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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o vývozu zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP
(2020/2003(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na zásady zakotvené v čl. 346 odst. 1 písm. b) Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU) o výrobě zbraní nebo obchodu se zbraněmi, v čl. 42 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii (SEU) o „vymezení evropské politiky schopností a 
vyzbrojování“ a v článku 21 Smlouvy o Evropské unii, zejména na zásady podpory 
demokracie a právního státu, zachování míru, předcházení konfliktům a posilování 
mezinárodní bezpečnosti,

– s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1560 ze dne 16. září 2019, kterým se mění 
společný postoj 2008/944/SZBP (dále jen „společný postoj“), kterým se stanoví 
společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu1, 
a na závěry Rady ze dne 16. září 2019 o revizi společného postoje provedené Radou,

– s ohledem na 20. výroční zprávu vypracovanou v souladu s čl. 8 odst. 2 společného 
postoje2,

– s ohledem na 21. výroční zprávu vypracovanou v souladu s čl. 8 odst. 2 společného 
postoje3,

– s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/101 ze dne 22. ledna 2018 o prosazování 
účinných kontrol vývozu zbraní4 a rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/915 ze dne 29. května 
2017 o informačních činnostech Unie na podporu provádění Smlouvy o obchodu se 
zbraněmi5,

– s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/2191 ze dne 19. prosince 2019 na podporu 
globálního mechanismu hlášení nedovolených konvenčních zbraní a střeliva pro ně za 
účelem omezení rizika jejich odklonu a nedovolených převodů (iTrace IV)6,

– s ohledem na aktualizovaný Společný vojenský seznam Evropské unie přijatý Radou 
dne 17. února 20207,

– s ohledem na uživatelskou příručku ke společnému postoji,

– s ohledem na Wassenaarské ujednání o vývozních kontrolách konvenčních zbraní a 
zboží a technologií dvojího užití ze dne 12. května 1996 a na seznamy tohoto zboží, 

1 Úř. věst. L 239, 17.9.2019, s. 16.
2 Úř. věst. C 453, 14.12.2018, s. 1.
3 Úř. věst. C 437, 30.12.2019, s. 1.
4 Úř. věst. L 17, 23.1.2018, s. 40.
5 Úř. věst. L 139, 30.5.2017, s. 38.
6 Úř. věst. L 330, 20.12.2019, s. 53.
7 Úř. věst. C 85, 13.3.2020, s. 1.
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technologií a střeliva aktualizované v prosinci 2019,

– s ohledem na Smlouvu o obchodu se zbraněmi, kterou přijalo Valné shromáždění OSN 
dne 2. dubna 20138 a která vstoupila v platnost dne 24. prosince 2014,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 
2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř 
Společenství9 a na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 
13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební 
práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 
2004/17/ES a 2004/18/ES10,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí 
režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží 
dvojího užití11, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1969 ze 
dne 12. září 201612, a s ohledem na seznam zboží a technologií dvojího užití uvedený 
v příloze I tohoto nařízení (dále jen „nařízení o zboží dvojího užití“),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1092 ze dne 
18. července 2018, kterým se zřizuje Evropský program rozvoje obranného průmyslu 
s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU13,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. června 2018, 
kterým se zřizuje Evropský obranný fond (COM(2018)0476),

– s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku, s podporou Komise, předložený Radě ohledně rozhodnutí Rady o zřízení 
evropského mírového nástroje (HR(2018)94),

– s ohledem na cíle udržitelného rozvoje OSN, zejména cíl č. 16, jímž je podpora 
spravedlivých, mírových a inkluzivních společností pro udržitelný rozvoj,

– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2216 (2015) o zbrojním embargu 
uvaleném na Jemen a zprávu A/HRC/39/43 Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská 
práva o situaci v oblasti lidských práv v Jemenu, včetně jejich porušování a zneužívání 
od září 2014,

– s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/472 ze dne 31. března 2020 o vojenské 
operaci Evropské unie ve Středomoří (EUNAVFOR MED IRINI)14,

8 Smlouva o obchodu se zbraněmi, OSN, 13-27217.
9 Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1.
10 Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76.
11 Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.
12 Úř. věst. L 307, 15.11.2016, s. 1.
13 Úř. věst. L 200, 7.8.2018, s. 30.
14 Úř. věst. L 101, 1.4.2020, s. 4.
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– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2473 (2019) přijatou dne 10. června 
2019, která obnovila opatření určená k provádění zbrojního embarga uvaleného na 
Libyi, a na prohlášení mise OSN na podporu Libye (UNSMIL) ze dne 25. ledna 2020 o 
pokračujícím porušování zbrojního embarga v Libyi,

– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011), která uvaluje na Libyi 
zbrojní embargo, a na všechny následné rezoluce Rady bezpečnosti v této věci, jakož i 
na rezoluce č. 2292 (2016), č. 2357 (2017), č. 2420 (2018) a č. 2473 (2019) o přísném 
uplatňování zbrojního embarga,

– s ohledem na publikaci OSN z roku 2018 nazvanou „Zajištění naší společné 
budoucnosti: program pro odzbrojení“,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/125 ze dne 16. ledna 
2019 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, 
mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání15,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 16. října 2019 o Turecku, které potvrdily 
závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 14. října 2019 o jeho protiprávních akcích 
v severní Sýrii a východním Středomoří,

– s ohledem na cíl udržitelného rozvoje č. 16, který spočívá v podpoře mírových 
a inkluzivních společností pro udržitelný růst16,

– s ohledem na zprávu Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o dopadu 
transferů zbraní na lidská práva, která byla určena Radě OSN pro lidská práva17,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o vývozu zbraní a provádění společného postoje, 
zejména na usnesení ze dne 14. listopadu 201818, 13. září 201719 a 17. prosince 201520,

– s ohledem na své doporučení ze dne 28. března 2019 Radě a místopředsedkyni Komise, 
vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkající se 
návrhu předloženého Radě vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku s podporou Komise „Rozhodnutí Rady o zřízení evropského 
mírového nástroje“21,

– s ohledem na svá usnesení o humanitární situaci v Jemenu ze dne 25. února 201622, 
15. června 201723 a 30. listopadu 201724,

15 Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 1.
16 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16 
17 Dokument A/HRC/35/8.
18 Přijaté texty, P8_TA(2018)0451.
19 Úř. věst. C 337, 20.9.2018, s. 63.
20 Úř. věst. C 399, 24.11.2017, s. 178.
21 Přijaté texty, P8_TA(2019)0330.
22 Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 142.
23 Úř. věst. C 331, 18.9.2018, s. 146.
24 Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 104.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 27. února 2014 o používání bezpilotních letounů 
vybavených zbraněmi25,

– s ohledem na seminář na téma „Provádění systému EU pro kontrolu vývozu zbraní“, 
který se konal v rámci schůze parlamentního podvýboru pro bezpečnost a obranu dne 
12. dubna 2017,

– s ohledem na studii nazvanou „Doporučení pro transparentní a podrobný systém 
podávání zpráv o vývozu zbraní v rámci EU a do třetích zemí“, kterou zadal 
parlamentní podvýbor pro bezpečnost a obranu,

– s ohledem na Smlouvu mezi Spolkovou republikou Německo a Francouzskou 
republikou o francouzsko-německé spolupráci a integraci ze dne 22. ledna 2019 
(francouzsko-německá Cášská smlouva),

– s ohledem na závěry Rady EU pro zahraniční věci ze dne 21. srpna 2013 o Egyptě,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A9-0137/2020),

A. vzhledem k tomu, že podle posledních údajů SIPRI26 činil v období 2015 až 2019 vývoz 
zbraní z EU-28 asi 26 % celkového světového vývozu, což činí z EU-28 po USA (36 %) 
druhého největšího dodavatele zbraní ve světě, přičemž na třetím místě se nachází 
Rusko (21 %); zpochybňuje platnost tohoto srovnání, protože podle článku 346 SEU 
zůstává výroba zbraní nebo obchod se zbraněmi na členských státech, a proto nelze 
srovnávat souhrnné údaje s údaji za jednotlivé státy, jako jsou USA nebo Rusko;

B. vzhledem k tomu, že poslední údaje SIPRI ukazují, že EU-28 je druhým vývozcem 
zbraní jak do Saúdské Arábie, tak do Spojených arabských emirátů; vzhledem k tomu, 
že se podle skupiny předních mezinárodních a regionálních odborníků OSN strany 
ozbrojeného konfliktu v Jemenu dopustily a nadále dopouštějí zločinů porušujících 
mezinárodní právo;

C. vzhledem k tomu, že vývoz zbraní a vybavení zvyšuje schopnost obranného průmyslu 
účinně zkoumat a rozvíjet obranné technologie, a tudíž zajišťuje schopnost členských 
států EU bránit se a chránit své občany;

D. vzhledem k tomu, že se ve světě rozbíhá nový závod ve zbrojení a většina vojenských 
mocností již neuplatňuje kontrolu zbraní a odzbrojení s cílem snížit mezinárodní napětí 
a zlepšit celosvětovou bezpečnostní situaci;

E. vzhledem k tomu, že společný postoj Rady ze dne 8. prosince 2008 je nezbytným 
nástrojem pro posílení spolupráce a podporu sbližování vývozních politik členských 
států;

25 Úř. věst. C 285, 29.8.2017, s. 110.
26 Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI), informační přehled z března 2020 nazvaný „Trends 
in international arms transfers, 2019“ (Tendence v mezinárodních transferech zbraní, 2019).
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F. vzhledem k tomu, že členské státy uznávají zvláštní odpovědnost, která může vyplývat 
z vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu do třetích států, neboť může 
dojít k ovlivnění nebo zhoršení stávajícího napětí a konfliktů;

G. vzhledem k tomu, že světová krize způsobená pandemií COVID-19 by mohla mít 
významné geostrategické dopady a dále zdůrazňuje nutnost vybudovat skutečnou 
evropskou strategickou autonomii;

H. vzhledem k tomu, že se v závěrech Rady EU pro zahraniční věci ze dne 21. srpna 2013 
uvádí, že „členské státy se rovněž dohodly, že v případě Egypta pozastaví licence 
k vývozu veškerého vybavení, které může být použito k vnitřním represím, a znovu 
posoudí licence k vývozu materiálu, na nějž se vztahuje společný postoj 
2008/944/SZBP, a provedou přezkum své spolupráce s Egyptem v oblasti bezpečnosti“; 
vzhledem k tomu, že společnosti usazené v několika členských státech EU nadále 
vyvážejí do Egypta zbraně, sledovací technologii a další bezpečnostní vybavení, čímž 
usnadňují hackerské útoky a napadání malwarem, stejně jako další formy útoků proti 
obráncům lidských práv a aktivistům občanské společnosti, a to jak fyzicky, tak online; 
vzhledem k tomu, že tato činnost má za následek potlačování svobody projevu na 
internetu;

I. vzhledem k tomu, že v čím dál nestabilnějším multipolárním světě, v němž jsou na 
vzestupu nacionalistické, xenofobní a protidemokratické síly, je nezbytné, aby se 
Evropská unie před tím, než začne zvažovat vojenské možnosti, stala vlivným aktérem 
na světové scéně a aby si udržela svou vedoucí úlohu globální „měkké síly“, která se 
zavázala k odzbrojení, pokud jde o konvenční i jaderné zbraně, a investuje do 
předcházení konfliktům, řešení krizí a mediace;

J. vzhledem k tomu, že vývoz zbraní je nezbytný pro posílení technologické a průmyslové 
základny evropského obranného průmyslu, který se primárně zabývá zajišťováním 
obrany a bezpečnosti členských států EU a zároveň přispívá k provádění SZBP;

K. vzhledem k tomu, že rozdíly v členských státech, pokud jde o chování v oblasti vývozu 
zbraní, někdy oslabují schopnost EU dosáhnout cílů své zahraniční politiky a podrývají 
její důvěryhodnost jakožto aktéra, který vystupuje jednotně na mezinárodní scéně;

L. vzhledem k tomu, že globální i regionální bezpečnostní prostředí se dramaticky 
změnilo, zejména pokud jde o jižní a východní sousedství Unie;

M. vzhledem k tomu, že opatření vojenské transparentnosti, jako je podávání zpráv o 
vývozu zbraní, přispívají k přeshraničnímu budování důvěry;

N. vzhledem k tomu, že konečným cílem EU by mělo být jít nad rámec společného postoje 
a zavést společný a vymahatelný režim EU pro vývoz zbraní, který by zahrnoval silný 
sankční mechanismus v případě nesouladu a dozorčí orgán pro kontrolu zbraní;

20. a 21. výroční zpráva EU o vývozu zbraní

1. zdůrazňuje, že zachování obranného průmyslu patří k vlastní obraně Unie a je jednou ze 
složek její strategické autonomie; konstatuje, že jeho udržení je možné jedině tehdy, 
jestliže členské státy ve svých programech vybavení upřednostní evropské výrobky; 



PE648.530v02-00 8/20 RR\1210417CS.docx

CS

zdůrazňuje, že životaschopný evropský trh by snížil závislost na vývozu zbraní do 
třetích zemí;

2. připomíná, že společný postoj stanoví postup týkající se transparentnosti, jehož 
výsledkem je zveřejňování výročních zpráv EU o vývozu zbraní; vítá zveřejnění 20. a 
21. výroční zprávy v souladu s čl. 8 odst. 2 společného postoje Rady 2008/944/SZBP, 
které sestavila pracovní skupina Rady pro vývoz konvenčních zbraní (COARM) a které 
byly zveřejněny, byť opožděně, v Úředním věstníku; domnívá se, že uveřejnění obou 
zpráv představuje krok směrem ke společnému postoji EU v oblasti vývozu zbraní 
v rámci stále problematičtějších mezinárodních souvislostí, které se vyznačují 
rostoucím objemem vývozu a snižováním transparentnosti; považuje obě zprávy za 
cenný doplněk ke zprávám OSN o globální a regionální transparentnosti vývozu zbraní;

3. bere na vědomí úsilí členských států o dodržování čl. 346 odst. 1 písm. b) SFEU o 
výrobě zbraní nebo obchodu se zbraněmi;

4. připomíná své usnesení ze dne 4. října 2018 o situaci v Jemenu; naléhavě vyzývá 
všechny členské státy EU, aby se v této souvislosti zdržely prodeje zbraní a jakéhokoli 
vojenského materiálu Saúdské Arábii, Spojeným arabským emirátům a jakémukoli 
členu mezinárodní koalice, jakož i jemenské vládě a dalším stranám konfliktu;

5. konstatuje, že v případě 20. výroční zprávy předložilo úplné informace 19 členských 
států a v případě 21. výroční zprávy jich bylo 19; naléhavě vyzývá všechny členské 
státy, aby v plné míře plnily své povinnosti stanovené ve společném postoji vzhledem 
k tomu, že se v současnosti celosvětově snižuje transparentnost v oblasti obchodu se 
zbraněmi, zejména v případě několika zemí, které jsou významnými vývozci zbraní; 
zdůrazňuje, že předložení úplných informací znamená uvádět celkové množství a 
hodnotu udělených licencí i skutečného vývozu, rozčleněné podle země určení a 
kategorie vojenského seznamu; odsuzuje skutečnost, že v případě 20. zprávy 
nepředložily Belgie, Kypr, Německo, Řecko, Irsko, Malta a Spojené království a 
v případě 21. zprávy Belgie, Kypr, Německo, Řecko, Lotyšsko, Malta a Spojené 
království informace o skutečném vývozu, zatímco Francie a Itálie předložily v obou 
případech pouze souhrn informací o skutečném vývozu; konstatuje, že v případě 20. 
výroční zprávy předložilo 27 členských států, s výjimkou Řecka, alespoň část informací 
a v případě 21. výroční zprávy předložilo údaje všech 28 členských států, přičemž 
přibližně třetina předložila neúplné informace; vítá nicméně dodatečné informace, které 
vlády poskytly prostřednictvím vnitrostátních zpráv; opakuje svou žádost, aby všechny 
členské státy, které nepředložily informace v plném rozsahu, poskytly o svých minulých 
vývozech dodatečné informace pro účely příští výroční zprávy;

6. znovu vyzývá členské státy, aby v návaznosti na závěry Rady ze dne 21. srpna 2013 o 
Egyptě oznámily pozastavení vývozních licencí pro veškeré vybavení, které by mohlo 
být použito k vnitřním represím, v souladu se společným postojem 2008/944/SZBP, a 
odsuzuje přetrvávající nedodržování těchto závazků ze strany členských států EU; 
vyzývá proto členské státy, aby zastavily vývoz zbraní, technologií sledování a jiného 
bezpečnostního zařízení do Egypta, které by mohlo usnadnit útoky na obhájce lidských 
práv a aktivisty občanské společnosti, včetně aktivistů působících na sociálních sítích, či 
jakýkoli jiný druh vnitřní represe; vyzývá vysokého představitele, místopředsedu 
Komise, aby podal zprávu o současném stavu vojenské a bezpečnostní spolupráce 
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členských států s Egyptem; vyzývá EU, aby v plném rozsahu prováděla kontroly 
vývozu do Egypta, pokud jde o zboží, které by mohlo být použito k represím, mučení 
nebo výkonu trestu smrti;

7. je znepokojen tím, že členské státy využívají k získávání údajů o hodnotě licencí velmi 
odlišné informace, což komplikuje schopnost účinně používat soudržné a srovnávací 
údaje; zdůrazňuje, že je důležité vykazovat skutečné vývozy zbraní, které byly 
realizovány na základě souhrnných a obecných licencí, včetně jejich celkové hodnoty a 
množství, rozčleněné podle kategorií vojenského seznamu a podle země určení;

8. vyzývá členské státy, aby zvýšily svou koordinaci a určily společné osvědčené postupy 
pro shromažďování a zpracovávání informací a údajů, aby byly výsledkem 
harmonizovanější výroční zprávy a zvýšila se tak transparentnost a použitelnost těchto 
zpráv;

9. poukazuje na to, že země Blízkého východu a severní Afriky, regionu několika 
ozbrojených konfliktů, zůstávají podle údajů obou posledních výročních zpráv i nadále 
regionem, do něhož směřuje nejvíce vývozu zbraní; konstatuje, že tyto regiony čelí 
významným a přetrvávajícím bezpečnostním výzvám a že všechen vývoz musí být 
posuzován případ od případu z hlediska osmi kritérií stanovených ve společném postoji;

10. podporuje závazek Rady posílit kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského 
materiálu; bere na vědomí ochotu členských států posílit spolupráci a podpořit 
sbližování v této oblasti v rámci SZBP; vítá toto úsilí, protože je v souladu s celkovými 
cíli společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) stanovenými v článku 21 SEU a 
regionálních priorit stanovených v globální strategii EU (2016); v tomto ohledu vyzývá 
členské státy, aby vypracovaly, zavedly a dodržovaly společné normy řízení transferů 
vojenských technologií a vojenského materiálu;

11. připomíná, že EU uplatňuje řadu zbrojních embarg, včetně všech embarg OSN, 
v souladu s cíli SZBP, které se vztahují na země, jako je Bělorusko, Středoafrická 
republika, Čína, Írán, Libye, Myanmar, Severní Korea, Ruská federace, Somálsko, Jižní 
Súdán, Súdán, Sýrie, Venezuela, Jemen a Zimbabwe; konstatuje, že i když by tato 
embarga mohla země připravit o vojenské zdroje, v některých případech přispívají 
k míru a stabilitě v regionu; konstatuje, že taková embarga jsou zárukou toho, že EU 
nepřispívá k humanitárním krizím, porušování lidských práv a krutostem; vyzývá EU, 
aby pomohla posílit kapacity členských států k provedení razantních postupů pro 
sledování toho, zda všechny členské státy dodržují zbrojní embarga EU, a aby svá 
zjištění zveřejnila27;

12. vítá rozhodnutí vlád Belgie, Dánska, Finska, Německa, Řecka, Itálie a Nizozemska, 
které přijaly omezení svého vývozu zbraní do zemí, které jsou členy koalice v čele se 
Saúdskou Arábií, zapojené do války v Jemenu; konstatuje, že v některých případech, jak 
uvádějí nevládní organizace, byly zbraně vyvezené do těchto zemí používány v Jemenu, 
kde se 22 milionů lidí nachází v situaci, kdy potřebuje humanitární pomoc a ochranu; 
připomíná, že takový vývoz jednoznačně porušuje společný postoj; bere na vědomí, že 
Německo znovu prodloužilo moratorium na vývoz zbraní do Saúdské Arábie až do 

27 https://www.sanctionsmap.eu/#/main?checked=
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konce roku 2020 a že se několik členských států rozhodlo zavést omezení v plném 
rozsahu; připomíná, že v období od 25. února 2016 do 14. února 2019 Parlament 
prostřednictvím plenárních usnesení nejméně desetkrát vyzval místopředsedkyni 
Komise, vysokou představitelku, aby zahájila proces, který by vedl k uvalení zbrojního 
embarga EU na Saúdskou Arábii, a to i v roce 2018, kdy požadoval uvalení embarga 
také na další členy koalice vedené Saúdskou Arábií v Jemenu; tuto výzvu znovu 
opakuje;

13. vyzývá členské státy, aby následovaly příklad Německa, Finska a Dánska, které po 
zavraždění novináře Džamála Chášukdžího přijaly omezení vývozu zbraní do Saúdské 
Arábie;

14. konstatuje, že EU provádí mise v rámci SBOP, včetně mise pro vymáhání zbrojního 
embarga v Libyi, s cílem posílit regionální mír a stabilitu; vyjadřuje hluboké politování 
nad pokračujícím hrubým porušováním zbrojního embarga v Libyi, a to i po závazcích, 
které v tomto ohledu přijaly dotčené země na mezinárodní konferenci o Libyi, která se 
konala dne 19. ledna 2020 v Berlíně; vyzývá všechny členské státy, aby ukončily 
veškeré transfery zbraní, sledovacího a zpravodajského vybavení a materiálu všem 
stranám zapojeným do konfliktu v Libyi;

15. vítá, že cílem operace IRINI je přísné uplatňování zbrojního embarga OSN za využití 
vzdušných, družicových a námořních prostředků prováděním kontrol plavidel na 
volném moři u pobřeží Libye, u nichž existuje podezření, že přepravují zbraně nebo 
související materiál do Libye nebo z Libye, v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti 
OSN č. 2292 (2016), 2357 (2017), č. 2420 (2018) a č. 2473 (2019);

16. důrazně odsuzuje podpis obou memorand o porozumění mezi Tureckem a Libyí o 
vymezení námořních zón a o souhrnné bezpečnostní a vojenské spolupráci, které jsou 
vzájemně propojené a jsou v jednoznačném rozporu s mezinárodním právem i rezolucí 
Rady bezpečnosti OSN, kterou se na Libyi uvaluje zbrojní embargo;

17. vyzývá členské státy, aby v souvislosti s kontrolami vývozu věnovaly větší pozornost 
zboží, které může být použito pro civilní i vojenské účely;

18. konstatuje, že pokud by se některý členský stát zapojoval do vývozu, který zjevně není 
slučitelný s danými osmi kritérii, nejsou zavedeny žádné sankční mechanismy;

19. opakuje své nedávné výzvy, aby byl ukončen vývoz technologií sledování a dalšího 
vybavení, které mohou usnadnit vnitřní represe, do několika zemí, včetně Egypta, 
Bahrajnu, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Vietnamu;

Revize společného postoje provedená Radou

20. vítá záměr Rady posílit sbližování a transparentnost, což jsou hlavní cíle její poslední 
revize společného postoje, jakož i závěry Rady o přezkumu společného postoje, v nichž 
se uvádí, že „posilování evropské technologické a průmyslové základny obrany by měla 
provázet užší spolupráce a sbližování v oblasti kontroly vývozu vojenských technologií 
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a vojenského materiálu“28;

21. vítá obnovený závazek členských států k právně závaznému společnému postoji ve 
znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1560 a zdůrazňuje, že je důležité důkladně 
posoudit žádosti o vývozní licence na vojenské technologie a vojenský materiál 
v souladu s kritérii stanovenými v uvedeném rozhodnutí; poukazuje na to, že rozhodnutí 
Rady (SZBP) 2019/1560 a příslušné závěry ze dne 16. září 2019 odrážejí rostoucí 
povědomí členských států o potřebě větší transparentnosti a sbližování v oblasti vývozu 
zbraní na úrovni členských států i celé EU a potřebu posílit veřejný dohled v této citlivé 
oblasti národní bezpečnosti; zdůrazňuje, že tato rozhodnutí mají potenciál zajistit lepší 
informovanost vnitrostátních orgánů dohledu, parlamentů a občanů EU o strategických 
rozhodnutích svých vlád v oblasti, která má přímý dopad na jejich bezpečnost a 
dodržování hodnot a norem jejich zeměmi;

22. odsuzuje rostoucí závody ve zbrojení ve světě; připomíná ambice EU stát se 
celosvětovým aktérem v oblasti míru; vyzývá proto EU, aby hrála aktivní úlohu 
v oblasti nešíření zbraní a celosvětového odzbrojení; vítá skutečnost, že aktualizace 
společného postoje EU bere na vědomí relevantní vývoj v tomto ohledu, jako je 
například přijetí Smlouvy o obchodu se zbraněmi, jejímiž smluvními stranami jsou 
všechny členské státy; vítá činnosti EU zaměřené na podporu univerzálního uplatňování 
této smlouvy, zejména pomoc třetím zemím při zlepšování a provádění účinných 
systémů kontroly zbraní v souladu se společným postojem; vyzývá země, které jsou 
největšími vývozci zbraní, jako jsou USA, Čína a Rusko, aby tuto smlouvu podepsaly a 
ratifikovaly;

23. podporuje opětovné utvrzení Rady, že s vojenským materiálem a technologiemi by se 
mělo obchodovat odpovědným způsobem; vítá obnovený závazek Rady k další podpoře 
spolupráce a sbližování v politikách členských států, s cílem zabránit vývozu 
vojenských technologií a vojenského materiálu, které by mohly být použity pro účely 
vnitřních represí či mezinárodní agrese nebo by mohly přispět k regionální nestabilitě;

24. se znepokojením konstatuje, že rozdíly v politikách a postupech členských států 
v oblasti vývozu zbraní zpomalují sbližování pravidel EU v této oblasti; konstatuje, že 
v tomto ohledu je třeba zavést nové nástroje; poukazuje na to, že budoucí akce 
financované z Evropského obranného fondu přispějí k rozvoji nových vojenských 
technologií a vojenského materiálu;

25. s uspokojením konstatuje, že Rada uznává význam konzistentní politiky kontroly 
vývozu materiálu pro obranné účely a zboží dvojího užití; domnívá se, že EU by měla 
stanovit jasná kritéria a pokyny týkající se vývozu tohoto zboží;

26. vítá zavedení konkrétních opatření, která mají usnadnit správné, soudržné a včasné 
podávání zpráv o vývozu zbraní z členských států; podporuje zejména rozhodnutí Rady 
zavést jednoznačný konečný termín pro předložení zpráv jednotlivými členskými státy, 
jasné normy pro formát zprávy a další pokyny týkající se obsahu zpráv a postupu pro 
jejich podávání; vybízí členské státy, aby své údaje předložily co nejdříve a nejpozději 

28 Závěr č. 11 závěrů Rady o přezkumu společného postoje Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008 o 
kontrole vývozu zbraní, ve znění přijatém Radou (pro obecné záležitosti), Rada Evropské unie, 12195/19, COARM 
154, Brusel, dne 16. září 2019.
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v květnu po roce, za který se zpráva podává, s cílem umožnit včasnou veřejnou diskusi; 
vítá kroky, které byly učiněny směrem k uplatnění postupu on-line, a vybízí k jeho 
dalšímu rozvíjení; rovněž vítá podporu Rady ohledně jasných pokynů týkajících se 
sdílení informací a výměny informací mezi členskými státy o jejich politikách vývozu 
zbraní; vítá kroky, které byly podniknuty směrem k digitálnímu přístupu 
prostřednictvím on-line systému COARM, a vybízí k jeho dalšímu rozšíření;

Rostoucí spolupráce členských států při výrobě zbraní

27. konstatuje, že od přijetí právně závazného společného postoje v roce 2008 členské státy 
posílily sledování vývozu zbraní; rovněž konstatuje, že stále více zbraňových systémů 
vyráběných v Evropě je sestavováno z dílů pocházejících z různých členských států EU, 
což z technických, průmyslových a politických důvodů vyžaduje dvoustrannou či 
vícestrannou spolupráci; zdůrazňuje pozitivní úlohu tohoto typu spolupráce při podpoře 
budování důvěry mezi členskými státy a třetími zeměmi;

28. zdůrazňuje, že ambice zvýšit konkurenceschopnost evropského obranného průmyslu 
nesmí ohrozit uplatňování osmi kritérií společného postoje, neboť mají přednost před 
veškerými hospodářskými, sociálními, obchodními nebo průmyslovými zájmy 
členských států;

29. bere na vědomí rozvoj v oblasti přenosu znalostí a technologií, což umožňuje třetím 
zemím, aby vyráběly evropskou vojenskou technologii na základě licence; domnívá se, 
že tento proces by neměl omezovat schopnost EU kontrolovat výrobu zbraní a 
vojenského materiálu, ale že by měl spíše podpořit sbližování norem veřejného dohledu 
a transparentnosti v oblasti výroby pro účely obrany a urychlit vytváření mezinárodně 
uznávaných a respektovaných pravidel pro výrobu a vývoz zbraní;

30. konstatuje, že roste počet dílů zbraňových systémů, které mají civilní původ nebo dvojí 
charakter užití; považuje proto za nezbytné zavést pro tyto díly ucelený systém kontroly 
transferů mezi všemi členskými státy;

31. konstatuje, že členské státy nenavrhly společnou politiku upravující transfery 
zbraňových dílů do jiného členského státu, která by zajistila, aby byl jakýkoli vývoz do 
třetích zemí z členského státu montáže v souladu s vývozní politikou členského státu, 
který tyto díly poskytuje; konstatuje, že některé členské státy nadále považují transfery 
zbraní a produktů pro obranné účely uvnitř EU za obdobu vývozních operací do třetích 
zemí; považuje to za obzvláště problematické v souvislosti s narůstajícími rozdíly mezi 
postupy udělování licencí v rámci EU; podotýká, že směrnice 2009/43/ES o transferech 
uvnitř Společenství není ve své stávající podobě navržena tak, aby bylo dosaženo 
nejvyšších společných standardů pro kontrolu vývozu zbraní do třetích zemí a současně 
aby se usnadnily transfery na evropském zbrojním trhu;

32. konstatuje, že prvním pokusem o regulaci vnitroevropských transferů byla dohoda 
Schmidt-Debré o harmonizaci mezi Francií a Německem, která obsahovala pravidlo de 
minimis; v této souvislosti bere tuto francouzsko-německou dohodu o kontrole vývozu 
v oblasti obrany na vědomí; domnívá se, že takovéto dvoustranné dohody mohou být 
pouze prvním krokem na cestě k zavedení systému kontrol transferů zbraní na úrovni 
EU a musí usnadnit další sbližování politik členských států v oblasti vývozu zbraní; 
zdůrazňuje, že k dosažení tohoto cíle by měly být pečlivě analyzovány všechny 
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dvoustranné i jiné mechanismy;

33. poukazuje na skutečnost, že politiky v oblasti vývozu zbraní jednotlivých členských 
států mohou působit jako brzda projektů spolupráce; upozorňuje na to, že tyto rozdíly 
by mohly vést k dvoustranným a zvláštním dohodám o zbraňových systémech, které by 
v některých případech umožňovaly vývoz do třetích zemí na základě nejméně 
omezujících norem, a nikoli společného přístupu na úrovni celé EU; připomíná, že 
účelem společného postoje Rady k vývozu zbraní bylo a je těmto rozdílům předcházet a 
vytvořit soudržnou společnou politiku vývozu zbraní; konstatuje, že existuje spojitost 
mezi rozdíly ve vývozních politikách a obtížích při spolupráci v rámci EU, přetrvává 
roztříštěnost vnitřního trhu s produkty pro obranné účely a dochází k průmyslovému 
zdvojování; vyzývá proto Komisi, Radu a členské státy, aby zajistily odpovídající 
úroveň financování umožňující snížit roztříštěnost trhu a průmyslovou konsolidaci a 
současně aby EU a její členské státy měly k dispozici vojenské kapacity, které 
potřebují; vyzývá Komisi, aby zajistila účinné provádění směrnic 2009/81/ES a 
2009/43/ES, včetně donucovacích opatření, pokud jde o zadávání veřejných zakázek;

34. konstatuje, že dvoustranná spolupráce v oblasti průmyslových projektů týkajících se 
obrany mezi členskými státy vede k dohodám o kontrole vývozu, které mohou sloužit 
jako základ pro EU jako celek;

35. zdůrazňuje, že dvoustranné a mnohostranné dohody by měly připravit půdu pro lepší 
sbližování a harmonizaci vývozních politik na úrovni EU, neboť nedostatečná 
konvergence a transparentnost při rozhodování o vývozu do třetích zemí může mít 
negativní dopad na schopnost EU vystupovat jednotně a mít vliv na mezinárodní scéně, 
pokud jde o prosazování lidských práv, mezinárodního práva a regionálního míru a 
stability; bere na vědomí obavy, že tento rozdíl má potenciál způsobit narušení trhu a 
být překážkou pro průmyslové strategické plánování, úspory z rozsahu a rovné 
podmínky;

Rostoucí význam úrovně EU v oblasti výroby zbraní

36. konstatuje, že vývoj vhodného vybavení je důležitým nástrojem pro posílení 
průmyslové a technologické základny evropské obrany; konstatuje, že iniciativy EU, 
jako je přípravná akce zaměřená na obranný výzkum (PADR), Evropský program 
rozvoje obranného průmyslu (EDIDP) a Evropský obranný fond (EDF), ale i stálá 
strukturovaná spolupráce (PESCO), koordinovaný každoroční přezkum v oblasti obrany 
(CARD) a evropský mírový nástroj (EPF), právní předpisy, jako jsou směrnice o 
transferech uvnitř Společenství a směrnice o zadávání zakázek v oblasti obrany z roku 
2009, a vytvoření administrativních kapacit, jako je generální ředitelství Komise pro 
obranný průmysl a vesmír (GŘ DEFIS), se podílejí na posílení evropské spolupráce 
v oblasti výroby zbraní a rozvoje schopností na evropské úrovni; domnívá se, že 
posílení evropské technologické a průmyslové základny obrany by mělo být 
doprovázeno užší spoluprací a sbližováním při kontrole vývozu vojenských technologií 
a vojenského materiálu s cílem zlepšit účinnost SZBP a zejména SBOP;

37. vyzývá členské státy, aby vyřešily současnou neefektivnost ve výdajích na obranu 
v důsledku zdvojování, fragmentace a nedostatku interoperability a zaměřily se na to, 
aby se EU stala zajišťovatelem bezpečnosti mj. díky lepší kontrole vývozu zbraní;
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38. konstatuje, že několik členských států vyjádřilo svůj záměr společně rozvíjet hlavní 
zbraňové systémy, jako jsou bojové tanky, stíhací letouny a bezpilotní letouny vybavené 
zbraněmi;

39. zdůrazňuje, že prozatímní interinstitucionální dohoda o zřízení EDF zmocňuje Komisi 
k posuzování toho, zda je převod vlastnictví nebo udělení výhradní licence na 
vojenskou technologii spolufinancovanou z EDF v rozporu s bezpečnostními a 
obrannými zájmy EU a jejích členských států a s cíli fondu stanovenými v článku 3 
navrhovaného nařízení; konstatuje, že tyto nové právní předpisy stanoví pro Komisi 
mimo jiné úkol civilního dohledu, pokud jde o konkrétní kategorii vývozu vojenské 
technologie do třetích zemí, čímž dále zvyšují transparentnost a minimalizují riziko 
zneužití finančních prostředků EU, aniž je ovšem dotčena pravomoc orgánů pro 
kontrolu vývozu členských států udělovat vývozní licence;

40. zdůrazňuje, že evropští partneři v rámci svých mezinárodních závazků poskytují 
informace o svých vnitrostátních kontrolních systémech a o transferech zbraní; 
konstatuje, že v rámci evropského mírového nástroje mají členské státy a Evropská 
služba pro vnější činnost (ESVČ) možnost vyzbrojovat třetí země, což bude vyžadovat 
monitorování na úrovni EU; žádá, aby byl zveřejněn podrobný seznam vybavení 
převedeného do třetích zemí v rámci tohoto nástroje; zdůrazňuje, že v souvislosti 
s evropským mírovým nástrojem by vytvoření nového nástroje na úrovni EU mohlo 
zajistit společné posouzení rizik před jakýmkoli rozhodnutím o transferu zbraní a 
střeliva do třetích zemí v souvislosti s pilířem pro budování vojenských kapacit 
evropského mírového nástroje, posoudit jednotlivá opatření z hlediska osmi kritérií 
společného postoje a zavést záruky a možné sankce s ohledem na koncového uživatele;

41. vyzývá Komisi, aby Parlament řádně informovala o využívání finančních prostředků 
EU na všechny výzkumné a rozvojové projekty spojené s výstavbou bezpilotních 
letounů; naléhavě vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele, aby zakázal 
vývoj, výrobu a používání plně autonomních zbraní, které umožňují vést útoky bez 
lidského zásahu;

42. poukazuje na to, že výzkum a vývoj v oblasti zbraní a obranného vybavení je důležitý 
pro zajištění prostředků pro členské státy k tomu, aby se mohly bránit, a pro obranný 
průmysl s cílem dosáhnout technologického pokroku;

Provádění společného postoje s ohledem na rostoucí význam úrovně EU v oblasti výroby 
zbraní

43. konstatuje nedostatečné sbližování vnitrostátních politik a rozhodování v oblasti vývozu 
zbraní vzhledem k tomu, že roste význam úrovně EU v rámci výroby zbraní, a 
vzhledem k proklamovaným ambicím a plánům na její další posílení; konstatuje, že 
nedostatečné sbližování v oblasti vývozu zbraní jednotlivých členských států by mohlo 
vést k dalšímu narušování trhu a souvisejícím překážkám pro strategické plánování 
příslušných společností a ozbrojených sil a bude vyžadovat postupné sbližování 
vnitrostátních politik a rozhodování v oblasti vývozu zbraní; připomíná, že je důležité, 
aby se do tohoto procesu zapojily členské státy; vyjadřuje politování nad tím, že mezi 
vnitrostátními politikami a procesy rozhodování v oblasti vývozu zbraní jednotlivých 
členských států panují v současnosti rozdíly; vyzývá Radu, aby pokračovala ve svém 
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úsilí ve prospěch sbližování politik a rozhodování v oblasti vývozu zbraní;

44. navrhuje, aby byl vývoz produktů financovaných v rámci Evropského programu rozvoje 
obranného průmyslu (EDIDP) a/nebo Evropského obranného fondu (EDF) uváděn 
v údajích předkládaných skupině COARM odděleně, aby bylo zajištěno důkladné 
sledování těch produktů, které byly financovány z evropského rozpočtu, a důsledné 
uplatňování kritérií společného postoje alespoň na produkty financované v rámci 
EDIDP a EDF;

45. vítá posílení spolupráce EU v oblasti obrany v rámci SBOP; je přesvědčen, že rostoucí 
význam úrovně EU v oblasti výroby zbraní musí jít ruku v ruce se zvýšenou 
transparentností; má za to, že v této oblasti je stále prostor pro zlepšení, zejména pokud 
jde o kvalitu a jednotnost údajů předkládaných členskými státy; zastává názor, že 
definice „evropské politiky schopností a vyzbrojování“ podle čl. 42 odst. 3 SEU musí 
být v souladu se společným postojem 2008/944/SZBP; je přesvědčen, že rozsáhlejší 
sbližování společných pravidel a norem transparentnosti vývozu zbraní a technologií 
podporuje budování důvěry mezi členskými státy a partnery ze třetích zemí; oceňuje 
úsilí pracovní skupiny COARM, zejména její pokyny pro členské státy k provádění 
společného postoje, pokud jde o spolupráci, koordinaci a konvergenci; konstatuje, že 
systém výměny informací v rámci skupiny COARM a pokyny k provádění společného 
postoje jsou pro kontrolní orgány užitečným každodenním nástrojem; připomíná úsilí, 
které členské státy vynaložily na podporu práce skupiny COARM za účelem výměny 
osvědčených postupů; doporučuje skupině COARM, aby:

a) v souladu s mezinárodně uznávanými normami doplnila do revidované šablony pro 
podávání zpráv níže uvedené další kategorie, aby bylo možné provést závěry Rady 
ze září 2019: přesný druh zbraně a vyvezené množství, název munice, velikost 
šarže a konkrétní koncový uživatel, zrušené licence a hodnota a doba trvání smluv 
týkajících se služeb po dodání, jako je výcvik a údržba; sladila definici EU týkající 
se malých zbraní s širší definicí OSN;

b) vypracovala definice uznávané na úrovni EU a mezinárodní úrovni, jako je licenční 
hodnota a skutečný vývoz, s cílem usnadnit srovnatelnost údajů mezi členskými 
státy;

46. domnívá se, že licence na výrobu ve třetích zemích by se již neměly udělovat, pokud by 
to umožnilo obcházení osmi kritérií společného postoje nebo jiných směrnic EU o 
vývozu zbraní;

47. vítá rozhodnutí přeměnit výroční zprávu na interaktivní, spolehlivou internetovou 
databázi s možností vyhledávání a očekává, že začne fungovat před zveřejněním údajů o 
vývozu za rok 2019; vyzývá ESVČ, aby informovala Parlament o přesném datu, kdy 
bude tato databáze spuštěna on-line; naléhavě vyzývá pracovní skupinu COARM, aby 
použila řešení, které bude uživatelsky přívětivé a snadno přístupné evropským občanům 
a občanské společnosti a které umožní údaje v bezpečném a strukturovaném formátu 
exportovat;

48. vyzývá skupinu COARM, aby pokračovala ve svém úsilí o zřízení místa, kde budou 
členské státy poskytovat a sdílet informace o svých vývozních politikách do 
nečlenských zemí EU a o svých rozhodnutích o zamítnutí žádostí o nezbytné licence; 
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dále vyzývá skupinu COARM, jak je uvedeno v článku 7 společného postoje, aby 
usilovala o lepší výměnu „příslušných informací, včetně informací o oznámení o 
zamítnutí a politikách v oblasti vývozu zbraní“, a jiných „opatření k dalšímu posílení 
sbližování“; navrhuje proto, aby byla prováděna výměna vnitrostátních posouzení a 
probíhala příprava na celounijní společné posouzení situací v jednotlivých zemích nebo 
potenciálních příjemců vývozu s ohledem na zásady a kritéria společného postoje 
v rámci SZBP a za konzultace s externími zúčastněnými stranami, včetně Parlamentu; 
žádá, aby byl pravidelně aktualizován seznam třetích zemí, které splňují kritéria 
stanovená ve společném postoji;

49. domnívá se, že by orgány EU měly navrhnout vzájemná hodnocení s cílem povzbudit 
vnitrostátní orgány k tomu, aby sdílely osvědčené postupy v oblasti sběru a zpracování 
údajů, podporovaly lepší pochopení různých vnitrostátních přístupů, odhalily rozdíly, 
pokud jde o výklad osmi kritérií, a diskutovaly o způsobech a prostředcích, jak zlepšit 
harmonizaci, soudržnost a sbližování mezi členskými státy;

50. je pevně přesvědčen, že soudržnější provádění společného postoje EU je nezbytné pro 
důvěryhodnost EU jakožto globálního aktéra, který si zakládá na hodnotách, a že vyšší 
míra sbližování, pokud jde o plné uplatňování kritérií, účinněji zajistí dodržování 
lidských práv a mezinárodního práva všemi stranami zapojenými do obchodu se 
zbraněmi a SZBP, přispěje k podpoře míru a stability a posílí strategické bezpečnostní 
zájmy a strategickou autonomii EU; domnívá se, že to posílí provádění SZBP;

51. zdůrazňuje, že účinné kontroly konečného použití povedou k odpovědnější politice 
vývozu a zejména by mohly snížit riziko zneužití; vítá v tomto ohledu projekt iTrace, 
který je financován z prostředků EU, podporuje jeho pokračování a doporučuje, aby byl 
podobný nástroj použit pro sledování legálního vývozu zbraní z členských států EU do 
třetích zemí; vyzývá Radu, členské státy a ESVČ, aby zavedly komplexní program 
odborné přípravy a budování kapacit pro vnitrostátní úředníky a úředníky EU v oblasti 
kontroly vývozu zbraní se silným důrazem na budování vzájemného porozumění osmi 
kritériím, společné posuzování rizik, zavedení záruk a ověřování před udělením licence 
a po ní; vybízí vlády členských států, aby podnikly kroky k zajištění lepšího dodržování 
svých předpisů týkajících se konečného užití, včetně provádění kontrol po dodání; 
zdůrazňuje, že je třeba poskytnout dostatečné finanční prostředky EU na zajištění 
nezbytných personálních zdrojů na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU a v delegacích a 
na velvyslanectvích v dovážejících zemích pro účely provádění skutečně funkčních 
posouzení rizik, kontrol konečného použití a ověřování po dodání; vyzývá ESVČ a 
COARM, aby v rámci výroční zprávy informovaly prostřednictvím iTrace o veškerých 
zjištěných případech zneužití zboží pocházejícího z EU;

52. je přesvědčen, že rostoucí význam úrovně EU v oblasti výroby zbraní, nedávné závěry 
Rady o sbližování v oblasti vývozu zbraní a zřízení evropského mírového nástroje by 
měl doplnit mechanismus pro sledování a kontrolu na úrovni EU založený na plném 
dodržování osmi kritérií; připomíná vymezení „evropské politiky schopností a 
vyzbrojování“, které stanoví čl. 42 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU); domnívá se, 
že „zaměření a sdílení schopností“ a širší spolupráce v politice v oblasti zbraní a 
zadávání veřejných zakázek jsou možné pouze tehdy, jsou-li zavedeny důkladné 
kontroly vývozu, opatření pro vzájemné informování a pravidelná parlamentní kontrola, 
a také vymahatelné silné mechanismy sankcí v případě nedodržení společných pravidel, 
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pokud jde projekty financované z prostředků EU; dále požaduje, aby byl Evropský 
parlament – spolu s vnitrostátními parlamenty – schopen zaručit parlamentní kontrolu 
nad společnou bezpečnostní a obrannou politikou EU a jejím rozpočtem;

53. vyzývá k přijetí opatření k vytvoření sankčního mechanismu na úrovni EU pro členské 
státy, které porušují společný postoj;

54. vyzývá skupinu COARM, aby se zabývala otázkou transparentnosti vývozu zbraní 
spolu s otázkou transparentnosti při udělování vývozních licencí pro zboží dvojího užití 
a zvážila uplatňování společných přístupů k transparentnosti v rámci obou nástrojů; 
domnívá se, že rostoucí kontrola obchodu se zbožím dvojího užití ze strany Komise 
v souvislosti s uplatňováním revidovaného nařízení EU o zboží dvojího užití by měla 
být vyvážena větším zapojením a dohledem ze strany Parlamentu, aby se zajistila 
odpovědnost;

55. zdůrazňuje, že nekontrolovaný vývoz technologií kybernetického dohledu ze strany 
společností EU může mít negativní dopad na bezpečnost digitální infrastruktury EU a 
na lidská práva; vyjadřuje své obavy ohledně stále většího využívání určitých 
technologií dvojího užití z oblasti kybernetickému dohledu proti politikům, aktivistům a 
novinářům; důrazně odsuzuje rostoucí počet případů, kdy obránci lidských práv čelí 
digitálním hrozbám, včetně zneužití dat při zabavení zařízení, dálkovém elektronickém 
sledování a únicích dat; v této souvislosti zdůrazňuje význam rychlé, účinné a 
komplexní aktualizace nařízení EU o zboží dvojího užití; připomíná postoj Parlamentu 
k přepracování nařízení o zboží dvojího užití, jehož cílem je zabránit vývozu, prodeji, 
aktualizaci a údržbě zařízení pro kybernetickou bezpečnost, které může být použito 
k vnitřním represím, včetně internetového dohledu; vítá v tomto ohledu trvalé úsilí 
orgánů EU vynakládané v souvislosti s probíhajícími interinstitucionálními jednáními, 
jejichž cílem je aktualizace nařízení EU o kontrole vývozu zboží dvojího užití;

56. domnívá se, že pravidelné konzultace s Evropským parlamentem, vnitrostátními 
parlamenty, orgány pro kontrolu vývozu zbraní, průmyslovými sdruženími a občanskou 
společností napomáhají smysluplné transparentnosti; vyzývá vnitrostátní parlamenty, 
aby si vyměňovaly osvědčené postupy podávání zpráv a dohledu s cílem posílit úlohu 
dohledu všech vnitrostátních parlamentů při rozhodování o vývozu zbraní; vyzývá 
skupinu COARM, aby pokračovala v dialogu s občanskou společností a příslušnými 
odvětvími i ve svých konzultacích s Parlamentem a orgány pro kontrolu vývozu zbraní; 
vybízí občanskou společnost a akademickou obec, aby zvýšily své zapojení a dialog se 
skupinou COARM a aby nezávisle kontrolovaly vývoz obranných technologií a 
obranného vybavení; vyzývá členské státy a ESVČ, aby tyto činnosti podporovaly, a to i 
prostřednictvím větších finančních zdrojů;

57. zdůrazňuje, že v duchu závěrů Rady ze dne 16. září 2019 je zapotřebí smysluplný 
parlamentní dohled a že je třeba, aby na výroční zprávu skupiny COARM reagoval 
každý rok Evropský parlament svou zprávou, aby se zajistila minimální parlamentní 
kontrola;

58. vybízí členské státy k tomu, aby pomohly třetím zemím při vytváření, zlepšování a 
uplatňování systémů kontroly zbraní v souladu se společným postojem;

59. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi 
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Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi NATO a generálnímu 
tajemníkovi OSN.
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