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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB
(2015/2114(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. 
określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu 
wojskowego („wspólne stanowisko”)1,

– uwzględniając przegląd wspólnego stanowiska przeprowadzony przez Grupę Roboczą 
Rady UE ds. Wywozu Broni Konwencjonalnej,

– uwzględniając szesnaste sprawozdanie roczne Rady sporządzone zgodnie z art. 8 ust. 2 
wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB określającego wspólne zasady kontroli 
wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego2,

– uwzględniając decyzję Rady 2012/711/WPZiB z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie 
wsparcia dla działań Unii mających na celu propagowanie wśród państw trzecich 
kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów wspólnego stanowiska 
2008/944/WPZiB,

– uwzględniając strategię UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia z dnia 
9 grudnia 2003 r.,

– uwzględniając europejską strategię bezpieczeństwa pt. „Bezpieczna Europa w lepszym 
świecie”, przyjętą przez Radę Europejską w dniu 12 grudnia 2003 r.,

– uwzględniając Traktat o handlu bronią przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
w dniu 2 kwietnia 2013 r.3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ratyfikacji Traktatu o 
handlu bronią4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wpływu zmian na 
europejskim rynku wyposażenia obronnego na możliwości w zakresie obronności i 
bezpieczeństwa w Europie, w szczególności jej ust. 4, 10, 18, 19, 20 i 215,

– uwzględniając decyzję Rady 2013/768/WPZiB z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
działań UE wspierających wdrożenie traktatu o handlu bronią w ramach europejskiej 
strategii bezpieczeństwa6,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. 

                                               
1 Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99.
2 Dz.U. C 103 z 27.3.2015, s. 1. 
3 Traktat o handlu bronią, ONZ, 13-27217.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0081.
5 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0215.
6 Dz.U. L 341 z 18.12.2013, s. 56.
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ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu 
w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania1, zmienione rozporządzeniem 
(UE) nr 599/2014, a także wykaz produktów i technologii podwójnego zastosowania 
przedstawiony w załączniku I do tego rozporządzenia,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 24 kwietnia 2014 r. skierowany do Rady i 
Parlamentu w sprawie przeglądu polityki kontroli wywozu: zapewnienie 
bezpieczeństwa i konkurencyjności w zmieniającym się świecie (COM(2014)0244)),

– uwzględniając wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji z dnia 12 czerwca 
2014 r. w sprawie przeglądu systemu kontroli wywozu produktów podwójnego 
zastosowania, 

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie przeglądu polityki kontroli wywozu z dnia 21 
listopada 2014 r.,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 
2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych 
z obronnością we Wspólnocie2,

– uwzględniając strategię UE w zakresie zwalczania nielegalnego gromadzenia broni 
strzeleckiej i lekkiej, amunicji do tych rodzajów broni oraz handlu nimi, którą Rada 
Europejska przyjęła w dniach 15–16 grudnia 2005 r., oraz wspólne działanie Rady 
2002/589/WPZiB z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wkładu Unii Europejskiej w 
zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni 
strzeleckiej i broni lekkiej oraz uchylające wspólne działanie 1999/34/WPZiB,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2003/468/WPZiB z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie kontroli pośrednictwa w handlu bronią3,

– uwzględniając uaktualniony wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej przyjęty 
przez Radę w dniu 9 lutego 2015 r.,

– uwzględniając przewodnik do wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB 
określającego wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu 
wojskowego,

– uwzględniając Porozumienie z Wassenaar z dnia 12 maja 1996 r. w sprawie kontroli 
eksportu broni konwencjonalnej oraz towarów i technologii podwójnego zastosowania, 
wraz ze zaktualizowanymi w 2015 r. wykazami tych towarów i technologii oraz 
amunicji4,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. 
w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary 

                                               
1 Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1.
2 Dz.U. L 146 z 10.6.2009, s. 1.
3 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 79.
4 http://www.wassenaar.org/controllists/, „list of dual-use goods and technologies and munitions list” (wykaz 
towarów i technologii podwójnego zastosowania oraz wykaz amunicji), Porozumienie z Wassenaar w sprawie 
kontroli eksportu broni konwencjonalnej oraz towarów i technologii podwójnego zastosowania, 25 marca 2015 r.
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śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo 
karania,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 kwietnia 2015 r. do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w 
sprawie Europejskiej agendy bezpieczeństwa (COM(2015)0185)),

– uwzględniając Konsensus europejski w sprawie rozwoju przyjęty w dniu 24 lutego 
2006 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 13 października 
2011 r. pt. „Zwiększanie wpływu unijnej polityki rozwoju – Program działań na rzecz 
zmian”,

– uwzględniając art. 42 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i art. 346 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając Traktat ONZ o handlu bronią, który wszedł w życie dnia 24 grudnia 
2014 r.,

– uwzględniając rezolucję nr 24/35 Rady Praw Człowieka ONZ z dnia 8 października 
2013 r. w sprawie wpływu transferu broni na prawa człowieka w konfliktach 
zbrojnych1, 

– uwzględniając art. 52 i art. 132 ust. 2 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0000/2015),

A. mając na uwadze, że globalne środowisko bezpieczeństwa wokół UE zmieniło się 
radykalnie, zwłaszcza w południowym i wschodnim sąsiedztwie;

B. mając na uwadze, że niekontrolowane rozprzestrzenianie broni stanowi poważne 
zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju;

C. mając na uwadze, że w latach 2010–2014 państwa członkowskie UE odpowiadały za 
25,4% dostaw2 głównych rodzajów broni konwencjonalnej na świecie, wskutek czego 
UE28 była w tym okresie trzecim co do wielkości dostawcą broni, za USA (31,1%) i 
Rosją (26,5%);

D. mając na uwadze, że w 2013 r. państwa członkowskie UE wyeksportowały do państw 
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA) broń o łącznej wartości 9,6 mld EUR3 , 
a w roku 2012 – o łącznej wartości 10,7 mld EUR4; mając na uwadze, że państwa 
członkowskie UE odpowiadały za 36% ogólnego wywozu do państw trzecich;

                                               
1 A/HRC/RES/24/35.
2 Trends in international arms transfers, 2014 (Tendencje w międzynarodowych transferach broni, 2014 r.), 
SIPRI Fact Sheet, marzec 2015 r.
3 16. roczne sprawozdanie na temat wywozu broni.
4 15. roczne sprawozdanie na temat wywozu broni.
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Globalne środowisko bezpieczeństwa a wywóz broni

1. jest głęboko zaniepokojony rozszerzaniem się konfliktów z użyciem siły w swoim 
sąsiedztwie, zwłaszcza na Ukrainie, w Syrii, Iraku i Libii;

2. wyraża ubolewanie w związku z tym, że pomimo licznych systemów kontroli wywozu 
broni wydarzenia ostatnich dwóch lat pokazują, iż broń często trafia do reżimów 
represyjnych, ugrupowań zbrojnych i brutalnych podmiotów niepaństwowych, 
terrorystów i przestępców oraz jest wykorzystywana do zwiększania poczucia braku 
bezpieczeństwa i podsycania konfliktów zbrojnych w kraju i poza nim lub do 
wspierania wewnętrznych represji, konfliktów regionalnych i poważnego naruszania 
praw człowieka i podstawowych wolności;

3. ubolewa na tym, że co roku wskutek przemocy z użyciem broni ginie około pół 
miliona1 osób zarówno w konfliktach zbrojnych, jak i w związku z działalnością 
przestępczą;

4. zauważa, że państwa członkowskie UE są głównymi eksporterami broni na świecie i w 
2013 r. wyeksportowały broń o wartości 36,7 mld EUR, w tym broń o wartości 26,7 
mld EUR do krajów spoza UE; uważa, że przemysł obronny powinien dążyć przede 
wszystkim do zapewnienia państwom członkowskim UE obrony i bezpieczeństwa; jest 
poważnie zaniepokojony konsekwencjami, jakie dla bezpieczeństwa i obrony UE ma 
transfer do państw trzecich szczególnie chronionej wiedzy i technologii;

5. wskazuje, że choć odmawianie bądź zawieszanie zezwoleń w następstwie embarga czy 
konfliktów i rewolucji, jak arabska wiosna, stanowi pozytywny sygnał, wskazuje to, że 
unijna polityka eksportowa polega z natury tylko na reagowaniu; jest zdania, że przed 
przyznaniem zezwolenia należałoby dokonywać dokładniejszej oceny konkretnych 
zagrożeń związanych z krajami otrzymującymi te zezwolenia;

6. zauważa, że rosną zagrożenia wynikające z przenikania, przemytu i składowania broni; 
podkreśla ryzyko związane z tym, że broń wywieziona do państw trzecich może zostać 
ponownie wprowadzona do Europy niezwykle łatwo i szybko z uwagi na wzrost 
przemytu broni i większą mobilność, co zagraża bezpieczeństwu obywateli, jak 
podkreślono w niedawnym sprawozdaniu EUROPOLu2; z zadowoleniem przyjmuje 
przegląd prawodawstwa UE dotyczącego broni palnej i zamiar zacieśnienia współpracy 
policyjnej z krajami ościennymi w zakresie przemytu broni;

7. podkreśla, że kontrolowanie wywozu broni stanowi integralną część unijnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa i powinno opierać się na zasadach zapisanych w art. 21 
TUE, zwłaszcza na promowaniu demokracji i rządów prawa oraz utrzymywaniu 
pokoju, zapobieganiu konfliktom i umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego; 
przypomina, że wywóz broni może podważyć wiarygodność UE jako globalnego 
obrońcy praw człowieka; apeluje o to, by w nowej globalnej strategii UE w zakresie 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa odpowiednio uwzględnić kwestie wywozu broni 

                                               
1 Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body Counts, (Globalne obciążenie wynikające z przemocy z 
użyciem broni: liczy się każdy człowiek) sprawozdanie w ramach inicjatywy Deklaracja z Genewy w sprawie 
przemocy z użyciem broni i rozwoju
2 Exploring Tomorrow’s Organised Crime (Badanie przyszłości przestępczości zorganizowanej), 2015 r., 
Europol.
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z uwagi na zmienione środowisko bezpieczeństwa i powiązane z tym ryzyko i 
zagrożenia;

8. ubolewa nad tym, że nieodpowiedzialny transfer broni w dalszym ciągu hamuje rozwój 
demokratyczny, gospodarczy i społeczny w wielu częściach świata; uznaje, że 
rzeczywiste wdrożenie ósmego kryterium stanowiłoby kluczowy wkład w realizację 
celów spójności unijnej polityki na rzecz rozwoju;

Traktat o handlu bronią 

9. z zadowoleniem przyjmuje wejście w życie Traktatu o handlu bronią; z zadowoleniem 
przyjmuje działania informacyjne podejmowane przez UE w celu promowania 
powszechnej ratyfikacji i wdrożenia Traktatu;

10. wyraża zadowolenie z powodu wymogu zobowiązującego państwa-strony Traktatu o 
handlu bronią do uwzględniania – w procesie podejmowania decyzji o wydaniu 
zezwolenia – ryzyka, że transferowana broń może zostać wykorzystana do popełnienia 
lub ułatwienia popełnienia poważnych aktów przemocy o podłożu płciowym lub 
poważnych aktów przemocy w stosunku do kobiet i dzieci; wzywa państwa 
członkowskie do włączenia tego warunku do wspólnego stanowiska;

Wspólne stanowisko

11. przypomina, że wspólne stanowisko nie wpływa na prawo państw członkowskich do 
prowadzenia bardziej restrykcyjnej polityki krajowej oraz że wspólne standardy 
określone we wspólnym stanowisku należy postrzegać jako minimalny standard 
zarządzania transferami technologii wojskowej zgodnie z motywem 3; zaznacza, że 
harmonizacja na szczeblu europejskim powinna prowadzić jedynie do bardziej 
restrykcyjnej polityki wywozu broni na szczeblu krajowym, a nie powinna być 
wykorzystywana jako pretekst do łagodzenia surowszych przepisów krajowych;

12. odnotowuje dokonany przez Grupę Roboczą Rady ds. Wywozu Broni Konwencjonalnej 
przegląd wspólnego stanowiska 2008/944 i stwierdzenie, zgodnie z którym 
odpowiednio służy ono celom określonym przez Radę, a także, że jest zgodne z 
Traktatem o handlu bronią; wyraża zaniepokojenie faktem, że według państw 
członkowskich nie ma konieczności wprowadzania zmian pomimo niedociągnięć 
polityki wywozu broni, jakie uwidoczniła arabska wiosna;

13. odnotowuje aktualizację przewodnika do wspólnego stanowiska Rady oraz wykazu 
uzbrojenia UE; oczekuje na przyjęcie przez Grupę Roboczą Rady ds. Wywozu Broni 
Konwencjonalnej nowego internetowego mechanizmu dzielenia się informacjami; z 
zadowoleniem przyjmuje nowe odniesienia do aspektów Traktatu o handlu bronią, które 
nie są jeszcze uwzględnione we wspólnym stanowisku, a także zmiany w 
szczegółowych wytycznych dotyczących kryterium siódmego; wyraża rozczarowanie w 
związku z tym, że zmiany w wytycznych dotyczących wdrażania pozostałych kryteriów 
były ograniczone, zwłaszcza w odniesieniu do kryterium ósmego, pomimo licznych 
trudności z jego skutecznym stosowaniem;

14. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia ściślejszego stosowania ósmego 
kryterium; uważa, że państwa członkowskie, również na szczeblu europejskim w 
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ramach Grupy Roboczej Rady ds. Wywozu Broni Konwencjonalnej, powinny 
poszerzyć swoje oceny, aby uwzględnić sytuację w kraju przeznaczenia oraz konkretną 
odnośną technologię wojskową; zachęca państwa członkowskie do stosowania 
surowszych kryteriów krajowych;

15. podkreśla konieczność zapewnienia spójniejszej polityki dotyczącej embarga; wzywa 
państwa członkowskie do wyeliminowania ze swoich systemów, jak również na 
poziomie porozumienia z Wassenaar, wszelkich niejasności dotyczących wywozu broni 
„wojskowej” i „niewojskowej”, które mogłyby sprawić, że transfer broni strzeleckiej 
byłby w stanie obejść systemy regulacji pod pretekstem, że jest on opisany jako 
„niewojskowy”;

16. sugeruje zbadanie możliwości zastosowania i rozszerzenia ośmiu kryteriów, obejmując 
nimi również przemieszczanie personelu wojskowego i personelu sił bezpieczeństwa, 
usługi powiązane z wywozem broni oraz prywatne usługi wojskowe;

17. jest zaniepokojony możliwym przenikaniem wywożonej broni i brakiem skutecznych 
kontroli na poziomie użytkowników końcowych, a także wzywa państwa członkowskie 
do ustanowienia skutecznego systemu kontroli (wspólny system monitorowania, 
klauzula o zapobieganiu nieprawidłowemu użyciu w certyfikatach użytkowników 
końcowych, obowiązkowe kontrole fizyczne u użytkowników końcowych); zwraca się 
do Rady, by lepiej dostosowała kryterium siódme do art. 11 Traktatu o handlu bronią;

18. jest głęboko zaniepokojony możliwym obchodzeniem unijnych kontroli wywozu 
wskutek licencjonowanej produkcji w krajach poza UE lub za pośrednictwem 
zagranicznych jednostek zależnych przedsiębiorstw z siedzibą w UE; nalega, aby Grupa 
Robocza Rady ds. Wywozu Broni Konwencjonalnej dokładnie zbadała tę kwestię w 
swoim następnym sprawozdaniu rocznym;

19. apeluje o lepszą koordynację na szczeblu roboczym w Radzie i ESDZ w celu 
dopilnowania, by aspekty związane z zapobieganiem konfliktom, rozwojem i prawami 
człowieka zostały należycie uwzględnione;

Przejrzystość

20. ubolewa nad bardzo późnym (najbardziej do tej pory spóźnionym) przyjęciem 
szesnastego sprawozdania rocznego;

21. z przykrością stwierdza, że jedynie 21 państw członkowskich przedłożyło pełne 
informacje do ujęcia w szesnastym sprawozdaniu rocznym; ubolewa nad tym, że Grecja 
nie przedstawiła żadnych danych oraz że Niemcy i Zjednoczone Królestwo nie 
przedstawiły żadnych danych dotyczących faktycznego wywozu broni, zaś Francja 
przedstawiła ogólną liczbę odnoszącą się do wywozu broni, ale nie były to dane 
zdezagregowane; 

22. zwraca uwagę, że sprawozdanie zawiera standaryzowane informacje na temat 
wydanych zezwoleń na wywóz, ale nie zawiera kompleksowych informacji 
dotyczących faktycznego wywozu broni;

23. wzywa do wprowadzenia znormalizowanej procedury sprawozdawczości i 
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przedkładania, łącznie z podaniem terminu, w odniesieniu do informacji na temat 
faktycznego wywozu i danych dotyczących zezwoleń, która to procedura będzie 
stosowana jednakowo we wszystkich państwach członkowskich; zwraca się do państw 
członkowskich, by przedkładały bardziej szczegółowe informacje dotyczące odmowy 
wydania zezwolenia, w tym informacje o poszczególnych zezwoleniach dotyczące 
państwa otrzymującego zezwolenie i konkretnego organu, opis transferowanych 
towarów i ich ilość w odniesieniu do podkategorii wykazu uzbrojenia, oraz by 
podawały powód odmowy;

24. apeluje o usprawnienie konsultacji między państwami członkowskimi w zakresie 
transferów do słabych i niestabilnych regionów czy krajów; wzywa państwa 
członkowskie do przygotowania i opublikowania listy osób (w tym podmiotów i osób 
fizycznych), które zostały skazane za naruszenie przepisów dotyczących wywozu broni 
oraz za stwierdzone przypadki przenikania broni; zwraca się do państw członkowskich, 
by przedłożyły szczegółowe informacje dotyczące procedur uchylania czy zawieszania 
udzielonego zezwolenia w odniesieniu do krajów, na które nałożono embargo;

Nadzór publiczny

25. przypomina, że rządy ponoszą polityczną odpowiedzialność za decyzje o wywożeniu 
lub nie produktów wojskowych lub produktów podwójnego zastosowania;

26. jest głęboko przekonany, że obywatele mają prawo do otrzymywania informacji na 
temat podejmowanych przez ich rządy decyzji dotyczących wywozu broni, jako że 
wpływają one na bezpieczeństwo i dobrostan narodu;

27. apeluje o wzmocnienie nadzoru parlamentarnego zarówno na szczeblu krajowym, jak i 
europejskim dzięki rocznym sprawozdaniom przedstawianym w Parlamencie; wzywa 
do przedyskutowania kwestii europejskiego wywozu broni na następnej konferencji 
międzyparlamentarnej poświęconej WPZiB/WPBiO;

28. podkreśla również kluczową rolę społeczeństwa obywatelskiego w zwiększaniu 
przejrzystości; zwraca się do Komisji i do ESDZ/Grupy Roboczej ds. Wywozu Broni 
Konwencjonalnej o dalsze pogłębianie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim i 
odnośnymi ośrodkami analitycznymi;

Nowe technologie i kwestia produktów podwójnego zastosowania

29. uważa, że rozwój technologiczny coraz bardziej utrudnia odróżnienie zastosowania 
czysto wojskowego od zastosowania czysto cywilnego; wzywa 
wiceprzewodniczącą/wysoką przedstawiciel, państwa członkowskie i Komisję do 
dopilnowania, by nie było żadnych luk na poziomie porozumienia z Wassenaar oraz 
między wykazem uzbrojenia a załącznikami do rozporządzenia o produktach 
podwójnego zastosowania, a także do zwrócenia szczególnej uwagi na nową 
technologię o znaczeniu strategicznym, jak zdalnie kierowane bezzałogowe systemy 
powietrzne i technologia nadzoru;

30. z zadowoleniem przyjmuje trwające w Komisji prace oraz jej zamiar przedstawienia w 
pierwszej połowie 2016 r. nowego wniosku ustawodawczego w sprawie wywozu 
produktów podwójnego zastosowania; przypomina o pilnej potrzebie zajęcia się 
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potencjalnie szkodliwym wywozem produktów i usług ICT do państw trzecich;

31. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącej/wysokiej przedstawiciel oraz rządom i parlamentom 
państw członkowskich.


