībai;

Ieroču tirdzniecības līgums 

9. atzinīgi vērtē ITL stāšanos spēkā; atzinīgi vērtē pārliecināšanas pasākumus, ar kuriem 
ES cenšas panākt šā līguma ratificēšanu un īstenošanu visā pasaulē;

10. atzinīgi vērtē ITL dalībvalstīm izvirzīto prasību licenču piešķiršanas lēmumu 
pieņemšanā izvērtēt risku, ka nodotie ieroči var izmantoti, lai pastrādātu vai veicinātu 
smagu ar dzimumu saistītu vardarbību vai smagu vardarbību pret sievietēm un bērniem; 
aicina dalībvalstis iekļaut šo nosacījumu Kopējā nostājā;

                                               
1 "Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body Counts", ziņojums saistībā ar Ženēvas deklarāciju par 
bruņotu vardarbību un attīstību.
2 Exploring Tomorrow’s Organised Crime, 2015., Eiropols.
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Kopējā nostāja

11. atgādina, ka Kopējā nostāja neskar dalībvalstu tiesības piemērot stingrāku valsts 
politiku un ka atbilstīgi 3. apsvērumam Kopējā nostājā iekļautie kopējie standarti ir 
jāuzskata par obligātām prasībām militāras tehnoloģijas nodošanas pārvaldībai; norāda, 
ka harmonizācija Eiropas līmenī drīkstētu novest tikai pie stingrākas ieroču eksporta 
politikas valstu līmenī, un to nedrīkstētu izmantot stingrāku valstu noteikumu 
atvieglošanai;

12. norāda uz COARM veikto Kopējās nostājas 2008/944 pārskatīšanu un secinājumu, ka tā 
pienācīgi kalpo Padomes nosprausto mērķu sasniegšanai un ir saskaņā ar ITL; pauž 
bažas par dalībvalstu viedokli, ka tajā nav vajadzīgi nekādi grozījumi, lai gan Arābu 
pavasaris parādīja ieroču eksporta politikas nepilnības;

13. norāda uz to, ka ir atjaunināti praktiskie komentāri par Padomes Kopējo nostāju un ES 
militāro preču saraksts; gaida, kad COARM apstiprinās jauna tiešsaistes informācijas 
apmaiņas mehānisma izveidi; atzinīgi vērtē jaunās atsauces uz tiem ITL aspektiem, kas 
vēl nav iekļauti kopējā nostājā, un pārmaiņām Septītā kritērija piemērošanas 
norādījumos; pauž sarūgtinājumu par to, ka pārējo kritēriju, īpaši Astotā kritērija, 
īstenošanas norādījumu izmaiņas ir visumā ierobežotas, neraugoties uz to, ka ir lielas 
grūtības efektīvi īstenot šos kritērijus;

14. aicina dalībvalstis nodrošināt astoņu kritēriju stingrāku piemērošanu; uzskata, ka tām 
dalībvalstīm, kas darbojas COARM, tostarp Eiropas līmenī, vajadzētu novērtēšanu veikt 
plašāk, lai pievērstu uzmanību stāvoklim galamērķa valstī, kā arī novērtētu attiecīgo 
militāro tehnoloģiju; mudina dalībvalstis piemērot stingrākus valsts kritērijus;

15. uzsver, ka ir jāizveido saskaņotāka politika attiecībā uz embargo; aicina dalībvalstis 
novērst jebkādas neskaidrības kā savās sistēmās, tā Vasenāras vienošanās tekstā, kas 
saistītas ar "militāru" un "nemilitāru" ieroču eksportu un kuru dēļ pastāv iespēja, ka 
kājnieku ieročus var tirgot, apejot regulatīvo sistēmu, ja tos ierindo kategorijā 
"nemilitāri ieroči";

16. ierosina izpētīt iespēju paplašināt astoņu kritēriju piemērošanu un attiecināt tos arī uz 
militārā un drošības personāla pārvietošanu, pakalpojumiem, kas saitīti ar ieroču 
eksportu, un privātiem militāriem dienestiem;

17. pauž bažas par iespējamo eksportēto preču novirzīšanos un to, ka trūkst efektīvu gala 
lietotāju kontroļu, un aicina dalībvalstis izveidot efektīvu kontroļu sistēmu (kopēja 
monitoringa sistēma, gala lietotāju sertifikātos iekļauta klauzula par ļaunprātīgas 
izmantošanas aizliegumu, obligātas gala lietotāju inspekcijas uz vietas); aicina Padomi 
Septīto kritēriju labāk saskaņot ar ITL 11. pantu;

18. pauž dziļas bažas par to, ka ES eksporta kontroli varētu būt iespējams apiet, izmantojot 
licencētu ražošanu trešās valstīs vai ES uzņēmumu meitasuzņēmumus trešās valstīs; 
mudina COARM rūpīgi aplūkot šo problēmu nākamajā gada ziņojumā;

19. aicina palielināt darba koordināciju Padomē un EĀDD, lai nodrošinātu, ka pienācīgi 
tiek ņemti vērā visi aspekti, kas saistīti ar konfliktu novēršanu, attīstību un 
cilvēktiesībām;
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Pārredzamība

20. pauž nožēlu par ļoti novēloto Sešpadsmitā gada pārskata ziņojuma pieņemšanu, kas 
kavējās vairāk nekā jebkad iepriekš;

21. pauž nožēlu par to, ka Sešpadsmitā gada pārskata ziņojuma sagatavošanā pilnībā 
iesaistījās tikai 21 dalībvalsts; pauž nožēlu par to, ka Grieķija datus vispār nav 
iesniegusi, Vācija un Lielbritānija neiesniedza datus par faktisko ieroču eksporta 
apjomu, bet Francija iesniedza tikai kopējo ieroču eksporta vērtības summu, nesadalot 
to pa kritērijiem; 

22. norāda, ka ziņojumā ir iekļauta standartizēta informācija par izsniegtajām eksporta 
licencēm, bet nav visaptverošas informācijas par faktisko ieroču eksporta apjomu;

23. aicina izveidot standartizētu ziņošanas un datu iesniegšanas procedūru, tostarp noteikt 
termiņu, lai visas dalībvalstis vienādi iesniegtu informāciju par faktisko eksporta 
apjomu un izsniegtajām licencēm; aicina dalībvalstis sniegt vairāk informācijas 
gadījumos, kad licences izsniegšana atteikta, tostarp atklāt ar licenci saistītu informāciju 
attiecībā uz saņēmējvalsti un norādīt konkrētu iestādi, kā arī aprakstīt, norādot skaitu, 
tos priekšmetus, kas nosūtāmi, sadalot tos pa militāro preču saraksta apakškategorijām, 
kā arī informēt par licences atteikšanas iemesliem;

24. aicina pastiprināt dalībvalstu savstarpēju apspriešanos gadījumos, kad paredzēta piegāde 
satricinājumiem pakļautiem un nestabiliem reģioniem un valstīm; aicina dalībvalstis 
izveidot un publicēt to personu (kā juridisku, tā fizisku) sarakstu, kas notiesātas par 
ieroču eksporta tiesību aktu pārkāpumiem un atklātiem novirzīšanas gadījumiem; aicina 
dalībvalstis sniegt detalizētu informāciju par procedūrām, saskaņā ar kurām tiek 
atsauktas vai apturētas izsniegtās licences attiecībā uz valstīm, kam noteikts embargo;

Sabiedrības īstenota pārraudzība

25. atgādina, ka valdībām ir politisks pienākums izlemt, eksportēt vai neeksportēt militāras 
vai divējāda lietojuma preces;

26. stingri uzskata, ka iedzīvotājiem ir tiesības saņemt informāciju par savu valstu valdību 
lēmumiem, kas pieņemti saistībā ar ieroču eksportu, jo šie lēmumi ietekmē tautas 
drošību un labklājību;

27. aicina kā valstu, tā Eiropas līmenī ar ikgadējiem ziņojumiem Parlamentam nostiprināt 
parlamentāro pārraudzību; aicina apspriest Eiropas ieroču eksporta jautājumu nākamajā 
Parlamentu konferencē, kas būs veltīta KĀDP/KDAP;

28. uzsver arī, ka pārredzamības palielināšanā būtiska loma ir pilsoniskajai sabiedrībai; 
aicina Komisiju un EĀDD/COARM turpināt padziļināt dialogu ar pilsonisko sabiedrību 
un attiecīgajām ideju laboratorijām;

Jaunās tehnoloģijas un divējādi lietojamu preču problēma

29. uzskata, ka tehnoloģijas attīstības dēļ kļūst aizvien grūtāk nošķirt preces, kas 
izmantojamas tikai militāriem vai tikai civiliem mērķiem; aicina Komisijas 
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priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas 
jautājumos, dalībvalstis un Komisiju nodrošināt, ka Vasenāras vienošanās līmenī nav 
pretrunu ar militāro preču sarakstu un divējādi lietojamo preču regulas pielikumiem, kā 
arī pievērst īpašu uzmanību tādām stratēģiski svarīgām tehnoloģijām kā no attāluma 
vadāmas lidaparātu sistēmas un novērošanas tehnoloģijas;

30. atzinīgi vērtē Komisijas patlaban veikto darbu un tās nodomu 2016. gada pirmajā pusē 
iesniegt jaunu likumdošanas priekšlikumu par divējāda lietojuma preču eksportu; 
atgādina, ka steidzami jāpievēršas iespējamiem apdraudējumiem, kas saistīti ar 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju produktu un pakalpojumu eksportu uz trešām 
valstīm;

31. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 
jautājumos un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.


