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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK
(2015/2114(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK tat-8 ta’ Diċembru 
2008 li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta’ esportazzjonijiet ta’ 
teknoloġija u tagħmir militari (il-“Pożizzjoni Komuni”)1,

– wara li kkunsidra r-rieżami tal-Pożizzjoni Komuni mwettaq mill-Grupp ta’ Ħidma dwar 
l-Esportazzjoni ta’ Armi Konvenzjonali tal-Kunsill tal-UE,

– wara li kkunsidra s-16-il Rapport Annwali tal-Kunsill skont l-Artikolu 8(2) tal-
Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK li tiddefinixxi regoli komuni li 
jirregolaw il-kontroll ta’ esportazzjonijiet ta’ teknoloġija u tagħmir militari2,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/711/CFSP tad-19 ta’ Novembru 2012 
dwar appoġġ għall-attivitajiet tal-Unjoni sabiex issir promozzjoni, fost pajjiżi terzi, tal-
kontroll tal-esportazzjoni tal-armi u tal-prinċipji u l-kriterji tal-Pożizzjoni Komuni 
2008/944/PESK,

– wara li kkunsidra l-istrateġija tal-UE kontra l-proliferazzjoni ta’ armi tal-qerda tal-
massa tal-UE tad-9 ta’ Diċembru 2003,

– wara li kkunsidra l-Istrateġija Ewropea tas-Sigurtà “Ewropa Sigura f’Dinja Aħjar”, 
adottata mill-Kunsill Ewropew fit-12 ta’ Diċembru 2003,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi (ATT), adottat mill-Assemblea 
Ġenerali tan-NU fit-2 ta’ April 20133,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta’ Frar 2014 dwar ir-ratifika tat-Trattat 
dwar il-Kummerċ tal-Armi4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Mejju 2015 dwar l-impatt tal-iżviluppi 
fis-swieq Ewropej tad-difiża dwar is-Sigurtà u l-kapaċitajiet ta’ difiża fl-Ewropa, b’mod 
partikolari l-paragrafi 4, 10, 18, 19, 20 u 215,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/768/PESK tas-16 ta’ Diċembru 2013 
dwar l-attivitajiet tal-UE f’appoġġ għall-implimentazzjoni tat-Trattat dwar il-Kummerċ 
tal-Armi, fil-qafas tal-Istrateġija Ewropea ta’ Sigurtà6,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal-5 ta’ Mejju 2009 li 
jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-

                                               
1 ĠU L 335, 13.12.2008, p. 99.
2 ĠU C 103, 27.03.2015, p. 1. 
3 It-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi, NU, 13-27217.
4 Testi adottati, P7_TA (2014) 0081.
5 Testi adottati, P8_TA (2015) 0215.
6 ĠU L 341, 18.12.2013, p. 56.
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senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju1, kif emendat bir-Regolament 
(UE) Nru 599/2014 u li l-lista ta’ oġġetti b’użu doppju fl-Anness I tagħha,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta’ April 2014 lill-Kunsill u 
lill-Parlament Ewropew dwar l-analiżi ta’ politika ta’ kontroll tal-esportazzjoni: 
niżguraw sigurtà u kompetittività f'dinja li qed tinbidel (COM(2014)0244)),

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta tat-12 ta’ Ġunju 2014 mill-Parlament, il-
Kunsill u l-Kummissjoni dwar l-analiżi tas-sistema ta’ kontroll tal-esportazzjoni ta’ 
oġġetti b’użu doppju, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-analiżi tal-politika ta’ kontroll tal-
esportazzjoni tal-21 ta’ Novembru 2014,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta’ Mejju 2009 dwar l-issimplifikar tat-termini u l-kundizzjonijiet tat-trasferimenti ta’ 
prodotti relatati mad-difiża fil-Komunità2,

– wara li kkunsidra l-istrateġija tal-UE għall-ġlieda kontra l-akkumulazzjoni u t-traffikar 
illeċiti tal-SALW u tal-munizzjon tagħhom, adottata fil-15 u s-16 ta’ Diċembru 2005 
mill-Kunsill Ewropew, u l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2002/589/PESK tat-12 ta’ 
Lulju 2002 dwar il-kontribut ta' l-Unjoni Ewropea għall-ġlieda kontra l-akkumulazzjoni 
u t-tixrid destabilizzanti ta' armamenti ħfief u ta' kalibru żgħir u li tħassar l-Azzjoni 
Konġunta 1999/34/PESK,

– wara li kkunsidra l-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2003/468/PESK tat-23 ta’ Ġunju 
2003 dwar il-kontroll tas-sensarija tal-armi3,

– wara li kkunsidra l-Lista Militari Komuni aġġornata tal-Unjoni Ewropea adottata mill-
Kunsill fid-9 ta’ Frar 2015,

– wara li kkunsidra l-Gwida għall-Utent għall-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 
2008/944/PESK li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta’ 
esportazzjonijiet ta’ teknoloġija u tagħmir militari,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta’ Wassenaar tat-12 ta’ Mejju 1996 dwar il-Kontrolli tal-
Esportazzjoni għall-Armi Konvenzjonali u l-Prodotti u t-Teknoloġiji b'Użu Doppju, 
flimkien mal-listi, aġġornati fl-2015, ta’ dawn il-prodotti u teknoloġiji u munizzjon4,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 tas-27 ta’ Ġunju 2005 
dwar il-kummerċ ta’ ċerti prodotti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, tortura jew 
trattament jew kastig ieħor krudili, inuman jew degradanti,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ April 2015 lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni, dwar l-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà (COM(2015)0185)),

                                               
1 ĠU L 134, 29.5.2009, p. 1.
2 ĠU L 146, 10.6.2009, p. 1.
3 ĠU L 156, 25.6.2008, p. 79.
4 http://www.wassenaar.org/controllists/, ‘list of dual-use goods and technologies and munitions list’, il-Ftehim 
ta’ Wassenaar tat-12 ta’ Mejju 1996 dwar il-Kontrolli tal-Esportazzjoni għall-Armi Konvenzjonali u l-Prodotti u 
t-Teknoloġiji b'Użu Doppju, 25 ta’ Marzu 2015
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– wara li kkunsidra l-Kunsens Ewropew dwar l-Iżvilupp, adottat fl-24 ta’ Frar 2006,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Ottubru 2011 lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni intitulat “Inżidu l-impatt tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp: Aġenda 
għall-Bidla’,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 42 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u l-
Artikolu 346 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi tan-NU, li daħal fis-seħħ fl-24 ta’ 
Diċembru 2014,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU 24/35 tat-
8 ta’ Ottubru 2013 dwar l-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem tat-trasferiment tal-armi 
f’kunflitti armati1, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 52 u 132 (2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8–0000/2015),

A. billi l-ambjent tas-sigurtà globali madwar l-UE inbidel b’mod drammatiku, speċjalment 
fil-viċinat tan-Nofsinhar u tal-Lvant;

B. billi t-tixrid bla rażan tal-armi jikkostitwixxi riskju serju għall-paċi u s-sigurtà, id-
drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp sostenibbli;

C. billi, matul il-perjodu 2010-2014, l-Istati Membri tal-UE kienu responsabbli għal 
25.4 % tal-konsenji2 ta’ armi konvenzjonali ewlenin madwar id-dinja, jiġifieri l-UE 
28 kienet it-tielet l-akbar fornitur tal-armi matul dak il-perjodu, wara l-Istati Uniti (31.1 
%) u r-Russja (26.5 %);

D. billi l-Istati Membri tal-UE esportaw armi b’valur totali ta’ EUR 9.6 biljun3 fl-2013 u 
EUR 10.7 biljun fl-20124 lejn pajjiż fil-Lvant Nofsani u t-Tramuntana tal-Afrika; billi l-
Istati Membri tal-UE bejniethom jesportaw 36 % tal-esportazzjonijiet globali lejn pajjiżi 
terzi;L-ambjent tas-sigurtà globali u l-esportazzjoni tal-armi

1. Jinsab imħasseb ħafna dwar it-tixrid ta’ kunflitti vjolenti fil-viċinat tagħha, b’mod 
partikolari fl-Ukraina, is-Sirja, l-Iraq u l-Libja;

2. Jiddispjaċih, minkejja l-bosta sistemi ta’ kontroll fuq l-esportazzjoni tal-armi, li l-
iżviluppi f’dawn l-aħħar sentejn urew li l-armi sikwit jispiċċaw f’idejn reġimi 
repressivi, gruppi armati u atturi mhux statali vjolenti, terroristi u kriminali, u jintużaw 
biex ikebbsu l-insigurtà u l-kunflitti armati internament u esternament, jew biex 
jappoġġaw ir-repressjoni interna, il-kunflitti reġjonali u l-ksur serju tad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali;

                                               
1 A/HRC/RES/24/35
2 “Trends in international arms transfers” (Tendenzi internazzjonali dwar trasferimenti ta’ armi), 2014, fuljett ta’ 
informazzjoni tal-SIPRI, Marzu 2015
3 Is-16-il Rapport Annwali dwar l-Esportazzjoni tal-Armi
4 Il-15-il Rapport Annwali dwar l-Esportazzjoni tal-Armi
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3. Jiddeplora l-fatt li madwar nofs miljun1 ruħ imutu kull sena minħabba vjolenza bl-armi, 
kemm f’kunflitti armati kif ukoll b’rabta ma’ attività kriminali;

4. Jinnota li l-Istati Membri tal-UE huma fost l-esportaturi tal-armi ewlenin fil-livell dinji, 
u li fl-2013 esportaw EUR 36.7 biljun f’armi, li minnhom EUR 26.7 biljun kienu lejn 
pajjiżi li mhumiex fl-UE; iqis li l-industrija tad-difiża għandha timmira primarjament li 
tiżgura d-difiża u s-sigurtà tal-Istati Membri tal-UE; jinsab imħasseb ħafna dwar il-
konsegwenzi għas-sigurtà u d-difiża tal-UE kkawżati mit-trasferiment ta’ għarfien u 
teknoloġija sensittivi lejn pajjiżi terzi;

5. Jirrimarka li, filwaqt li ċ-ċaħdiet u s-sospensjonijiet ta’ liċenzji wara embargos jew 
kunflitti u revoluzzjonijiet, bħar-Rebbiegħa Għarbija, huma sinjal pożittiv, dawn 
jindikaw li l-politika tal-UE dwar l-esportazzjoni hi ta’ natura reattiva; iqis li qabel l-
għoti ta’ liċenzji jeħtieġ issir valutazzjoni aktar bir-reqqa tar-riskji speċifiċi assoċjati 
ma’ pajjiżi riċevituri;

6. Jinnota li r-riskji li jirriżultaw mid-devjazzjonijiet, il-kuntrabandu u l-ħżin tal-armi qed 
jiżdiedu; jenfasizza r-riskji li l-armi esportati lejn pajjiżi terzi jistgħu jiġu introdotti mill-
ġdid lejn l-Ewropa b’aktar faċilità u rapidità minn qatt qabel minħabba ż-żieda fil-
kuntrabandu tal-armi u mobilità mtejba, u b’hekk tiġi kompromessa s-sigurtà taċ-
ċittadini kif ġie enfasizzat f’rapport reċenti tal-EUROPOL2; jilqa’ r-rieżami tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-armi tan-nar u l-intenzjoni li tissaħħaħ il-kooperazzjoni tal-
pulizija mal-pajjiżi ġirien fir-rigward tal-kuntrabandu tal-armi;

7. Jisħaq li l-kontrolli fuq l-esportazzjoni tal-armi huma parti integrali mill-politika 
barranija u ta’ sigurtà tal-UE u għandhom ikunu ggwidati mill-prinċipji stabbiliti fl-
Artikolu 21 tat-TUE, b’mod partikolari l-promozzjoni tad-demokrazija u l-istat tad-dritt 
u ż-żamma tal-paċi, il-prevenzjoni tal-kunflitti u t-tisħiħ tas-sigurtà internazzjonali; 
ifakkar li l-esportazzjoni tal-armi tista' taffettwa l-kredibilità tal-UE bħala difensur tad-
drittijiet tal-bniedem fid-dinja; jitlob li titfassal strateġija globali tal-UE fir-rigward tal-
politika barranija u ta’ sigurtà biex jitqiesu b’mod xieraq il-kwistjonijiet tal-
esportazzjoni tal-armi fid-dawl tal-bidliet fl-ambjent tas-sigurtà u r-riskji u t-theddidiet 
assoċjati;

8. Jiddeplora l-fatt li t-trasferimenti irresponsabbli tal-armi jkomplu jxekklu l-iżvilupp 
demokratiku, ekonomiku u soċjali f’ħafna partijiet tad-dinja; jirrikonoxxi li l-
implimentazzjoni effikaċi tal-Kriterju Tmienja tkun kontribut deċiżiv għall-koerenza 
tal-politika tal-UE fir-rigward tal-għanijiet ta’ żvilupp;

It-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi 

9. Jilqa’ d-dħul fis-seħħ tat-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi; jilqa’ l-attivitajiet ta’ 
komunikazzjoni organizzati mill-UE bil-għan li tippromwovi r-ratifika u l-
implimentazzjoni universali tat-Trattat;

                                               
1 Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body Counts (Il-piż globali tal-vjolenza bl-armi 2015: Kull 
Persuna Tgħodd) , rapport tal-“Geneva Declaration on Armed Violence and Development” (Dikjarazzjoni ta’ 
Ġinevra dwar il-Vjolenza Armata u l-Iżvilupp)
2 “Exploring Tomorrow’s Organised Crime” (Esplorazzjoni tal-Kriminalità Organizzata ta’ Għada), 2015, 
Europol
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10. Jilqa’ r-rekwiżit li, fil-proċess ta’ teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-għoti ta’ liċenzji, l-istati 
partijiet għat-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi jqisu l-fatt li jeżisti r-riskju li l-armi li 
jiġu trasferiti jaf jintużaw biex jitwettqu jew jiffaċilitaw atti serji ta’ vjolenza sessista 
jew atti serji ta’ vjolenza fuq in-nisa u t-tfal; jistieden lill-Istati Membri jintroduċu din 
il-kundizzjoni fil-Pożizzjoni Komuni;

Il-Pożizzjoni Komuni

11. Ifakkar li l-Pożizzjoni Komuni ma taffettwax id-dritt tal-Istati Membri li jħaddmu linji 
politiċi nazzjonali aktar restrittivi, u li l-istandards komuni stabbiliti mill-Pożizzjoni 
Komuni għandhom jitqiesu bħala standard minimu għall-ġestjoni ta’ trasferimenti ta’ 
teknoloġija militari skont il-premessa 3; ifakkar li l-armonizzazzjoni fil-livell Ewropew 
għandha twassal biss għal politika aktar restrittiva fir-rigward tal-esportazzjoni tal-armi 
fil-livell nazzjonali u m’għandhiex tintuża bħala skuża biex jiddgħajfu regoli nazzjonali 
aktar stretti;

12. Jinnota r-rieżami li għamel il-Grupp ta' Ħidma dwar l-Esportazzjoni ta' Armi 
Konvenzjonali dwar il-Pożizzjoni Komuni 2008/944 kif ukoll il-konklużjoni li din 
isservi b’mod xieraq l-għanijiet stabbiliti mill-Kunsill, u li hija konformi mat-Trattat 
dwar il-Kummerċ tal-Armi; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li Stati Membri kienu 
tal-fehma li ma kienet meħtieġa ebda bidla minkejja l-fatt li r-Rebbiegħa Għarbija kixfet 
in-nuqqasijiet fil-politiki dwar l-esportazzjonijiet tal-armi;

13. Jieħu nota tal-aġġornament tal-Linji Gwida għall-Utent għall-Pożizzjoni Komuni tal-
Kunsill u tal-Lista Militari tal-UE; jistenna b’ħerqa l-adozzjoni ta’ mekkaniżmu ġdid 
għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni online mill-Grupp ta' Ħidma dwar l-Esportazzjoni 
ta' Armi Konvenzjonali; jilqa’ r-referenzi ġodda li saru għal aspetti tat-Trattat dwar il-
Kummerċ tal-Armi li għadhom ma ġewx inklużi fil-Pożizzjoni Komuni, u l-bidliet 
għall-gwida elaborattiva għall-Kriterju Sebgħa; jinsab iddiżappuntat bil-fatt li l-bidliet 
għall-gwida dwar l-implimentazzjoni tal-kriterji l-oħra kienu limitati, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-Kriterju Tmienja minkejja d-diffikultajiet estensivi fl-implimentazzjoni 
effikaċi tiegħu;

14. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li ssir applikazzjoni aktar stretta tat-tmien kriterji; 
jemmen li l-Istati Membri, anki fil-livell Ewropew fil-Grupp ta' Ħidma dwar l-
Esportazzjoni ta' Armi Konvenzjonali, għandhom iwessgħu l-valutazzjonijiet tagħhom 
bil-għan li jagħtu attenzjoni wkoll lis-sitwazzjoni fil-pajjiż ta’ destinazzjoni kif ukoll lit-
teknoloġija militari speċifika kkonċernata; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex japplikaw 
kriterji nazzjonali aktar stretti;

15. Jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi żgurata politika aktar koerenti fir-rigward tal-embargos; 
jistieden lill-Istati Membri jeliminaw kwalunkwe ambigwitajiet kemm fis-sistemi 
tagħhom kif ukoll fil-livell tal-Ftehim ta' Wassenaar dwar l-esportazzjoni tal-armi 
‘militari’ u ‘mhux militari’, li jistgħu jwasslu biex it-trasferimenti ta’ armi żgħar 
jirnexxilhom iduru mas-sistema ta' regolazzjoni billi jiġu deskritti bħala “mhux 
militari”;

16. Jissuġġerixxi li tiġi esplorata l-possibilità li jiġu applikati u estiżi t-tmien kriterji, anke 
fir-rigward tat-trasferiment tal-persunal militari u tas-sigurtà, is-servizzi relatati mal-
esportazzjoni tal-armi u s-servizzi militari privati;
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17. Jinsab imħasseb dwar il-possibiltà li l-esportazzjonijiet jiġu ddevjati u dwar in-nuqqas 
ta’ kontrolli effikaċi fuq l-utenti aħħarin, u jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu 
sistema ta’ kontroll effikaċi (sistema ta’ monitoraġġ komuni, klawżola kontra l-użu 
ħażin fiċ-ċertifikati tal-utent aħħari, spezzjonijiet fiżiċi obbligatorji tal-utenti aħħarin); 
jistieden lill-Kunsill jallinja aħjar il-Kriterju Sebgħa mal-Artikolu 11 tat-Trattat dwar il-
Kummerċ tal-Armi;

18. Jinsab profondament imħasseb dwar il-possibilità li jiġu evitati l-kontrolli tal-
esportazzjoni tal-UE permezz ta’ produzzjoni liċenzjata f’pajjiżi barra l-UE jew 
permezz ta’ sussidjarji barranin ta’ kumpaniji bbażati fl-UE; iħeġġeġ lill-COARM biex 
fir-rapport annwali tiegħu li jmiss jikkunsidra din il-kwistjoni fil-fond;

19. Jitlob li jkun hemm aktar koordinazzjoni fil-livell ta’ ħidma fi ħdan il-Kunsill u s-SEAE 
bil-għan li jiġi żgurat li l-aspetti marbuta mal-prevenzjoni tal-konflitti, l-iżvilupp u d-
drittijiet tal-bniedem jiġu kkunsidrati kif xieraq;

It-trasparenza

20. Jiddispjaċih dwar l-adozzjoni tardiva ħafna tas-16-il rapport annwali, li huwa l-aktar 
rapport li dam biex ġie adottat;

21. Jiddispjaċih li 21 Stat Membru biss għamlu osservazzjonijiet sħaħ għas-16-il rapport 
annwali; jiddeplora l-fatt li l-Greċja ma pprovdiet ebda data u li l-Ġermanja u r-Renju 
Unit ma bagħtu ebda data dwar l-esportazzjonijiet reali tal-armi u li Franza pprovdiet 
ċifra totali għall-esportazzjonijiet tal-armi li ma kinitx diżaggregata; 

22. Jinnota li r-rapport jinkludi informazzjoni standardizzata dwar il-liċenzji tal-
esportazzjoni maħruġa iżda ma jinkludix informazzjoni komprensiva dwar l-
esportazzjoni reali tal-armi;

23. Jitlob l-introduzzjoni ta’ proċedura standardizzata ta’ rappurtar u ta’ sottomissjoni, 
inkluża l-iskadenza, għal informazzjoni dwar l-esportazzjonijiet reali u d-data tal-
liċenzja, proċedura li għandha tiġu applikata b’mod uniformi fl-Istati Membri kollha; 
jistieden lill-Istati Membri jirrappurtaw b’mod aktar komprensiv dwar il-liċenzji 
miċħuda, inkluża l-informazzjoni speċifika għal-liċenzja li tirrigwarda l-istat 
destinatarju u l-awtorità speċifika, id-deskrizzjoni u l-kwantità tal-oġġetti li għandhom 
jiġu trasferiti fir-rigward tas-subkategoriji tal-lista militari, u r-raġuni għaċ-ċaħda;

24. Jappella għal aktar konsultazzjonijiet bejn l-Istati Membri fir-rigward tat-trasferimenti 
lejn pajjiżi jew reġjuni instabbli u fraġli; jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu u 
jippubblikaw lista ta’ persuni (inklużi entitajiet u individwi) li jkunu nstabu ħatja ta’ 
ksur tal-leġiżlazzjoni marbuta mal-esportazzjoni tal-armi u ta’ każijiet ta’ devjazzjoni 
identifikata; jistieden lill-Istati Membri jipprovdu informazzjoni ddettaljata dwar il-
proċeduri għar-revoka jew is-sospensjoni ta’ liċenzji mogħtija fir-rigward ta’ pajjiżi 
soġġetti għal embargo;

L-iskrutinju pubbliku

25. Ifakkar li l-gvernijiet għandhom ir-responsabilità politika li jiddeċiedu jekk jesportawx 
oġġetti militari jew oġġetti ta’ użu doppju;
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26. Jemmen bis-sħiħ li ċ-ċittadini għandhom id-dritt li jiġu informati dwar id-deċiżjonijiet 
marbuta mal-esportazzjoni tal-armi tal-gvernijiet tagħhom, peress li dawn jaffettwaw is-
sigurtà u l-benessri ta’pajjiżhom;

27. Jitlob li s-sorveljanza parlamentari tissaħħaħ kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll 
Ewropew permezz ta’ rapporti annwali fil-Parlament; jitlob li l-kwistjoni tal-
esportazzjonijiet tal-armi Ewropej tiġi diskussa fil-laqgħa li jmiss tal-Konferenza 
Interparlamentari dwar il-PESK/PSDK;

28. Jisħaq ukoll fuq ir-rwol essenzjali tas-soċjetà ċivili biex tiżdied it-trasparenza; jistieden 
lill-Kummissjoni u lis-SEAE/Grupp ta' Ħidma dwar l-Esportazzjoni ta' Armi 
Konvenzjonali jkomplu japprofondixxu d-djalogu tagħhom mas-soċjetà ċivili u l-gruppi 
ta' riflessjoni relevanti;

It-teknoloġiji l-ġodda u l-kwistjoni tal-oġġetti b’użu doppju

29. Iqis li l-iżviluppi teknoloġiċi jagħmluha dejjem aktar diffiċli li ssir distinzjoni bejn l-użu 
purament militari u dak purament ċivili; jistieden lill-VP/RGħ, lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni jiżguraw li ma jkun hemm ebda lakuna fil-livell tal-Ftehim ta' Wassenaar 
u bejn il-Lista Militari u l-annessi tar-Regolament dwar l-Użu Doppju, u jistedinhom 
ukoll jagħtu attenzjoni partikolari għat-teknoloġiji l-ġodda ta’ importanza strateġika, 
bħas-sistemi ta' inġenji tal-ajru ppilotati mill-bogħod u t-teknoloġija ta’ sorveljanza;

30. Jilqa’ l-ħidma li qed tagħmel il-Kummissjoni u l-intenzjoni tagħha li tippreżenta 
proposta leġiżlattiva ġdida dwar l-esportazzjonijiet ta’ oġġetti b’użu doppju fl-ewwel 
nofs tal-2016; ifakkar fil-ħtieġa urġenti li tiġi indirizzata l-esportazzjoni potenzjalment 
dannuża ta’ prodotti u servizzi tal-ICT lejn pajjiżi terzi;

31. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-VP/RGħ, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.


