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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно износа на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС
(2020/2003(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид принципите, залегнали в член 346, параграф 1, буква б) от 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно 
производството или търговията с оръжие, в член 42, параграф 3 от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС) относно „определянето на европейска политика в 
областта на способностите и въоръжаването“ и в член 21 от Договора за 
Европейския съюз, и по-специално насърчаването на демокрацията и правовата 
държава, опазването на мира, предотвратяването на конфликти и укрепването на 
международната сигурност,

– като взе предвид Решение (ОВППС) 2019/1560 на Съвета от 16 септември 2019 г. 
за изменение на Обща позиция 2008/944/ОВППС („Общата позиция“), 
определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни 
технологии и оборудване1 и заключенията на Съвета от 16 септември 2019 г. за 
преразглеждане от Съвета на Общата позиция,

– като взе предвид двадесетия годишен доклад, изготвен съгласно член 8, 
параграф 2 от Общата позиция2,

– като взе предвид двадесет и първия годишен доклад, изготвен съгласно член 8, 
параграф 2 от Общата позиция3,

– като взе предвид Решение (ОВППС) 2018/101 на Съвета от 22 януари 2018 г. за 
насърчаване на ефективния контрол върху износа на оръжие4 и Решение 
(ОВППС) 2017/915 на Съвета от 29 май 2017 г. относно информационни дейности 
на Съюза в подкрепа на прилагането на Договора за търговията с оръжие5,

– като взе предвид Решение (ОВППС) 2019/2191 на Съвета от 19 декември 2019 г. в 
подкрепа на глобален механизъм за докладване относно незаконни 
конвенционални оръжия и боеприпаси за тях с цел намаляване на риска от 
отклоняването и незаконния им трансфер (iTrace IV)6,

– като взе предвид актуализирания Общ списък на оръжията на Европейския съюз, 
приет от Съвета на 17 февруари 2020 г.7,

– като взе предвид Справочника на потребителя към Общата позиция,

1 ОВ L 239, 17.9.2019 г., стр. 16.
2 ОВ C 453, 14.12.2018 г., стр. 1.
3 ОВ C 437, 30.12.2019 г., стр. 1.
4 OВ L 17, 23.1.2018 г., стр. 40.
5 OВ L 139, 30.5.2017 г., стр. 38.
6 ОВ L 330, 20.12.2019 г., стр. 53.
7 OВ C 85, 13.3.2020 г., стр. 1.
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– като взе предвид Васенаарската договореност от 12 май 1996 г. относно контрола 
върху износа на конвенционални оръжия, изделия и технологии с двойна 
употреба, наред с осъвременените през декември 2019 г. списъци на тези изделия 
и технологии и боеприпаси,

– като взе предвид Договора за търговията с оръжие (ДТО), приет от Общото 
събрание на ООН на 2 април 2013 г.8, който влезе в сила на 24 декември 2014 г.,

– като взе предвид Директива № 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, 
свързани с отбраната, вътре в Общността9 и Директива № 2009/81/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на 
процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от 
възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за 
изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО10,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за 
въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската 
дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба11, изменен с 
Делегиран регламент (ЕС) № 2016/1969 на Комисията от 12 септември 2016 г.12, и 
списъка на изделия и технологии с двойна употреба в приложение I към него 
(„Регламента за изделията с двойна употреба“),

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1092 на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 юли 2018 г. за създаване на Европейска програма за промишлено 
развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и 
иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза13,

– като взе предвид предложението от 13 юни 2018 г. за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана 
(COM(2018)0476),

– като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност, подкрепено от 
Комисията, към Съвета за решение на Съвета за създаване на Европейски 
механизъм за подкрепа на мира (HR(2018)94),

– като взе предвид Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), и по-специално 
цел 16 за насърчаване на справедливи, мирни и приобщаващи общества за 
устойчиво развитие,

– като взе предвид Резолюция 2216 (2015) на Съвета за сигурност на ООН относно 
налагането на оръжейно ембарго на Йемен и доклад A/HRC/39/43 на Службата на 

8 Договор за търговията с оръжие, ООН, 13-27217.
9 ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1.
10 ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76.
11 OВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1.
12 ОВ L 307, 15.11.2016 г., стр. 1.
13 ОВ L 200, 7.8.2018 г., стр. 30.
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Върховния комисар по правата на човека на ООН (СВКПЧ) относно положението 
с правата на човека в Йемен, включително нарушенията и злоупотребите от 
септември 2014 г. насам,

– като взе предвид Решение (ОВППС) 2020/472 на Съвета от 31 март 2020 г. за 
военна операция на Европейския съюз в Средиземноморието (EUNAVFOR MED 
IRINI)14,

– като взе предвид Резолюция 2473 (2019) на Съвета за сигурност на ООН, приета 
на 10 юни 2019 г., с която се подновяват мерките за прилагане на оръжейното 
ембарго срещу Либия, както и изявлението от 25 януари 2020 г. на Мисията на 
ООН за оказване на помощ в Либия (UNSMIL) относно продължаващите 
нарушения на наложеното оръжейно ембарго в Либия,

– като взе предвид Резолюция 1970 (2011) на Съвета за сигурност на ООН за 
налагане на оръжейното ембарго на Либия и всички последващи резолюции на 
Съвета за сигурност във връзка с него, както и Резолюции 2292 (2016), 2357 
(2017), 2420(2018) и 2473(2019) относно стриктното прилагане на оръжейното 
ембарго,

– като взе предвид публикацията на ООН от 2018 г., озаглавена „Сигурност за 
нашето общо бъдеще – Програма за разоръжаване“,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета 
от 16 януари 2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат 
използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми 
на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание15,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 16 октомври 2019 г. 
относно Турция, в които се одобряват заключенията на Съвета по външни работи 
от 14 октомври 2019 г. относно нейните незаконни действия в северната част на 
Сирия и в Източното Средиземноморие,

– като взе предвид цел за устойчиво развитие 16 на ООН, насочена към насърчаване 
на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие16,

– като взе предвид доклада на Службата на Върховния комисар по правата на 
човека на ООН до Съвета по правата на човека относно въздействието на 
трансфера на оръжия върху упражняването на правата на човека17,

– като взе предвид предходните си резолюции относно износа на оръжие и 
прилагането на Общата позиция, и по-специално резолюциите от 14 ноември 

14 ОВ L 101, 14.2.2020 г, стр. 4.
15 ОВ L 30, 31.1.2019 г., стр. 1.
16 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16. 
17 A/HRC/35/8.
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2018 г.18, 13 септември 2017 г.19 и 17 декември 2015 г.20,

– като взе предвид своята препоръка от 28 март 2019 г. до Съвета и до заместник-
председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност относно предложението на 
върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката 
на сигурност, подкрепено от Комисията, към Съвета за решение на Съвета за 
създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира21,

– като взе предвид своите резолюции относно хуманитарното положение в Йемен 
от 25 февруари 2016 г.22, 15 юни 2017 г.23 и 30 ноември 2017 г.24,

– като взе предвид своята резолюция от 27 февруари 2014 г. относно използването 
на въоръжени безпилотни летателни апарати25,

– като взе предвид семинара, озаглавен „Прилагане на системата на ЕС за контрол 
върху износа на оръжия“, проведен на заседанието на подкомисията по сигурност 
и отбрана на Парламента на 12 април 2017 г.,

– като взе предвид проучването, озаглавено „Recommendations for a transparent and 
detailed reporting system on arms exports within the EU and to third countries“ 
(Препоръки за прозрачна и подробна система за докладване на износа на оръжие в 
рамките на ЕС и към трети държави), възложено от подкомисията по сигурност и 
отбрана на Парламента,

– като взе предвид Договора между Федерална република Германия и Френската 
република от 22 януари 2019 г. за сътрудничество и интеграция между Франция и 
Германия (Договора от Аахен между Франция и Германия),

– като взе предвид заключенията на Съвета на ЕС по външни работи от 21 август 
2013 г. относно Египет,

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A9-0137/2020),

А. като има предвид, че по актуални данни на SIPRI26 износът от ЕС-28 е възлизал на 
26% от износа в световен мащаб през периода 2015 – 2019 г., което прави 28-те 
държави членки, взети заедно, втория по големина доставчик на оръжие в света 

18 Приети текстове, P8_TA(2018)0451.
19 ОВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 63.
20 OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 178.
21 Приети текстове, P8_TA(2019)0330.
22 OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 142.
23 ОВ C 331, 18.9.2018 г., стр. 146.
24 ОВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 104.
25 ОВ C 285, 29.8.2017 г., стр. 110.
26 Стокхолмски международен институт за изследване на проблемите на мира (SIPRI), информационен 
фиш от март 2020 г., озаглавен „Trends in international arms transfers, 2019“ (Тенденции в международния 
трансфер на оръжия, 2019 г.).
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след САЩ (36%), следван от Русия, която е на трето място (21%); поставя под 
въпрос валидността на това сравнение, тъй като съгласно член 346 от ДФЕС 
производството или търговията с оръжие е от компетентността на държавите 
членки и следователно агрегираните данни не могат да се сравняват с тези на 
унитарни държави като САЩ или Русия;

Б. като има предвид, че според последните данни на SIPRI ЕС-28 е вторият по 
големина износител на оръжие както за Саудитска Арабия, така и за Обединените 
арабски емирства (ОАЕ); като има предвид, че според групата на ООН от водещи 
регионални и международни експерти страните във въоръжения конфликт в 
Йемен са извършили и продължават да извършват престъпления в нарушение на 
международното право;

В. като има предвид, че износът на оръжие, въоръжения и оборудване подобрява 
способността на отбранителната промишленост ефикасно да провежда 
изследвания и да разработва отбранителни технологии и следователно гарантира 
способността на държавите – членки на ЕС, да се защитават и да защитават своите 
граждани;

Г. като има предвид, че в света се разраства нова надпревара във въоръжаването и че 
основните военни сили вече не разчитат на контрол върху оръжията и на 
разоръжаване за намаляване на международното напрежение и за подобряване на 
обстановката по отношение на глобалната сигурност;

Д. като има предвид, че Общата позиция на Съвета от 8 декември 2008 г. е 
съществен инструмент за задълбочено сътрудничество и по-тясно сближаване на 
политиките на държавите членки в областта на износа;

Е. като има предвид, че държавите членки признават специалната отговорност, 
която може да произтича от износа на военни технологии и оборудване към трети 
държави предвид на възможното влияние върху съществуващи напрежение и 
конфликти или за тяхното задълбочаване;

Ж. като има предвид, че световната криза, предизвикана от пандемията от COVID-19, 
би могла да има значителни геостратегически последици и че тя подчертава освен 
това необходимостта от изграждане на истинска европейска стратегическа 
автономност;

З. като има предвид, че в заключенията на Съвета по външни работи от 21 август 
2013 г. се посочва, че „[о]свен това държавите членки постигнаха съгласие да 
спрат временно лицензите за износ за Египет на всякакво оборудване, което би 
могло да се използва за репресии вътре в страната, и да направят нова оценка на 
лицензите за износ на оборудване, попадащо в обхвата на Обща позиция 
2008/944/ОВППС, както и да преразгледат помощта си за Египет в областта на 
сигурността“; като има предвид, че дружества, установени в няколко държави – 
членки на ЕС, продължиха да изнасят за Египет оръжия, технологии за 
наблюдение и друго оборудване за сигурност, като по този начин улесниха 
хакерски атаки и зловреден софтуер, както и други форми на нападение срещу 
защитниците на правата на човека и активистите на гражданското общество както 
физически, така и онлайн; като има предвид, че тази дейност доведе до потискане 
на свободата на изразяване на мнение онлайн;
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И. като има предвид, че в един все по-нестабилен многополюсен свят, в който 
набират мощ националистическите, ксенофобските и антидемократичните сили, е 
жизненоважно Европейският съюз да се превърне във влиятелен участник на 
световната сцена и да запази водещата си роля на глобална „мека сила“, която е 
ангажирана с разоръжаването както на конвенционалните, така и на ядрените 
оръжия, и която инвестира в предотвратяването на конфликти, управлението на 
кризи и посредничеството, преди да бъдат разглеждани вариантите, свързани с 
използването на военна сила;

Й. като има предвид, че износът на оръжие е от съществено значение за укрепването 
на промишлената и технологичната база на европейската отбранителна 
промишленост, която следи на първо място за гарантиране на отбраната и на 
сигурността на държавите – членки на ЕС, като едновременно с това допринася за 
прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС);

К. като има предвид, че различията в поведението на държавите членки по 
отношение на износа на оръжие понякога отслабват способността на ЕС да 
постига целите на външната си политика и също така подкопават доверието в него 
като участник, който изразява единна позиция на международната сцена;

Л. като има предвид, че обстановката по отношение както на глобалната, така и на 
регионалната сигурност, се промени драстично, особено по отношение на 
държавите от южното и от източното съседство на Съюза;

М. като има предвид, че мерките за прозрачност във военната област, като 
докладването относно износа на оръжие, допринасят за изграждането на 
трансгранично доверие;

Н. като има предвид, че крайната цел на ЕС следва да бъде да постигне повече от 
предвиденото в Общата позиция и да въведе общ и обвързващ режим на ЕС за 
износа на оръжие, който да включва силен механизъм за налагане на санкции в 
случай на неспазване и надзорен орган за контрол на оръжията;

20-и и 21-ви годишен доклад на ЕС относно износа на оръжие

1. подчертава, че поддържането на отбранителна промишленост служи като част от 
самоотбраната на Съюза и е елемент от неговата стратегическа автономност; 
отбелязва, че това е възможно само ако държавите членки дават приоритет на 
европейските продукти в своите програми за оборудване; подчертава, че един 
жизнеспособен европейски пазар ще намали зависимостта от износа на оръжие за 
трети държави;

2. припомня, че в Общата позиция се предвижда процедура за прозрачност, която 
включва публикуването на годишни доклади на ЕС относно износа на оръжие; 
приветства публикуването на 20-ия и 21-ия годишен доклад в съответствие с 
член 8, параграф 2 от Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета, изготвени от 
работната група на Съвета „Износ на конвенционално оръжие“ и публикувани в 
Официален вестник, макар и със закъснение; счита, че публикуването на двата 
доклада е стъпка напред към обща позиция на ЕС относно износа на оръжие в 
рамките на все един по-сложен международен контекст, белязан от увеличаване 
на обема на износа и намаляване на равнищата на прозрачност; счита, че и двата 



RR\1210417BG.docx 9/22 PE648.530v02-00

BG

доклада са ценни допълнения към докладите на ООН относно прозрачността на 
износа на оръжие на световно и регионално равнище;

3. отбелязва усилията на държавите членки да спазват член 346, параграф 1, буква б) 
от ДФЕС относно производството или търговията с оръжие;

4. припомня своята резолюция от 4 октомври 2018 г. относно положението в Йемен; 
настоятелно призовава в този контекст всички държави – членки на ЕС, да се 
въздържат от продажба на оръжия и всякакво военно оборудване на Саудитска 
Арабия, ОАЕ и който и да било член на международната коалиция, както и на 
правителството на Йемен и на други страни в конфликта;

5. отбелязва, че 19 държави членки са представили пълни данни за 20-ия годишен 
доклад и 19 – за 21-вия; настоятелно призовава всички държави членки да 
изпълняват изцяло своите задължения, посочени в Общата позиция, в момент на 
намаляване на глобалната прозрачност на търговията с оръжие, особено от страна 
на няколко държави с голям износ на оръжие; подчертава, че представянето на 
пълни данни означава да бъдат посочени данни за общото количество и за 
стойността както на предоставените лицензи, така и за действителния износ, с 
разбивка по държави на местоназначение и категории съгласно списъка на 
оръжията; изразява съжаление поради факта, че за 20-ия доклад Белгия, Германия, 
Гърция, Ирландия, Кипър, Малта и Обединеното кралство, а за 21-вия доклад 
Белгия, Германия, Гърция, Ирландия, Кипър, Латвия, Малта и Обединеното 
кралство не са докладвали действителния износ, докато и за двата доклада Италия 
и Франция са представили само агрегирани данни за действителния износ; 
отбелязва, че за 20-ия годишен доклад 27 държави членки, с изключение на 
Гърция, са представили поне частични данни, а за 21-вия годишен доклад данни 
са представили всичките 28 държави членки, въпреки че данните на около една 
трета от държавите са били непълни; приветства въпреки това допълнителната 
информация, предоставена от правителствата чрез националните доклади; отново 
отправя искане всички държави членки, които не са представили пълни данни, да 
предоставят допълнителна информация за осъществения износ с оглед на 
следващия годишен доклад;

6. отново призовава държавите  членки да предприемат последващи действия във 
връзка със заключенията на Съвета от 21 август 2013 г. относно Египет, в които 
беше обявено временно спиране на лицензите за износ на всякакво оборудване, 
което би могло да се използва за вътрешни репресии в съответствие с Обща 
позиция 2008/944/ОВППС, и осъжда трайното неспазване на тези ангажименти от 
страна на държавите членки; призовава следователно държавите членки да спрат 
износа за Египет на оръжия, технологии за наблюдение и друго оборудване за 
сигурност, които могат да улеснят нападенията над защитници на правата на 
човека и активисти на гражданското общество, включително в социалните медии, 
както и извършването на всякакви други видове вътрешни репресии; призовава 
заместник-председателя/върховен представител да докладва за текущото 
състояние на сътрудничеството във военната сфера и в сферата на сигурността 
между държави членки и Египет; призовава ЕС да прилага изцяло мерките си за 
контрол на износа спрямо Египет по отношение на изделията, които биха могли 
да бъдат използвани за репресии, изтезания или смъртно наказание;
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7. изразява загриженост, че държавите членки използват силно различаваща се 
информация, за да генерират данни относно стойността на лицензите, което 
затруднява възможността за ефективно използване на последователни и 
съпоставими данни; подчертава, че е важно да се докладват данните за 
действителния износ, включително общата му стойност и общото количество, за 
глобалните и генералните лицензи, с разбивка по категории от списъка на 
оръжията и по държави на местоназначението;

8. призовава държавите членки да задълбочат координацията помежду си и да 
определят общи най-добри практики за събиране и обработване на информация и 
данни с цел да се изготвят по-хармонизирани годишни доклади и по този начин да 
се повиши прозрачността и използваемостта на тези доклади;

9. отбелязва, че според последните два годишни доклада държавите от Близкия 
изток и от Северна Африка, където има няколко въоръжени конфликта, 
продължават да бъдат основните местоназначения на износа; отбелязва, че тези 
региони са изправени пред значителни и продължаващи предизвикателства пред 
сигурността и че всеки износ трябва да бъде оценяван в зависимост от конкретния 
случай съобразно осемте критерия на Общата позиция;

10. подкрепя ангажимента на Съвета за засилване на контрола върху износа на 
военни технологии и оборудване; отбелязва готовността на държавите членки да 
задълбочат сътрудничеството и да насърчават сближаването в тази област в 
рамките на ОВППС; приветства тези усилия, тъй като те са в съответствие с 
общите цели на ОВППС, определени в член 21 от ДЕС, и с регионалните 
приоритети, определени в Глобалната стратегия на ЕС (2016 г.); във връзка с това 
призовава държавите членки да разработят, прилагат и поддържат общи 
стандарти за управление на трансферите на военни технологии и оборудване;

11. припомня, че ЕС прилага оръжейно ембарго по отношение на няколко държави, 
включително всички държави с наложено от ООН ембарго, в съответствие с 
целите на ОВППС, а именно Беларус, Венесуела, Зимбабве, Иран, Йемен, Китай, 
Либия, Мианмар, Руската федерация, Северна Корея, Сирия, Сомалия, Судан, 
Централноафриканската република и Южен Судан; отбелязва, че макар че 
ембаргото може да лиши дадена държава от военни ресурси, в някои случаи то 
допринася за мира и стабилността в региона; отбелязва, че налагането на ембарго 
гарантира, че ЕС не допринася за хуманитарни кризи, нарушения на правата на 
човека и жестокости; призовава ЕС да подпомогне укрепването на капацитета на 
държавите членки за прилагане на строги процедури за наблюдение на спазването 
от държавите членки на всяко наложено от ЕС оръжейно ембарго и да оповестява 
съответните констатации27;

12. приветства решенията на правителствата на Белгия, Германия, Гърция, Дания, 
Италия, Нидерландия и Финландия за приемане на ограничения върху износа им 
на оръжие за държавите, участващи във водената от Саудитска Арабия коалиция 
във връзка с войната в Йемен; посочва, че по информация от неправителствени 
организации в някои случаи оръжията, изнасяни за тези държави, се използват в 
Йемен, където 22 милиона души се нуждаят от хуманитарна помощ и защита; 

27  https://www.sanctionsmap.eu/#/main?checked=.
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припомня, че подобен износ е в явно нарушение на Общата позиция; отбелязва 
подновеното удължаване на мораториума върху износа на оръжие за Саудитска 
Арабия от Германия до края на 2020 г., както и решенията на няколко държави 
членки за прилагане на пълни ограничения; припомня, че между 25 февруари 
2016 г. и 14 февруари 2019 г. чрез пленарни резолюции Парламентът призова най-
малко десет пъти заместник-председателя/върховен представител да започне 
процес, който да доведе до оръжейно ембарго на ЕС срещу Саудитска Арабия, а 
през 2018 г. и относно други членове на водената от Саудитска Арабия коалиция в 
Йемен; отново призовава за това;

13. призовава държавите членки да последват примера на Германия, Дания и 
Финландия, които приеха ограничения върху износа си на оръжие за Саудитска 
Арабия след убийството на журналиста Джамал Хашогджи;

14. отбелязва, че ЕС предприема мисии в рамките на ОПСО, включително мисия за 
прилагане на оръжейното ембарго в Либия, с цел укрепване на мира и 
стабилността в региона; изразява дълбоко съжаление във връзка с 
продължаващите груби нарушения на оръжейното ембарго в Либия, дори след 
ангажиментите, поети във връзка с това от засегнатите държави по време на 
Международната конференция за Либия, проведена на 19 януари 2020 г. в Берлин; 
призовава всички държави членки да преустановят всички трансфери на оръжие, 
оборудване и материали за наблюдение и разузнаване към всички страни, 
участващи в конфликта в Либия;

15. приветства целта на операция IRINI за строго прилагане на оръжейното ембарго 
на ООН с използване на въздушни, спътникови и морски активи, като се 
провеждат инспекции на плавателни съдове в открито море до бреговете на 
Либия, за които има подозрения, че пренасят оръжие или свързани материали до и 
от Либия, в съответствие с резолюции на Съвета за сигурност на ООН 2292 
(2016), 2357 (2017), 2420 (2018) и 2473 (2019);

16. решително осъжда подписването на двата меморандума за разбирателство между 
Турция и Либия относно определянето на границите на морските зони и относно 
всеобхватно сътрудничество в областта на сигурността и военното дело, които са 
свързани помежду си и са в явно нарушение както на международното право, така 
и на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН за налагане на оръжейно 
ембарго на Либия;

17. призовава държавите членки, що се отнася до контрола върху износа, да обръщат 
по-голямо внимание на изделията, които може да се използват както за 
граждански, така и за военни цели;

18. отбелязва, че няма въведени механизми за налагане на санкции, ако държава 
членка осъществява износ, който е очевидно несъвместим с осемте критерия;

19. повтаря неотдавнашните си призиви за прекратяване на износа на технологии за 
наблюдение и друго оборудване, които могат да подпомогнат вътрешните 
репресии, за няколко държави, включително Египет, Бахрейн, Саудитска Арабия, 
ОАЕ и Виетнам;
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Преглед на Общата позиция от страна на Съвета

20. приветства намерението на Съвета да се задълбочи сближаването и да се увеличи 
прозрачността като основни цели при последното преразглеждане на Общата 
позиция, както и заключенията на Съвета относно прегледа на Общата позиция, в 
които се посочва, че „ укрепването на европейската отбранителна технологична и 
индустриална база [...] следва да се съпровожда от по-тясно сътрудничество и 
сближаване в сферата на контрола върху износа на военни технологии и 
оборудване“28;

21. приветства подновения ангажимент на държавите членки по отношение на правно 
обвързващата Обща позиция, изменена с Решение (ОВППС) 2019/1560 на Съвета, 
и подчертава значението на задълбочената оценка на заявленията за лиценз за 
износ на военни технологии и оборудване в съответствие с определените в нея 
критерии; посочва, че Решение (ОВППС) 2019/1560 на Съвета и свързаните 
заключения от 16 септември 2019 г. отразяват все по-ясно осъзнаваната от 
държавите членки необходимост от по-голяма прозрачност и сближаване на 
национално равнище и на равнището на ЕС в областта на износа на оръжие и 
необходимост от засилване на публичния надзор в тази чувствителна област на 
националната сигурност; подчертава, че тези решения могат да гарантират, че на 
националните надзорни органи, на парламентите и на гражданите на ЕС се 
предоставя по-добра информация относно стратегическия избор, правен от 
техните правителства в област, която пряко засяга тяхната сигурност и 
придържането от страна на техните държави към съответните ценности и норми;

22. осъжда нарастващата надпревара във въоръжаването в света; припомня амбицията 
на ЕС да бъде фактор от световно значение за постигането на мир; поради това 
призовава ЕС да играе активна роля в областта на неразпространението на оръжия 
и световното разоръжаване; приветства факта, че актуализирането на Общата 
позиция взема предвид относимите промени във връзка с това, като приемането 
на Договора за търговията с оръжие (ДТО), по който всички държави членки са 
страни; приветства дейностите на ЕС, насочени към подпомагане на всеобщото 
прилагане на ДТО, и по-специално помощта за трети държави за подобряване и 
прилагане на ефективни системи за контрол на оръжията в съответствие с Общата 
позиция; призовава държавите с голям износ на оръжие, като САЩ, Китай и 
Русия, да подпишат и ратифицират ДТО;

23. подкрепя препотвърждаването от страна на Съвета, че с военно оборудване и 
технологии следва да се търгува по отговорен и подлежащ на отчетност начин; 
приветства подновения ангажимент на Съвета за по-нататъшно насърчаване на 
сътрудничеството и сближаването в политиките на държавите членки с цел 
предотвратяване на износа на военни технологии и оборудване, които биха могли 
да се използват за вътрешни репресии или международна агресия или да 
допринесат за увеличаване на регионалната нестабилност;

24. отбелязва със загриженост, че различията между политиките и практиките на 
държавите членки в областта на износа на оръжие забавят сближаването на 

28 Заключение 11 от заключенията на Съвета относно прегледа на Обща позиция 2008/944/ОВППС на 
Съвета от 8 декември 2008 г. относно контрола върху износа на оръжие, приети от Съвета (Общи въпроси), 
Съвет на Европейския съюз, 12195/19, COARM 154, Брюксел, 16 септември 2019 г.
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правилата на ЕС в тази област; отбелязва необходимостта от въвеждане на нови 
инструменти в това отношение; отбелязва, че бъдещите действия, финансирани от 
Европейския фонд за отбрана, ще допринесат за развитието на военните 
технологии и оборудване;

25. отбелязва със задоволство, че Съветът признава, че е важно да се провежда 
последователна политика за контрол върху износа по отношение на материали, 
свързани с отбраната, и на изделия с двойна употреба; счита, че ЕС следва да 
установи ясни критерии и насоки относно износа на такива изделия;

26. приветства въвеждането на конкретни мерки, които имат за цел да улеснят 
правилното, съгласувано и своевременно докладване относно износа на оръжие на 
държавите членки; подкрепя по-специално решението на Съвета за въвеждане на 
ясен срок за предаване на националните доклади, на ясни стандарти за формата на 
докладите и на допълнителни насоки относно съдържанието и процеса на 
докладване; насърчава държавите членки да представят данните си възможно най-
скоро и не по-късно от май след годината на докладване, за да се осигури 
възможност за своевременен обществен дебат; приветства стъпките, предприети с 
оглед на възприемането на онлайн подход, и насърчава по-нататъшното му 
развитие; приветства също така подкрепата от страна на Съвета за ясни насоки 
относно споделянето и обмена на информация между държавите членки, що се 
отнася до политиките им в областта на износа на оръжие; приветства стъпките, 
предприети с оглед на възприемането на цифров подход по отношение на онлайн 
системата на работната група „Износ на конвенционално оръжие“, и насърчава 
нейното по-нататъшно разширяване;

Задълбочаващото се сътрудничество между държавите членки в областта на 
производството на оръжия

27. отбелязва, че след приемането на правно обвързващата Обща позиция през 2008 г. 
държавите членки засилиха мониторинга върху износа на оръжие; отбелязва също 
така, че все по-голям брой оръжейни системи, произвеждани в Европа, са 
съставени от компоненти от различни държави – членки на ЕС, и са резултат на 
двустранно или многостранно сътрудничество по технологични, производствени 
и политически причини; подчертава положителната роля на този вид 
сътрудничество за насърчаване на изграждането на доверие между държавите 
членки и трети държави;

28. подчертава, че амбицията за увеличаване на конкурентоспособността на 
европейския сектор на отбраната не трябва да подкопава прилагането на осемте 
критерия на Общата позиция, тъй като те имат предимство пред всякакви 
икономически, социални, търговски или промишлени интереси на държавите 
членки;

29. отбелязва увеличаването на трансфера на знания и технологии, благодарение на 
което трети държави могат да предприемат лицензирано производство на 
европейски военни технологии; счита, че този процес не следва да ограничава 
способността на ЕС да упражнява контрол върху производството на въоръжения, 
оръжия и военно оборудване, а следва по-скоро да насърчава хармонизирането на 
стандартите за публичен надзор и прозрачност в свързаното с отбраната 
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производство и да ускорява създаването на международно признати и зачитани 
правила относно производството и износа на оръжие;

30. отбелязва, че все повече компоненти на оръжейните системи произхождат от 
изделия с гражданско предназначение или имат характер на изделия с двойна 
употреба; счита, следователно, че е необходимо да се установи съгласувана 
система за контрол на трансфера за тези компоненти между всички държави 
членки;

31. отбелязва, че държавите членки не са очертали обща политика за регулиране на 
трансфера на компоненти на оръжия към друга държава членка, чрез която да се 
гарантира, че износът за трети държави от държавата членка на сглобяване е в 
съответствие с политиката в областта на износа на държавата членка, 
предоставяща компонентите; отбелязва, че някои държави членки продължават да 
считат, че трансферите на оръжие и свързани с отбраната продукти в рамките на 
ЕС са сходни на операциите по износ към трети държави; счита това за особено 
затрудняващо в контекста на задълбочаващите се различия между практиките на 
лицензиране в ЕС; отбелязва, че в настоящата си форма Директива 2009/43/ЕО 
относно трансфера вътре в Общността не е изготвена така, че да постига най-
високи общи стандарти за износа на оръжие към трети държави, като 
същевременно улеснява трансферите на европейския пазар на оръжие;

32. отбелязва, че първият опит за регламентиране на трансферите в рамките на 
Европа беше споразумението за хармонизация Шмид – Дьобре между Франция и 
Германия с правилото „de minimis“; отбелязва във връзка с това френско-
германското споразумение относно контрола върху износа, свързан с отбраната; 
счита, че подобни двустранни споразумения могат да бъдат само първа стъпка в 
посока към установяването на система на равнището на ЕС за контрол на 
трансфера на оръжие и трябва да улесняват по-нататъшното сближаване на 
политиките на държавите членки в областта на износа на оръжие; подчертава, че с 
цел да се постигне това всички двустранни и други механизми следва да бъдат 
внимателно анализирани;

33. отбелязва, че политиките на всяка държава членка в областта на износа на оръжие 
може да възпрепятстват плановете за сътрудничество; отбелязва, че подобно 
отклонение може да доведе до двустранни и специални споразумения относно 
оръжейните системи, които допускат, в някои случаи, износ за трети държави въз 
основа на най-слабо рестриктивните стандарти, вместо на съвместен подход на 
равнище ЕС; припомня, че целта на Общата позиция на Съвета относно износа на 
оръжие беше и продължава да бъде да предотврати подобни различия и да 
установи съгласувана обща политика в областта на износа на оръжие; отбелязва, 
че съществува връзка между различията в политиките относно износа и 
затрудненията в сътрудничеството в рамките на ЕС, трайното разпокъсване на 
вътрешния пазар на свързани с отбраната продукти и наличието на дублиране в 
производството; призовава следователно Комисията, Съвета и държавите членки 
да осигурят подходящо равнище на финансиране, което да позволи намаляване на 
разпокъсаността на пазара и консолидиране на производството, като 
същевременно се гарантира, че ЕС и неговите държави членки ще притежават 
военните способности, от които се нуждаят; призовава Комисията да осигури 
ефективното прилагане на Директива 2009/81/ЕО и на Директива 2009/43/ЕО, 



RR\1210417BG.docx 15/22 PE648.530v02-00

BG

включително действия за прилагане в областта на обществените поръчки;

34. отбелязва, че двустранното сътрудничество между държавите членки по 
промишлени проекти, свързани с отбраната, води до споразумения за контрол на 
износа, които могат да осигурят базово ниво за ЕС като цяло;

35. подчертава, че двустранните и многостранните споразумения следва да 
способстват за задълбочаване на сближаването и хармонизацията на политиките 
относно износа на равнище ЕС, тъй като липсата на сближаване и прозрачност на 
решенията за износ към трети държави може да имат отрицателно въздействие 
върху способността на ЕС да изразява единна позиция и да има влияние на 
международната сцена, що се отнася до насърчаването на правата на човека, 
международното право и регионалния мир и стабилност; отбелязва със 
загриженост, че различията могат да породят нарушения на пазара и да 
възпрепятстват промишленото стратегическо планиране, икономиите от мащаба и 
еднаквите условия на конкуренция;

Нарастващото значение на действията на равнище ЕС в производството на 
оръжие

36. подчертава, че разработването на подходящо оборудване е важно средство за 
укрепване на промишлената и технологичната база на европейския сектор на 
отбраната; отбелязва, че инициативите на ЕС, като Подготвителното действие във 
връзка с научни изследвания в областта на отбраната, Европейската програма за 
промишлено развитие в областта на отбраната и Европейският фонд за отбрана, 
както и постоянното структурирано сътрудничество (ПСС), координираният 
годишен преглед на отбраната (КГПО) и Европейският механизъм за подкрепа на 
мира, законодателството, като трансферите вътре в Общността и директивите от 
2009 г. относно възлагането на свързани с отбраната обществени поръчки, както и 
създаването на административен капацитет, като генералната дирекция на 
Комисията „Отбранителна промишленост и космическо пространство“, 
допринасят за укрепването на сътрудничеството в областта на производството на 
оръжие и развитието на способностите на европейско равнище; счита, че 
укрепването на европейската отбранителна технологична и промишлена база 
следва да бъде съпътствано от по-тясно сътрудничество и сближаване по 
отношение на контрола върху износа на военни технологии и оборудване с цел 
подобряване на ефективността на ОВППС и по-специално на ОПСО;

37. призовава държавите членки да преодолеят настоящата неефективност на 
разходите за отбрана вследствие на дублиране, разпокъсаност и недостатъчна 
оперативна съвместимост и да се стремят ЕС да се превърне в гарант на 
сигурността, включително чрез по-добър контрол върху износа на оръжие;

38. отбелязва, че няколко държави членки изразиха намерението си да разработват 
съвместно основни оръжейни системи, като бойни танкове, изтребители и 
въоръжени безпилотни летателни апарати;

39. подчертава факта, че предварителното междуинституционално споразумение за 
създаване на Европейския фонд за отбрана оправомощава Комисията да 
преценява дали прехвърлянето на правото на собственост или предоставянето на 
изключителен лиценз върху военни технологии, съфинансирани от Европейския 
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фонд за отбрана, противоречи на интересите на ЕС и на неговите държави членки 
в областта на сигурността и отбраната и на целите на фонда, посочени в член 3 от 
предложения регламент; отбелязва, че новото законодателство въвежда, наред с 
другото, невоенна надзорна функция на Комисията по отношение на определена 
категория износ на военни технологии за трети държави, като по този начин се 
увеличава допълнително прозрачността и се свежда до минимум рискът от 
злоупотреба със средства на ЕС, без обаче да се засягат правомощията на 
органите по контрол на износа на държавите членки по отношение на 
предоставянето на разрешения за износ;

40. отбелязва, че съгласно международните ангажименти, поети от европейските 
партньори, те следва да съобщават информация също относно своите национални 
системи за контрол и трансфер на оръжие; отбелязва, че по линия на Европейския 
механизъм за подкрепа на мира държавите членки и Европейската служба за 
външна дейност (ЕСВД) имат възможността да предоставят военно оборудване на 
трети държави, което налага мониторинг на равнище ЕС; изисква публикуването 
на подробен списък на оборудването, трансферирано към трети държави в 
рамките на Европейския механизъм за подкрепа на мира; подчертава, че в 
контекста на Европейския механизъм за подкрепа на мира чрез нов инструмент на 
равнище ЕС евентуално би могло да се извършва съвместна оценка на риска 
преди всяко решение за трансфер на оръжие и боеприпаси към трети държави в 
рамките на свързания с изграждането на военен капацитет стълб на Европейския 
механизъм за подкрепа на мира, да се оценяват отделните мерки спрямо осемте 
критерия на Общата позиция и да се въвеждат предпазни механизми и възможни 
санкции по отношение на крайните потребители;

41. призовава Комисията надлежно да информира Парламента относно използването 
на финансови средства на ЕС за всички проекти в областта на 
научноизследователската и развойната дейност, свързани с производството на 
безпилотни летателни апарати; настоятелно призовава заместник-
председателя/върховен представител да забрани разработването, производството 
и използването на изцяло автономни оръжия, позволяващи осъществяването на 
нападения без човешка намеса;

42. посочва, че научноизследователската и развойната дейност в областта на 
въоръженията, оръжията и отбранителното оборудване е важна за обезпечаване на 
средства, с които държавите членки да се отбраняват, а отбранителната 
промишленост да постига технологичен напредък;

Прилагане на Общата позиция с оглед на нарастващото значение на действията 
на равнище ЕС при производството на оръжие

43. отбелязва недостатъчното сближаване на националните политики в областта на 
износа на оръжие и на вземането на решения в контекста на нарастващото 
значение на действията на равнище ЕС при производството на оръжия и заявените 
амбиции и планове за задълбочаването на този процес; отбелязва, че 
недостатъчното сближаване на националния износ на оръжие рискува да доведе 
до нови нарушения на пазара и до свързани с това препятствия пред 
стратегическото планиране на съответните дружества и въоръжени сили и че това 
налага постепенно сближаване на националните политики в областта на износа на 
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оръжие и на вземането на решения; припомня, че е важно държавите членки да 
участват в подобен процес; изразява съжаление във връзка със съществуващите 
понастоящем различия между националните политики в областта на износа на 
оръжие и на процесите на вземане на решения на държавите членки; призовава 
Съвета да продължи усилията си в полза на сближаването на политиките в 
областта на износа на оръжие и вземането на решения;

44. предлага износът на продукти, финансиран по линия на Европейската програма за 
промишлено развитие в областта на отбраната и/или Европейския фонд за 
отбрана, да бъде посочван отделно в данните, подавани към работната група 
„Износ на конвенционално оръжие“, за да се осигури внимателното наблюдение 
на тези продукти, които са финансирани от европейския бюджет, и стриктното 
прилагане на критериите на Общата позиция поне по отношение на продуктите, 
финансирани по линия на Европейската програма за промишлено развитие в 
областта на отбраната и Европейския фонд за отбрана;

45. приветства укрепването на сътрудничеството в ЕС в областта на отбраната в 
рамките на ОПСО; счита, че нарастващото значение на действията на равнище ЕС 
в областта на производството на оръжия трябва да върви ръка за ръка с по-голяма 
прозрачност; счита, че в тази област все още има възможности за подобрение, 
особено по отношение на качеството и еднородността на данните, представяни от 
държавите членки; счита, че определянето на „европейска политика в областта на 
способностите и въоръжаването“, както е предвидено в член 42, параграф 3 от 
ДЕС, трябва да бъде в съответствие с Обща позиция 2008/944/ОВППС; счита, че 
задълбоченото сближаване на общите правила и стандарти за прозрачност във 
връзка с износа на оръжие и с технологиите насърчава изграждането на доверие 
между държавите членки и партниращите трети държави; приветства усилията на 
работната група „Износ на конвенционално оръжие“, и по-специално 
Справочника на потребителя към Общата позиция, разработен с цел подпомагане 
на държавите при прилагането на Общата позиция с оглед на сътрудничеството, 
координацията и сближаването; отбелязва, че системата за обмен на информация 
на работната група „Износ на конвенционално оръжие“ и Справочникът на 
потребителя към Общата позиция са полезни инструменти за ежедневната 
дейност на контролните органи; подчертава усилията на държавите членки за 
подпомагане на работата на работната група „Износ на конвенционално оръжие“ 
с цел насърчаване на обмена на най-добри практики; препоръчва на работната 
група „Износ на конвенционално оръжие“:

а) да добави следните допълнителни категории в преработен образец за 
докладване в съответствие с международно признатите стандарти с цел 
прилагане на заключенията на Съвета от септември 2019 г.: точния вид 
оръжие и изнесеното количество, наименование на боеприпасите, размера на 
партидата и конкретния краен потребител, отнетите лицензи и стойността и 
продължителността на договорите по отношение на услугите след доставката, 
като обучение и поддръжка; да приведе определението на ЕС за малки 
оръжия в съответствие с по-широкото определение на ООН;

б) да разработи признати в ЕС и на международно равнище определения на 
термини като „лицензна стойност“ и „действителен износ“, така че да се 
улесни съпоставимостта на данните между държавите членки;
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46. счита, че не следва да се издават лицензи за производство в трети държави, ако 
това би дало възможност за заобикаляне на осемте критерия на Общата позиция 
или на други директиви на ЕС в областта на износа на оръжие;

47. приветства решението за преобразуване на годишния доклад в надеждна 
интерактивна база данни с възможност за търсене в интернет и очаква тя да бъде 
готова за ползване преди публикуването на данните за износа за 2019 г.; 
призовава ЕСВД да информира Парламента кога точно тази база данни ще бъде 
достъпна онлайн; настоятелно призовава работната група „Износ на 
конвенционално оръжие“ да приложи решение, което да е удобно за ползване и 
леснодостъпно за европейските граждани и гражданското общество и 
благодарение на което данните да могат да бъдат експортирани в сигурен и 
структуриран формат;

48. призовава работната група „Износ на конвенционално оръжие“ да продължи 
усилията си за създаване на платформа, чрез която държавите членки да 
съобщават и споделят информация относно своите политики във връзка с износа 
към трети държави и относно своите решения за отказ на искания за издаване на 
лиценз; призовава освен това работната група „Износ на конвенционално 
оръжие“, както е посочено в член 7 от Общата позиция, да работи за подобряване 
на обмена на „съответна информация, включително информация за 
уведомленията за отказ и за политиките за износ на оръжия“ и други „мерки за 
по-нататъшно засилване на сближаването“; предлага за целта да се споделят 
националните оценки и да се работи за съвместна оценка на равнище ЕС на 
положението в държавите или на потенциалните получатели на износа с оглед на 
принципите и критериите на Общата позиция в рамките на ОВППС и в 
консултация с външни заинтересовани лица, включително Парламента; призовава 
за редовна актуализация на списъка на третите държави, които спазват 
критериите, определени в Общата позиция;

49. счита, че институциите на ЕС следва да предлагат партньорски проверки с цел 
насърчаване на националните органи да споделят най-добри практики относно 
събирането и обработката на данни, поощряване на по-доброто разбиране на 
различните национални подходи, установяване на различия по отношение на 
тълкуването на осемте критерия и обсъждане на начини и средства за 
подобряване на хармонизацията, съгласуваността и сближаването между 
държавите членки;

50. изразява твърдо убеждение, че по-съгласуваното прилагане на Общата позиция на 
ЕС е от съществено значение за доверието в ЕС като ръководен от ценности 
участник на световната сцена и че по-високата степен на сближаване по 
отношение на пълноценното прилагане на критериите ще осигури по-ефективно 
зачитането на правата на човека и на международното право от всички участници 
в търговията с оръжие, ще допринесе за насърчаване на мира и стабилността и ще 
подкрепи стратегическите интереси на ЕС в областта на сигурността и неговата 
стратегическа автономност; счита, че по този начин ще бъде подсилено 
изпълнението на ОВППС;

51. подчертава, че ефективният контрол на крайната употреба води до по-отговорна 
политика на износ и в частност би могъл да намали риска от отклоняване; 
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приветства във връзка с това финансирания от ЕС проект iTrace, подкрепя 
неговото продължаване и препоръчва използването на подобен инструмент за 
проследяване на законния износ на оръжие от държавите – членки на ЕС, към 
трети държави; призовава Съвета, държавите членки и ЕСВД да създадат 
всеобхватна програма за обучение и изграждане на капацитет за националните 
длъжностни лица и длъжностните лица на ЕС във връзка с контрола върху износа 
на оръжие със силен акцент върху изграждането на общо разбиране за осемте 
критерия, съвместните оценки на риска, създаването на предпазни механизми и 
проверката преди и след издаването на лиценз; насърчава правителствата на 
държавите членки да предприемат стъпки с цел гарантиране на по-добро спазване 
на техните разпоредби относно крайната употреба, в това число осъществяването 
на контрол след извършване на доставката; подчертава необходимостта да се 
предостави достатъчно финансиране от ЕС, за да се обезпечат необходимите 
човешки ресурси на национално равнище и на равнище ЕС, както и в делегациите 
и посолствата в държавите вносителки за целите на изпълнението на надеждни 
оценки на риска, проверки на крайната употреба и проверки след извършване на 
доставката; призовава ЕСВД и работната група „Износ на конвенционално 
оръжие“ да докладват чрез механизма iTrace за всяко установено отклоняване на 
стоки с произход от ЕС като част от годишния доклад;

52. счита, че нарастващото значение на действията на равнище ЕС при 
производството на оръжия, неотдавнашните заключения на Съвета относно 
сближаването в областта на износа на оръжие и създаването на Европейския 
механизъм за подкрепа на мира следва да бъдат допълнени от механизъм за 
мониторинг и контрол на равнище ЕС на основата на пълно спазване на осемте 
критерия; припомня определянето на „европейска политика в областта на 
способностите и въоръжаването“, както е предвидено в член 42, параграф 3 от 
ДЕС; счита, че „обединяването и споделянето“, както и по-задълбоченото 
сътрудничество в рамките на политиката за оръжията и на политиката за 
възлагане на обществени поръчки са възможни единствено при наличието на 
строг контрол върху износа, договорености за взаимно информиране и редовен 
парламентарен контрол и когато са приложими стабилни механизми за налагане 
на санкции в случай на неспазване на общите правила по отношение на 
финансираните от ЕС проекти; изисква освен това Европейският парламент, 
заедно с националните парламенти, да има възможност да осигурява 
парламентарен контрол върху общата политика за сигурност и отбрана на ЕС и 
нейния бюджет;

53. призовава за предприемането на стъпки за създаване на механизъм на ЕС за 
налагане на санкции на държавите членки, които нарушават Общата позиция;

54. призовава работната група „Износ на конвенционално оръжие“ да разгледа 
въпроса за прозрачността на износа на оръжие заедно с въпроса за прозрачността 
при издаването на лицензи за износ на изделия с двойна употреба и да обмисли 
прилагането на общи подходи към прозрачността и за двата инструмента; счита, 
че засилването на контрола от страна на Комисията върху търговията с изделия с 
двойна употреба в контекста на прилагането на преразгледан регламент на ЕС за 
изделията с двойна употреба следва да се балансира от засилено участие и 
функция за извършване на преглед от страна на Парламента, за да се осигури 
отчетност;
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55. подчертава отрицателното въздействие, което неконтролираният износ на 
технологии за кибернаблюдение, осъществяван от дружества от ЕС, може да 
окаже върху сигурността на цифровата инфраструктура на ЕС и върху правата на 
човека; изразява загриженост във връзка с все по-честото използване на някои 
технологии за кибернаблюдение с двойна употреба срещу политици, активисти и 
журналисти; решително осъжда увеличаващия се брой защитници на правата на 
човека, които се изправят пред цифрови заплахи, включително компрометиране 
на данни, чрез конфискация на оборудване, дистанционно наблюдение и изтичане 
на информация; подчертава във връзка с това значението на бързото, ефективно и 
всеобхватно актуализиране на Регламента на ЕС за изделията с двойна употреба; 
отново изтъква позицията на Парламента относно преработването на Регламента 
за изделията с двойна употреба, чиято цел е да се предотвратяват износът, 
продажбата, осъвременяването и поддържането на оборудване за киберсигурност, 
което може да бъде използвано за вътрешни репресии, в т.ч. наблюдение в 
интернет; във връзка с това приветства продължаващите усилия на институциите 
на ЕС в контекста на текущите междуинституционални преговори за 
актуализация на регламента на ЕС за контрол върху износа на изделия с двойна 
употреба;

56. счита, че редовните консултации с Европейския парламент, националните 
парламенти, органите за контрол върху износа на оръжие, браншовите 
организации и гражданското общество благоприятстват за постигането на 
съдържателна прозрачност; призовава националните парламенти да обменят най-
добри практики в областта на докладването и надзора, за да се засили контролната 
функция на всички национални парламенти по отношение на решенията относно 
контрола върху износа на оръжие; призовава работната група „Износ на 
конвенционално оръжие“ да продължи диалога си с гражданското общество и 
заинтересованите предприятия, както и консултациите си с Парламента и с 
органите за контрол върху износа на оръжие; насърчава гражданското общество и 
академичната общност да засилят ангажираността и диалога си с работната група 
„Износ на конвенционално оръжие“ и да упражняват независим контрол върху 
износа на отбранителни технологии и оборудване; призовава държавите членки и 
ЕСВД да подкрепят подобни дейности, включително като предоставят повече 
финансови средства;

57. подчертава необходимостта, в духа на заключенията на Съвета от 16 септември 
2019 г., от съдържателен парламентарен контрол и от ежегоден отговор на 
годишния доклад на работната група „Износ на конвенционално оръжие“ под 
формата на доклад на Европейския парламент, за да се обезпечи минимален 
парламентарен контрол;

58. насърчава държавите членки да помагат на трети държави при създаването, 
усъвършенстването и прилагането на системи за проверка на оръжията в 
съответствие с Общата позиция;

59. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на 
правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на 
НАТО и на генералния секретар на Обединените нации.
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