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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ieroču eksportu: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana
(2020/2003(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā principus, kas ietverti Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 346. 
panta 1. punkta b) apakšpunktā par ieroču ražošanu un tirdzniecību un Līguma par 
Eiropas Savienību (LES) 42. panta 3. punktā par “Eiropas spēju un bruņojuma 
politikas” noteikšanu un 21. pantā, proti, demokrātijas un tiesiskuma veicināšanu un 
miera saglabāšanu, konfliktu novēršanu un starptautiskās drošības stiprināšanu,

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 16. septembra Lēmumu (KĀDP) 2019/1560, ar kuru 
groza Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP (turpmāk – Kopējā nostāja), ar ko izveido 
kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta 
kontroli1, un Padomes 2019. gada 16. septembra secinājumus, ar ko atjaunina Kopējo 
nostāju,

– ņemot vērā divdesmito gada pārskata ziņojumu, kas sagatavots saskaņā ar Kopējās 
nostājas 8. panta 2. punktu2,

– ņemot vērā divdesmit pirmo gada pārskata ziņojumu, kas sagatavots saskaņā ar Kopējās 
nostājas 8. panta 2. punktu3,

– ņemot vērā Padomes 2018. gada 22. janvāra Lēmumu (KĀDP) 2018/101 par ieroču 
eksporta efektīvas kontroles sekmēšanu4 un Padomes 2017. gada 29. maija Lēmumu 
(KĀDP) 2017/915 par Savienības informēšanas darbībām, ar kurām atbalsta Ieroču 
tirdzniecības līguma īstenošanu5,

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 19. decembra Lēmumu (KĀDP) 2019/2191, ar ko 
atbalsta globālu ziņošanas mehānismu par nelikumīgiem parastajiem ieročiem un to 
munīciju, lai samazinātu to novirzīšanas un nelikumīgas nodošanas risku (iTrace IV)6,

– ņemot vērā atjaunināto Eiropas Savienības Kopējo militāro preču sarakstu, ko Padome 
pieņēma 2020. gada 17. februārī7,

– ņemot vērā norādījumus par Kopējo nostāju,

– ņemot vērā Vasenāras 1996. gada 12. maija vienošanos par parasto ieroču eksporta 
kontroli un divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontroli un 2019. gada 
decembrī atjauninātos minēto preču, tehnoloģiju un munīcijas sarakstus,

1 OV L 239, 17.9.2019., 16. lpp.
2 OV C 453, 14.12.2018., 1. lpp.
3 OV C 437, 30.12.2019., 1. lpp.
4 OV L 17, 23.1.2018., 40. lpp.
5 OV L 139, 30.5.2017., 38. lpp.
6 OV L 330, 20.12.2019., 53. lpp.
7 OV C 85, 13.3.2020., 1. lpp.
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– ņemot vērā Ieroču tirdzniecības līgumu (ITL), ko ANO Ģenerālā asambleja pieņēma 
2013. gada 2. aprīlī8 un kas stājās spēkā 2014. gada 24. decembrī,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīvu 2009/43/EK, 
ar ko vienkāršo noteikumus un nosacījumus ar aizsardzību saistīto ražojumu 
sūtījumiem9, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvu 
2009/81/EK, ar kuru koordinē procedūras attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas iestādes vai 
subjekti, kas darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķir noteiktu būvdarbu, 
piegādes un pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un ar kuru groza Direktīvas 
2004/17/EK un 2004/18/EK10,

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 5. maija Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido 
Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un 
tranzīta kontrolei11, kurā izdarīti grozījumi ar Komisijas 2016. gada 12. septembra 
Deleģēto regulu (ES) 2016/196912, un ņemot vērā tās I pielikumā iekļauto divējāda 
lietojuma preču un tehnoloģiju sarakstu (“Divējāda lietojuma regula”),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES) 
2018/1092, ar ko izveido Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmu 
(EDIDP), lai atbalstītu Savienības aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un 
inovētspēju13,

– ņemot vērā 2018. gada 13. jūnija priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, 
ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu (EAF) (COM(2018)0476),

– ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 
priekšlikumu Padomei, kas iesniegts ar Komisijas atbalstu, par Padomes lēmumu, ar ko 
izveido Eiropas Miera nodrošināšanas fondu (EPF) (HR(2018)94),

– ņemot vērā ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), jo īpaši 16. mērķi, ar ko veicina 
taisnīgas, miermīlīgas un iekļaujošas sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai,

– ņemot vērā ANO Rezolūciju Nr. 2216(2015) par ieroču embargo noteikšanu Jemenai un 
ANO Augstā cilvēktiesību komisāra biroja (OHCHR) ziņojumu A/HRC/39/43 par 
cilvēktiesību stāvokli Jemenā, tostarp pārkāpumiem un nodarījumiem, kas pastrādāti 
kopš 2014. gada septembra,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 31. marta Lēmumu (KĀDP) 2020/472 par Eiropas 
Savienības militāro operāciju Vidusjūras reģionā (EUNAVFOR MED IRINI)14,

– ņemot vērā ANO Drošības padomes 2019. gada 10. jūnijā pieņemto Rezolūciju Nr. 

8 Ieroču tirdzniecības līgums, ANO, 13-27217.
9 OV L 146, 10.6.2009., 1. lpp.
10 OV L 216, 20.8.2009., 76. lpp.
11 OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.
12 OV L 307, 15.11.2016., 1. lpp.
13 OV L 200, 7.8.2018., 30. lpp.
14 OV L 101, 1.4.2020., 4. lpp.
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2473(2019), ar ko atjauno Lībijai noteiktā ieroču embargo īstenošanas pasākumus, un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas atbalsta misijas Lībijā (UNSMIL) 2020. gada 25. 
janvāra paziņojumu par Lībijā joprojām notiekošajiem ieroču embargo pārkāpumiem,

– ņemot vērā ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 1970(2011), ar ko nosaka ieroču 
embargo Lībijai, un visas turpmākās Drošības padomes rezolūcijas šajā lietā, kā arī 
Rezolūciju Nr. 2292(2016), Nr. 2357(2017), Nr. 2420(2018) un Nr. 2473(2019) par 
ieroču embargo stingru īstenošanu,

– ņemot vērā ANO 2018. gada publikāciju “Mūsu kopējās nākotnes drošībai: 
atbruņošanās programma”,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 16. janvāra Regulu (ES) 
2019/125 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, 
spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai15,

– ņemot vērā Eiropadomes 2019. gada 16. oktobra sanāksmes secinājumus par Turciju, ar 
kuriem apstiprināja Ārlietu padomes 2019. gada 14. oktobra sanāksmes secinājumus par 
Turcijas pretlikumīgajām darbībām Sīrijas ziemeļos un Vidusjūras austrumdaļā,

– ņemot vērā ANO 16. ilgtspējīgas attīstības mērķi, ar ko cenšas veicināt miermīlīgas un 
iekļaujošas sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai16,

– ņemot vērā ANO Augstā cilvēktiesību komisāra biroja ziņojumu Cilvēktiesību padomei 
par ieroču nodošanas ietekmi uz cilvēktiesību ievērošanu17,

– ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par ieroču eksportu un Kopējās nostājas 
īstenošanu, jo īpaši tās, kas pieņemtas 2018. gada 14. novembrī18, 2017. gada 13. 
septembrī19 un 2015. gada 17. decembrī20,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2019. gada 28. marta ieteikumu Padomei un Komisijas 
priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 
jautājumos par Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 
priekšlikumu Padomei, kas iesniegts ar Komisijas atbalstu, par Padomes lēmumu, ar ko 
izveido Eiropas Miera nodrošināšanas fondu21,

– ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 25. februāra22, 2017. gada 15. jūnija23 un 2017. gada 
30. novembra24 rezolūcijas par humanitāro situāciju Jemenā,

– ņemot vērā Parlamenta 2014. gada 27. februāra rezolūciju par bruņotu bezpilota 

15 OV L 30, 31.1.2019., 1. lpp.
16 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16 
17 A/HRC/35/8.
18 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0451.
19 OV C 337, 20.9.2018., 63. lpp.
20 OV C 399, 24.11.2017., 178. lpp.
21 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0330.
22 OV C 35, 31.1.2018., 142. lpp.
23 OV C 331, 18.9.2018., 146. lpp.
24 OV C 356, 4.10.2018., 104. lpp.
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lidaparātu izmantošanu25,

– ņemot vērā semināru “ES ieroču eksporta kontroles sistēmas īstenošana”, kas notika 
Drošības un aizsardzības apakškomitejas 2017. gada 12. aprīļa sanāksmē,

– ņemot vērā Parlamenta Drošības un aizsardzības apakškomitejas pasūtīto pētījumu 
“Ieteikumi pārredzamai un detalizētai ziņošanas sistēmai par ieroču eksportu ES un uz 
trešām valstīm”,

– ņemot vērā Vācijas Federatīvās Republikas un Francijas Republikas 2019. gada 22. 
janvāra līgumu par Francijas un Vācijas sadarbību un integrāciju (Āhenes līgums),

– ņemot vērā ES Ārlietu padomes 2013. gada 21. augusta secinājumus par Ēģipti,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A9-0137/2020),

A. tā kā jaunākie SIPRI dati26 liecina, ka ieroču eksporta īpatsvars no ES 28 dalībvalstīm 
laikposmā no 2015. gada līdz 2019. gadam bijis 26 % no kopējā pasaules eksporta, un 
līdz ar to no lielākajiem ieroču piegādātājiem pasaulē ES 28 dalībvalstis kopā ieņēma 
otro vietu, ierindojoties tūlīt aiz ASV (36 %) un par vienu vietu apsteidzot Krieviju (21 
%); apšauba šā salīdzinājuma pareizību, jo saskaņā ar LES 346. pantu ieroču ražošana 
un tirdzniecība ir dalībvalstu ziņā, un tādēļ apkopotie skaitļi nevar tikt salīdzināti ar 
unitāru valstu, piemēram, ASV vai Krievijas, datiem;

B. tā kā jaunākie SIPRI dati liecina, ka ES 28 dalībvalstis ir otrs lielākais ieroču 
eksportētājs gan uz Saūda Arābiju, gan Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE); tā kā 
saskaņā ar ANO ievērojamu starptautisku un reģionālu ekspertu grupas rīcībā esošo 
informāciju Jemenas bruņotā konflikta puses, pārkāpjot starptautiskās tiesības, ir 
pastrādājušas noziegumus un vēl aizvien turpina šādu rīcību;

C. tā kā ieroču, bruņojuma un ekipējuma eksports palielina aizsardzības rūpniecības spēju 
efektīvi pētīt un izstrādāt aizsardzības tehnoloģijas, un līdz ar to nodrošina ES 
dalībvalstu spēju aizsargāt sevi un savus pilsoņus;

D. tā kā pasaulē pieaug jauna bruņošanās sacensība un militārās lielvaras vairs nepaļaujas 
uz ieroču kontroli un atbruņošanos, lai mazinātu starptautisko spriedzi un uzlabotu 
globālo drošības vidi;

E. tā kā Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējā nostāja ir būtisks instruments 
pastiprinātai sadarbībai un dalībvalstu eksporta rīcībpolitiku tuvināšanai;

F. tā kā dalībvalstis apzinās īpašo atbildību, kas var izrietēt no militārās tehnoloģijas un 
ekipējuma eksportēšanas uz trešām valstīm un ietekmēt vai saasināt pastāvošo spriedzi 
un konfliktus;

G. tā kā Covid-19 pandēmijas izraisītajai krīzei var būt ievērojamas ģeostratēģiskas sekas, 

25 OV C 285, 29.8.2017., 110. lpp.
26 Stokholmas Starptautiskais miera pētniecības institūts (SIPRI), 2020. gada marta faktu lapa “Starptautiskās 
ieroču tirdzniecības tendences, 2019”.
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un līdz ar to ir jo lielāka vajadzība izveidot īstenu Eiropas stratēģisko autonomiju;

H. tā kā Ārlietu padomes 2013. gada 21. augusta secinājumos paziņots, ka ,“dalībvalstis arī 
vienojās uz laiku apturēt licences eksportam uz Ēģipti saistībā ar jebkādu aprīkojumu, 
ko varētu izmantot iekšējām represijām, un atkārtoti izvērtēt eksporta licences 
aprīkojumam, uz ko attiecas Kopējā nostāja 2008/944/KĀDP, kā arī pārskatīt palīdzību, 
ko tās Ēģiptei sniedz drošības jomā”; tā kā uzņēmumi, kas atrodas vairākās ES 
dalībvalstīs, ir turpinājuši eksportēt uz Ēģipti novērošanas tehnoloģijas un citu drošības 
aprīkojumu, kas atvieglo darbu hakeriem un ļaunprogrammatūras instalētājiem, kā arī 
veicina cita veida fiziskus un tiešsaistes uzbrukumus cilvēktiesību aizstāvjiem un 
pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem; tā kā šādas rīcības rezultātā ir apspiesta vārda 
brīvība tiešsaistē;

I. tā kā aizvien nestabilākā multipolārā pasaulē, kurā aizvien lielāku ietekmi gūst 
nacionālistiski, ksenofobiski un antidemokrātiski spēki, Eiropas Savienībai noteikti ir 
jākļūst par ietekmīgu starptautisko dalībnieku un jāsaglabā vadošā loma kā globālai 
maigai varai, kas ir apņēmusies panākt atbruņošanos gan attiecībā uz parastajiem 
ieročiem, gan kodolieročiem, ieguldot līdzekļus konfliktu novēršanā, krīžu pārvaldībā 
un mediācijā, pirms tiek apsvērta militāra iejaukšanās;

J. tā kā ieroču eksportam ir būtiska nozīme, jo tas stiprina Eiropas aizsardzības 
rūpniecības industriālo un tehnisko bāzi, kuras primārais uzdevums ir garantēt ES 
dalībvalstu aizsardzību un drošību, vienlaikus veicinot KĀDP īstenošanu;

K. tā kā dalībvalstu atšķirīgā rīcība ieroču eksporta jomā dažkārt vājina ES spēju sasniegt 
ārpolitikas mērķus, turklāt mazina uzticēšanos kā rīcībspēkam, kas starptautiskā mērogā 
pauž vienotu viedokli;

L. tā kā gan globālā, gan reģionālā drošības vide ir krasi mainījusies, jo īpaši Savienības 
dienvidu un austrumu kaimiņreģionos;

M. tā kā tādi militārās pārredzamības pasākumi kā ziņošana par ieroču eksportu veicina 
pārrobežu uzticēšanās veidošanu;

N. tā kā ES galīgajam mērķim vajadzētu būt vērienīgākam nekā kopējai nostājai un būtu 
jāievieš vienots un izpildāms ES ieroču eksporta režīms, kurā ietverts pārkāpumu 
gadījumos piemērojams stingrs sankciju mehānisms, kā arī paredzēta ieroču kontroles 
uzraudzības struktūra,

ES gada pārskata 20. un 21. ziņojums par ieroču eksportu

1. uzsver, ka aizsardzības rūpniecības uzturēšana ir daļa no Savienības pašaizsardzības un 
tās stratēģiskās autonomijas elements; atzīmē, ka tas ir iespējams tikai tad, ja 
dalībvalstis savās ekipējuma programmās prioritāti piešķir Eiropas produktu iegādei; 
uzsver, ka dzīvotspējīgs Eiropas tirgus samazinātu atkarību no ieroču eksporta uz trešām 
valstīm;

2. atzīmē, ka Kopējā nostājā ir paredzēta pārredzamības procedūra, saskaņā ar kuru ir 
jāpublicē ES gada pārskata ziņojumi par ieroču eksportu; atzinīgi vērtē 20. un 21. 
ziņojuma par ieroču eksportu publicēšanu saskaņā ar Padomes Kopējās nostājas 
2008/944/KĀDP 8. panta 2. punktu, kurus apkopojusi Padomes Parasto ieroču eksporta 
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jautājumu darba grupa (COARM) un – lai gan ar novēlošanos – publicējusi Oficiālajā 
Vēstnesī; uzskata, ka abu ziņojumu publicēšana ir solis virzībā uz kopēju ES nostāju 
ieroču eksporta jomā aizvien sarežģītākā starptautiskā kontekstā, kam raksturīgs aizvien 
lielāks eksporta apjoms un aizvien mazāks pārredzamības līmenis; uzskata abus 
ziņojumus par vērtīgu papildinājumu ANO ziņojumiem par ieroču globālā un reģionālā 
eksporta pārredzamību;

3. atzīmē dalībvalstu centienus ievērot LESD 346. panta 1. punkta b) apakšpunktu par 
ieroču ražošanu un tirdzniecību;

4. atgādina par savu 2018. gada 4. oktobra rezolūciju par situāciju Jemenā; šajā kontekstā 
mudina visas ES dalībvalstis atturēties no ieroču un jebkāda militāra ekipējuma 
pārdošanas Saūda Arābijai, AAE un jebkādiem starptautiskās koalīcijas dalībniekiem, 
kā arī Jemenas valdībai un citām konfliktā iesaistītajām pusēm;

5. atzīmē, ka pilnīgu gada pārskata 20. ziņojumu ir iesniegušas 19 dalībvalstis un 21. 
ziņojumu – 19 dalībvalstis; mudina visas dalībvalstis pilnībā ievērot savas Kopējā 
nostājā uzņemtās saistības, ņemot vērā, ka pasaulē samazinās ieroču tirdzniecības 
pārredzamība, jo īpaši vairākās lielākajās ieroču eksportētājvalstīs; uzsver, ka pilnīga 
ziņojuma iesniegšana nozīmē, ka tiek iesniegti dati gan par piešķirto licenču, gan 
faktisko eksporta kopējo daudzumu un vērtību, norādot galamērķa valstis un Militāro 
preču saraksta kategorijas; pauž nožēlu, ka 20. ziņojumā Beļģija, Kipra, Vācija, 
Grieķija, Īrija, Malta un Apvienotā Karaliste un 21. ziņojumā Beļģija, Kipra, Vācija, 
Grieķija, Latvija, Malta un Apvienotā Karaliste nav norādījušas faktisko eksporta 
apmēru, savukārt Francija un Itālija abos ziņojumos norādījušas tikai kopējos faktiskā 
eksporta datus; atzīmē, ka attiecībā uz gada pārskata 20. ziņojumu 27 dalībvalstis, 
izņemot Grieķiju, iesniegušas vismaz daļējus datus un attiecībā uz 21. ziņojumu datus 
iesniegušas visas 28 dalībvalstis, taču aptuveni trešdaļa valstu nav iesniegušas pilnīgus 
datus; tomēr atzinīgi vērtē papildu informāciju, ko valdības sniegušas nacionālajos 
ziņojumos; atkārtoti prasa, lai visas dalībvalstis, kuras nav iesniegušas pilnīgus datus, 
nākamajā gada pārskata ziņojumā sniegtu papildu informāciju par iepriekšējo gadu 
eksportu;

6. atkārtoti aicina dalībvalstis veikt pēcpasākumus attiecībā uz Padomes 2013. gada 21. 
augusta secinājumiem par Ēģipti, kuros paziņots par eksporta licenču apturēšanu 
jebkādam ekipējumam, kas var tikt izmantots iekšējām represijām, kā norādīts Padomes 
Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP, un nosoda to, ka dalībvalstis šīs saistības pastāvīgi 
pārkāpj; tāpēc prasa dalībvalstīm apturēt ieroču, novērošanas tehnoloģiju un cita 
drošības ekipējuma eksportu uz Ēģipti, kas var veicināt uzbrukumus cilvēktiesību 
aizstāvjiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, tostarp sociālajos medijos, kā arī 
jebkādu citu veidu iekšējās represijas; aicina PV/AP ziņot, kāds ir pašreizējais stāvoklis 
militārās un drošības sadarbības jomā starp dalībvalstīm un Ēģipti; prasa ES pilnībā 
kontrolēt eksportu uz Ēģipti attiecībā uz precēm, kas varētu tikt izmantotas represijām, 
spīdzināšanai vai nāvessoda izpildei;

7. ir nobažījies par to, ka dalībvalstis, apkopojot datus par licenču vērtību, izmanto ļoti 
atšķirīgu informāciju, kas apgrūtina spēju efektīvi izmantot konsekventus un 
salīdzinošus datus; uzsver, cik būtiski ir ziņot par faktisko ieroču eksportu, tostarp par to 
kopējo vērtību un daudzumu globālo un vispārējo licenču ietvaros, norādot Militāro 
preču saraksta kategorijas un galamērķa valstis;
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8. aicina dalībvalstis uzlabot koordināciju un ieviest apkopojamās un apstrādājamās 
informācijas un datu vienotu paraugpraksi, lai izstrādātu saskaņotākus gada pārskata 
ziņojumus un tādējādi uzlabotu pārredzamību un ziņojumu izmantojamību;

9. atzīmē, ka saskaņā ar pēdējiem diviem gada pārskatiem Tuvo Austrumu un 
Ziemeļāfrikas valstis, kurās notiek vairāki bruņoti konflikti, joprojām ir galvenais 
reģionālais eksporta galamērķis; atzīmē, ka šiem reģioniem nākas saskarties ar smagām 
un pastāvīgām drošības problēmām un ka viss eksports ir jāizvērtē, katru sūtījumu 
izskatot atsevišķi saskaņā ar astoņiem Kopējās nostājas kritērijiem;

10. atbalsta Padomes apņemšanos stiprināt militāro tehnoloģiju un ekipējuma eksporta 
kontroli; atzīmē dalībvalstu vēlmi KĀDP satvarā nostiprināt sadarbību un veicināt 
konverģenci šajā jomā; atzinīgi vērtē šos centienus, jo tie atbilst kopējās ārpolitikas un 
drošības politikas (KĀDP) vispārējiem mērķiem, kas noteikti LES 21. pantā, un 
reģionālajām prioritātēm, kas noteiktas ES 2016. gada globālajā stratēģijā; šajā sakarībā 
aicina dalībvalstis izstrādāt, īstenot un ievērot vienotus standartus militāro tehnoloģiju 
un ekipējuma nodošanas pārvaldībai;

11. atgādina, ka ES saskaņā ar KĀDP ir īstenojusi vairākus ieroču embargo, tostarp visus 
ANO embargo, kas noteikti tādām valstīm kā Baltkrievija, Centrālāfrikas Republika, 
Ķīna, Irāna, Lībija, Mjanma, Ziemeļkoreja, Krievijas Federācija, Somālija, 
Dienvidsudāna, Sudāna, Sīrija, Venecuēla, Jemena un Zimbabve; atzīmē – lai gan šie 
embargo varētu atņemt attiecīgajai valstij militāros resursus, dažos gadījumos tie 
veicina mieru un stabilitāti reģionā; atzīmē – šādi embargo nodrošina, ka ES neveicina 
humanitārās krīzes, cilvēktiesību pārkāpumus un smagus noziegumus; aicina ES sniegt 
atbalstu nolūkā stiprināt dalībvalstu spējas īstenot stingras procedūras, lai uzraudzītu, 
vai visas dalībvalstis ievēro ES ieroču embargo, un aicina publiskot attiecīgos 
konstatējumus27;

12. atzinīgi vērtē Beļģijas, Dānijas, Somijas, Vācijas, Grieķijas, Itālijas un Nīderlandes 
valdību lēmumus ierobežot ieroču eksportu uz Saūda Arābijas vadītās koalīcijas 
valstīm, kuras iesaistītas Jemenas karā; atzīmē, ka dažos gadījumos – kā to ziņojušas 
NVO – uz šīm valstīm eksportētie ieroči izmantoti Jemenā, kurā 22 miljoniem cilvēku ir 
nepieciešama humānā palīdzība un aizsardzība; atgādina, ka ar šādu eksportu skaidri 
tiek pārkāpta Kopējā nostāja; atzīmē, ka Vācija līdz 2020. gada beigām ir pagarinājusi 
moratoriju ieroču eksportam uz Saūda Arābiju, kā arī vairākas dalībvalstis pieņēmušas 
lēmumus piemērot visus ierobežojumus; atgādina, ka laikposmā no 2016. gada 25. 
februāra līdz 2019. gada 14. februārim Parlaments plenārsēdē pieņemtajās rezolūcijās 
vismaz desmit reizes aicinājis PV/AP sākt procesu, ar ko noteiktu ES ieroču embargo 
Saūda Arābijai, tostarp 2018. gadā aicinājis embargo noteikt arī citām Saūda Arābijas 
vadītās koalīcijas valstīm Jemenā; atkārtoti pauž šo aicinājumu;

13. aicina dalībvalstis sekot Vācijas, Somijas un Dānijas piemēram, kuras pēc žurnālista 
Jamal Khashoggi nogalināšanas ir noteikušas ierobežojumus ieroču eksportam uz Saūda 
Arābiju;

14. atzīmē, ka ES piedalās misijās KĀDP satvarā, tostarp misijā, ar ko īsteno ieroču 
embargo Lībijā, lai stiprinātu reģionālo mieru un stabilitāti; pauž dziļu nožēlu par to, ka 

27 https://www.sanctionsmap.eu/#/main?checked=
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Lībijā turpinās klaji ieroču embargo pārkāpumi, pat pēc tam, kad 2020. gada 19. janvārī 
Berlīnes Starptautiskajā konferencē par Lībiju attiecīgās valstis šajā sakarībā uzņēmās 
saistības; aicina visas dalībvalstis pārtraukt ieroču, novērošanas un izlūkošanas 
ekipējuma un materiālu nodošanu visām Lībijas konfliktā iesaistītajām pusēm;

15. atzinīgi vērtē operācijas IRINI mērķi, proti, stingri īstenot ANO ieroču embargo un, 
izmantojot gaisa, satelīta un jūras resursus, saskaņā ar ANO Drošības padomes 
Rezolūcijām Nr. 2292 (2016), Nr. 2357 (2017), Nr. 2420 (2018) un Nr. 2473 (2019) 
inspicēt atklātā jūrā Lībijas atkrastē kuģus, par kuriem ir aizdomas, ka tie pārvadā 
ieročus vai ar tiem saistītus materiālus uz un no Lībijas;

16. stingri nosoda to, ka ir parakstīti divi saprašanās memorandi starp Turciju un Lībiju par 
jūras zonu norobežošanu un par visaptverošu drošības un militāro sadarbību, kas ir 
savstarpēji saistīti un nepārprotami pārkāpj gan starptautiskās tiesības, gan ANO 
Drošības padomes rezolūciju, ar ko Lībijai nosaka ieroču embargo;

17. aicina dalībvalstis attiecībā uz eksporta kontroli lielāku uzmanību pievērst precēm, ko 
var izmantot gan civiliem, gan militāriem mērķiem;

18. atzīmē, ka nepastāv sankciju mehānismi, ko piemērot gadījumā, ja kāda dalībvalsts 
iesaistās eksportā, kas acīmredzami neatbilst noteiktajiem astoņiem kritērijiem;

19. atkārto savas nesen paustās prasības pārtraukt uz vairākām valstīm, tostarp Ēģipti, 
Bahreinu, Saūda Arābiju, AAE un Vjetnamu, eksportēt novērošanas tehnoloģijas un citu 
ekipējumu, ar ko var veicināt iekšējas represijas;

Kopējās nostājas pārskatīšana Padomē

20. atzinīgi vērtē Padomes nodomu palielināt konverģenci un pārredzamību, kas ir galvenie 
Kopējās nostājas pēdējās pārskatīšanas mērķi, kā arī Padomes secinājumus par Kopējās 
nostājas pārskatīšanu un paziņojumu, ka “Eiropas aizsardzības tehniskā un rūpnieciskā 
pamata stiprināšana būtu jāpapildina ar ciešāku sadarbību un konverģenci militāro 
tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroles jomā”28;

21. atzinīgi vērtē dalībvalstu atjaunoto apņemšanos ievērot juridiski saistošo Kopējo 
nostāju, kas grozīta ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2019/1560, un uzsver, cik būtiski ir 
rūpīgi izvērtēt militāro tehnoloģiju un ekipējuma eksporta licenču pieteikumus saskaņā 
ar Kopējās nostājas kritērijiem; norāda, ka Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/1560 un 
attiecīgie 2019. gada 16. septembra secinājumi atspoguļo arvien lielāku dalībvalstu 
izpratni par to, ka ieroču eksporta jomā ir vajadzīga vēl lielāka valsts un ES mēroga 
pārredzamība un konverģence un ir jāstiprina publiskā pārraudzība šajā sensitīvajā 
valsts drošības jomā; uzsver – ar šiem lēmumiem var panākt, ka valsts uzraudzības 
struktūrām, parlamentiem un ES pilsoņiem tiek sniegta labāka informācija par viņu 
valdību izdarītajām stratēģiskajām izvēlēm jomā, kas tieši ietekmē viņu drošību un viņu 
valstu pieturēšanos pie vērtībām un normām;

22. nosoda bruņošanās sacensības pieaugumu pasaulē; atgādina, ka ES mērķis ir būt miera 

28 11. secinājums Padomes secinājumos par Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP 
par ieroču eksporta kontroli pārskatīšanu, ko pieņēmusi Eiropas Savienības Padomes Vispārējo lietu padome, 
12195/19, COARM 154, Brisele, 2019. gada 16. septembris.
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garantam pasaulē; tādēļ aicina ES aktīvi iesaistīties ieroču neizplatīšanā un globālā 
atbruņošanā; atzinīgi vērtē to, ka Kopējās nostājas atjaunināšanā ir ņemtas vērā 
attiecīgās norises šajā ziņā, piemēram, ir pieņemts Ieroču tirdzniecības līgums (ITL), 
kura līgumslēdzējas puses ir visas dalībvalstis; atzinīgi vērtē ES darbības, kuru mērķis ir 
atbalstīt ITL vispārēju piemērošanu, jo īpaši palīdzību trešām valstīm efektīvu ieroču 
kontroles sistēmu uzlabošanā un īstenošanā saskaņā ar Kopējo nostāju; aicina lielākās 
ieroču eksportētājvalstis, tādas kā ASV, Ķīna un Krievija, parakstīt un ratificēt ITL;

23. atbalsta Padomes atkārtoti pausto apstiprinājumu tam, ka militārā ekipējuma un 
tehnoloģiju tirdzniecība būtu jāveic atbildīgi un pārskatāmi; atzinīgi vērtē Padomes 
atjaunoto apņemšanos vēl vairāk veicināt sadarbību un dalībvalstu rīcībpolitiku 
konverģenci, lai novērstu tādu militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksportu, kas varētu 
tikt izmantots iekšējām represijām vai starptautiskai agresijai vai kas varētu veicināt 
reģionālu nestabilitāti;

24. ar bažām norāda uz to, ka atšķirības starp dalībvalstu ieroču eksporta rīcībpolitikām un 
praksi var palēnināt ES noteikumu konverģenci šajā jomā; atzīmē, ka šajā sakarībā ir 
jāievieš jauni instrumenti; atzīmē, ka turpmākās Eiropas Aizsardzības fonda finansētās 
darbības palīdzēs izstrādāt jaunas militārās tehnoloģijas un ekipējumu;

25. ar gandarījumu atzīmē, ka Padome atzīst to, cik svarīga ir konsekventa eksporta 
kontroles politika attiecībā uz materiāliem, kas saistīti ar aizsardzību, un divējāda 
lietojuma precēm; uzskata, ka ES būtu jānosaka skaidri kritēriji un pamatnostādnes 
attiecībā uz šādu preču eksportu;

26. atzinīgi vērtē konkrētu pasākumu ieviešanu, kuru mērķis ir veicināt pareizu, saskaņotu 
un savlaicīgu ziņošanu par dalībvalstu ieroču eksportu; jo īpaši atbalsta Padomes 
lēmumu ieviest skaidru termiņu, kādā valstīm jāiesniedz ziņojumi, skaidrus ziņojuma 
formāta standartus un turpmākas pamatnostādnes par ziņojumu saturu un iesniegšanas 
procesu; mudina dalībvalstis datus iesniegt pēc iespējas drīzāk un ne vēlāk kā maijā pēc 
pārskata gada, lai laikus varētu notikt publiskas debates; atzinīgi vērtē pasākumus, kas 
veikti, lai īstenotu tiešsaistes pieeju, un mudina to attīstīt arī turpmāk; atzinīgi vērtē 
Padomes atbalstu skaidrām pamatnostādnēm, kas nodrošinātu informācijas apmaiņu 
starp dalībvalstīm par savām ieroču eksporta rīcībpolitikām; atzinīgi vērtē pasākumus, 
kas veikti virzībā uz digitālo pieeju, izmantojot COARM tiešsaistes sistēmu, un mudina 
to vēl vairāk paplašināt;

Ciešāka sadarbība starp dalībvalstīm ieroču ražošanā

27. atzīmē, ka kopš juridiski saistošās Kopējās nostājas pieņemšanas 2008. gadā dalībvalstis 
ir pastiprinājušas savu ieroču eksporta uzraudzību; atzīmē arī, ka arvien vairāk Eiropā 
ražotu ieroču sistēmu sastāv no komponentiem, kas ražoti vairākās ES dalībvalstīs, un 
tehnoloģisku, rūpniecisku un politisku iemeslu dēļ ietver divpusēju vai daudzpusēju 
sadarbību; uzsver šāda veida sadarbības pozitīvo lomu uzticības veicināšanā starp 
dalībvalstīm un trešām valstīm;

28. uzsver, ka mērķis palielināt Eiropas aizsardzības nozares konkurētspēju nedrīkst 
apdraudēt Kopējās nostājas astoņu kritēriju piemērošanu, jo tie ir svarīgāki par 
dalībvalstu ekonomiskajām, sociālajām, komerciālajām un rūpnieciskajām interesēm;

29. atzīmē zināšanu un tehnoloģiju nodošanas pieaugumu, kas trešām valstīm ļauj pēc 
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licences ražot Eiropas militārās tehnoloģijas; uzskata, ka šim procesam nebūtu 
jāierobežo ES spēja kontrolēt ieroču, bruņojuma un militārā ekipējuma ražošanu, bet 
tam drīzāk būtu jāveicina aizsardzības preču ražošanas publiskās pārraudzības un 
pārredzamības standartu konverģence un jāpaātrina tādu ieroču ražošanas un eksporta 
noteikumu izstrāde, kuri būtu starptautiski atzīti un kurus ievērotu;

30. atzīmē, ka arvien lielāks skaits ieroču sistēmu komponentu ir civilas izcelsmes vai tos 
var izmantot divējādiem mērķiem; tādēļ uzskata, ka ir jāievieš saskaņota šo komponentu 
nodošanas kontroles sistēma starp visām dalībvalstīm;

31. atzīmē, ka dalībvalstis nav izklāstījušas kopējo politiku, ar ko reglamentē ieroču 
komponentu nodošanu citai dalībvalstij un ar ko nodrošinātu, ka jebkāds eksports no 
montāžas dalībvalsts uz trešām valstīm atbilst tās dalībvalsts eksporta politikai, kura 
piegādā attiecīgos komponentus; atzīmē – dažas dalībvalstis turpina uzskatīt, ka ieroču 
un ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumi ES iekšienē ir līdzīgi eksporta operācijām 
uz trešām valstīm; uzskata, ka šāda situācija ir īpaši problemātiska, ņemot vērā 
pieaugošās atšķirības starp licencēšanas praksi visā ES; konstatē, ka Direktīva 
2009/43/EK par pārvadājumiem Kopienas iekšienē savā pašreizējā veidolā nav 
izstrādāta tā, lai sasniegtu augstākos kopējos standartus eksportam uz trešām valstīm, 
vienlaikus sekmējot nodošanu Eiropas bruņojuma tirgū;

32. atzīmē, ka pirmais mēģinājums regulēt nodošanu Eiropas iekšienē bija Schmidt-Debré 
saskaņošanas nolīgums starp Franciju un Vāciju ar de minimis noteikumu; šajā sakarībā 
atzīmē Francijas un Vācijas nolīgumu par aizsardzības eksporta kontroli; uzskata, ka 
šādi divpusēji nolīgumi ir uzskatāmi vienīgi kā pirmais solis virzībā uz ES līmeņa 
ieroču nodošanas kontroles sistēmu un tiem ir jāveicina turpmāka dalībvalstu ieroču 
eksporta rīcībpolitiku konverģence; uzsver – lai to panāktu, rūpīgi būtu jāanalizē visi 
divpusējie un pārējie mehānismi;

33. konstatē – tas, ka katrai dalībvalstij ir savas ieroču eksporta rīcībpolitikas, var kavēt 
sadarbības projektus; atzīmē, ka šādas atšķirības var novest pie divpusējiem un īpašiem 
nolīgumiem par ieroču sistēmām, kas dažos gadījumos ļautu eksportēt uz trešām 
valstīm, pamatojoties uz vismazāk ierobežojošiem standartiem, nevis kopīgu ES mēroga 
pieeju; atgādina, ka Padomes kopējās nostājas par ieroču eksportu mērķis bija un ir 
novērst šādas atšķirības un izveidot saskaņotu kopējo ieroču eksporta politiku; norāda 
uz saikni starp eksporta rīcībpolitiku atšķirībām un apgrūtinātu ES iekšējo sadarbību, ar 
aizsardzību saistīto ražojumu iekšējā tirgus pastāvīgo sadrumstalotību un rūpniecības 
darbību dublēšanos; tāpēc aicina Komisiju, Padomi un dalībvalstis nodrošināt atbilstīgu 
finansējuma līmeni, kas ļautu samazināt tirgus sadrumstalotību un palielināt rūpniecības 
konsolidāciju, vienlaikus nodrošinot, ka ES un tās dalībvalstīm būs vajadzīgās militārās 
spējas; aicina Komisiju nodrošināt Direktīvas 2009/81/EK un Direktīvas 2009/43/EK 
efektīvu īstenošanu, tostarp darbību izpildi, kas attiecas uz iepirkumu;

34. atzīmē, ka, dalībvalstīm veidojot divpusēju sadarbību ar aizsardzību saistītu rūpniecisku 
projektu īstenošanā, tiek noslēgti eksporta kontroles nolīgumi, ko var izmantot par 
pamatu kopīgai ES rīcībai;

35. uzsver, ka divpusējiem un daudzpusējiem nolīgumiem būtu jāpaver ceļš uz eksporta 
rīcībpolitiku uzlabotu konverģenci un saskaņošanu ES līmenī, jo konverģences un 
pārredzamības trūkums lēmumos par eksportu uz trešām valstīm var negatīvi ietekmēt 
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ES spēju paust vienotu nostāju un būt ietekmīgai starptautiskajā arēnā attiecībā uz 
cilvēktiesību un starptautisko tiesību ievērošanas un reģionālā miera un stabilitātes 
veicināšanu; atzīmē bažas, ka šādas atšķirības var radīt tirgus izkropļojumus un 
apgrūtināt rūpniecības stratēģisko plānošanu, apjomradītus ietaupījumus un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus;

Aizvien lielākā ES līmeņa nozīme ieroču ražošanā

36. uzsver, ka atbilstīga ekipējuma izstrāde ir svarīgs līdzeklis, ar ko stiprināt Eiropas 
aizsardzības nozares rūpnieciskos un tehnoloģiskos pamatus; atzīmē, ka tādas ES 
iniciatīvas kā sagatavošanas darbība aizsardzības pētniecībai (PADR), Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstības programma (EDIDP) un Eiropas Aizsardzības fonds 
(EAF), kā arī pastāvīgā strukturētā sadarbība (PESCO), koordinētais ikgadējais pārskats 
par aizsardzību (CARD) un Eiropas Miera mehānisms (EPF), tādi tiesību akti kā 2009. 
gada direktīvas par sūtījumiem Kopienas iekšienē un aizsardzības iepirkumu, kā arī tādu 
administratīvo struktūru izveide kā Komisijas Aizsardzības rūpniecības un kosmosa 
ģenerāldirektorāts (DG DEFIS) palīdz stiprināt sadarbību ieroču ražošanā un attīstīt 
spējas Eiropas līmenī; uzskata, ka Eiropas aizsardzības tehnoloģiskās un rūpnieciskās 
bāzes stiprināšana būtu jāapvieno ar ciešāku sadarbību un konverģenci attiecībā uz 
militāro tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli nolūkā uzlabot KĀDP, jo īpaši 
KDAP, efektivitāti;

37. aicina dalībvalstis novērst pašreizējo aizsardzības izdevumu neefektivitāti, ko rada 
dublēšanās, sadrumstalotība un sadarbspējas trūkums, un censties, lai ES kļūtu par 
drošības garantu, cita starpā arī labāk kontrolējot ieroču eksportu;

38. atzīmē, ka vairākas dalībvalstis ir paudušas nodomu kopīgi izstrādāt galvenās ieroču 
sistēmas, piemēram, kaujas tankus, kaujas lidmašīnas un bruņotus bezpilota lidaparātus;

39. uzsver, ka provizoriskais iestāžu nolīgums par EAF izveidi pilnvaro Komisiju izvērtēt, 
vai īpašumtiesību nodošana un ekskluzīvas licences piešķiršana EAF līdzfinansētai 
militārai tehnoloģijai nav pretrunā ES un tās dalībvalstu drošības un aizsardzības 
interesēm un fonda mērķiem, kā izklāstīts ierosinātās regulas 3. pantā; atzīmē, ka šie 
jaunie tiesību akti cita starpā uzdod Komisijai veikt civilo uzraudzību attiecībā uz 
konkrētām militāro tehnoloģiju kategorijām, ko eksportē uz trešām valstīm, tādējādi vēl 
vairāk uzlabojot pārredzamību un samazinot ES līdzekļu ļaunprātīgas izmantošanas 
risku, tomēr neskarot dalībvalstu eksporta kontroles iestāžu kompetenci eksporta licenču 
piešķiršanā;

40. atzīmē, ka Eiropas partneriem saskaņā ar starptautiskajām saistībām ir jāsniedz 
informācija par savas valsts kontroles shēmām un ieroču nodošanu; atzīmē, ka saskaņā 
ar EPF dalībvalstīm un Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD) ir iespēja piegādāt 
militāro ekipējumu trešām valstīm, kam būs nepieciešama ES līmeņa uzraudzība; prasa 
publicēt detalizētu sarakstu ar ekipējumu, kas saskaņā ar EPF tiek nodots trešām 
valstīm; uzsver, ka saistībā ar EPF jauns ES līmeņa instruments EPF militāro spēju 
veidošanas pīlāra kontekstā varētu palīdzēt veikt kopīgu riska novērtējumu, pirms tiek 
pieņemts jebkāds lēmums nodot ieročus un munīciju trešām valstīm, izvērtēt konkrētus 
pasākumus saskaņā ar Kopējās nostājas astoņiem kritērijiem un noteikt aizsardzības 
pasākumus un iespējamās sankcijas attiecībā uz galalietotāju;

41. aicina Komisiju pienācīgi informēt Parlamentu par ES līdzekļu izmantošanu visiem 
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pētniecības un izstrādes projektiem, kas saistīti ar bezpilota lidaparātu būvniecību; 
mudina PV/AP aizliegt izstrādāt, ražot un izmantot pilnībā autonomus ieročus, ar 
kuriem iespējams veikt uzbrukumus bez cilvēka iejaukšanās;

42. norāda, ka ieroču, bruņojuma un aizsardzības ekipējuma pētniecība un izstrāde ir 
svarīga, lai nodrošinātu līdzekļus dalībvalstīm sevi aizsargāt un lai aizsardzības nozares 
panāktu tehnoloģisku progresu;

Kopējās nostājas īstenošana, ņemot vērā aizvien lielāko ES līmeņa nozīmi ieroču ražošanā

43. atzīmē, ka valstu ieroču eksporta rīcībpolitikām un lēmumu pieņemšanai trūkst 
konverģences, ņemot vērā aizvien lielāko ES līmeņa nozīmi ieroču ražošanā, izvirzītos 
uzdevumus un plānus šo nozīmi stiprināt; atzīmē, ka valstu ieroču eksporta 
konverģences trūkums var radīt papildu tirgus izkropļojumus un ar tiem saistītus 
šķēršļus attiecīgo uzņēmumu un bruņoto spēku stratēģiskajai plānošanai, un līdz ar to 
būs nepieciešama pakāpeniska valstu ieroču eksporta rīcībpolitiku un lēmumu 
pieņemšanas konverģence; atgādina, cik būtiski ir šajā procesā iesaistīt dalībvalstis; 
pauž nožēlu par pašreizējām atšķirībām valstu ieroču eksporta rīcībpolitikās un lēmumu 
pieņemšanā; aicina Padomi turpināt centienus atbalstīt ieroču eksporta rīcībpolitiku un 
lēmumu pieņemšanas konverģenci;

44. ierosina, ka no EDIDP un/vai Eiropas Aizsardzības fonda (EAF) finansēto ražojumu 
eksports COARM iesniegtajos datos būtu jāuzskaita atsevišķi, lai nodrošinātu no Eiropas 
budžeta finansēto ražojumu ciešu uzraudzību un lai Kopējās nostājas kritēriji stingri 
tiktu piemēroti vismaz tiem ražojumiem, kurus finansē no EDIDP un EAF;

45. atzinīgi vērtē ES aizsardzības sadarbības stiprināšanu KDAP satvarā; uzskata, ka 
aizvien lielākā ES līmeņa nozīme ieroču ražošanā nav nodalāma no aizvien lielākas 
pārredzamības; uzskata, ka šajā jomā joprojām ir iespējami uzlabojumi, jo īpaši 
attiecībā uz dalībvalstu iesniegto datu kvalitāti un saskaņotību; uzskata, ka LES 42. 
panta 3. punktā paredzētajai Eiropas spēju un bruņojuma politikas definīcijai ir jābūt 
saskaņotai ar Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP; uzskata, ka kopējo noteikumu aizvien 
lielāka konverģence un pārredzamības standarti attiecībā uz ieroču eksportu un 
tehnoloģijām veicina uzticēšanos starp dalībvalstīm un trešo valstu partneriem; atzinīgi 
vērtē COARM centienus, jo īpaši norādījumus dalībvalstīm par Kopējās nostājas 
īstenošanu attiecībā uz sadarbību, koordināciju un konverģenci; atzīmē, ka COARM 
informācijas apmaiņas sistēma un Kopējās nostājas īstenošanas norādījumi kontroles 
iestādēm ir noderīgi ikdienas instrumenti; uzsver dalībvalstu centienus atbalstīt COARM 
darbu, popularizējot apmaiņu ar paraugpraksi; iesaka COARM:

a) nolūkā īstenot Padomes 2019. gada septembra secinājumus pārskatītajā ziņošanas 
veidnē saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem iekļaut šādas papildu 
kategorijas: precīzs eksportēto ieroču veids un daudzums, munīcijas nosaukums, 
partijas lielums un konkrētais tiešais lietotājs, anulētās licences un tādu līgumu 
vērtība un ilgums, kas attiecas uz pēcpiegādes pakalpojumiem, piemēram, 
apmācību un ekspluatāciju; ES kājnieku ieroču definīciju saskaņot ar plašāku ANO 
definīciju;

b) izstrādāt ES un starptautiski atzītas definīcijas tādiem jēdzieniem kā licencētā 
vērtība un faktiskais eksports, lai atvieglotu datu salīdzināmību starp dalībvalstīm;
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46. uzskata, ka licences ražošanai trešās valstīs vairs nebūtu jāpiešķir, ja šāda piešķiršana 
ļautu izvairīties no Kopējās nostājas astoņu kritēriju vai citu ES ieroču eksporta 
direktīvu ievērošanas;

47. atzinīgi vērtē lēmumu pārveidot gada pārskatu par interaktīvu un uzticamu tiešsaistes 
datubāzi, kurā var veikt meklēšanu, un sagaida, ka šāda datubāze būs izveidota un 
darbosies pirms 2019. gada eksporta datu publicēšanas; aicina EĀDD informēt 
Parlamentu par precīzu datumu, kurā šī datubāze būs pieejama tiešsaistē; mudina 
COARM piemērot risinājumu, kas būtu lietotājdraudzīgs un viegli pieejams Eiropas 
pilsoņiem un pilsoniskajai sabiedrībai un kas ļautu datus eksportēt drošā un strukturētā 
formātā;

48. aicina COARM turpināt centienus izveidot apmaiņas centru, ar kura starpniecību 
dalībvalstis sniegtu informāciju par politikas pasākumiem saistībā ar eksportu uz trešām 
valstīm un saviem lēmumiem noraidīt pieteikumus attiecībā uz nepieciešamajām 
licencēm; turklāt aicina COARM, kā minēts Kopējās nostājas 7. pantā, strādāt pie tā, lai 
uzlabotu apmaiņu ar “būtisku informāciju, tostarp informāciju par atteikuma 
paziņojumiem un ieroču eksporta rīcībpolitikām” un citiem “pasākumiem, lai vēl vairāk 
palielinātu konverģenci”; šajā ziņā ierosina apmainīties ar novērtējumiem un strādāt pie 
kopīga ES novērtējuma par situāciju valstīs vai potenciālajiem eksporta saņēmējiem, 
ņemot vērā Kopējās nostājas principus un kritērijus KĀDP satvarā un apspriežoties ar 
ārējām ieinteresētajām personām, tostarp Parlamentu; prasa regulāri atjaunināt to trešo 
valstu sarakstu, kuras ievēro Kopējā nostājā noteiktos kritērijus;

49. uzskata, ka ES iestādēm būtu jāierosina profesionālizvērtēšana, lai mudinātu iestādes 
apmainīties ar paraugpraksi par datu vākšanu un apstrādi, veicinātu labāku izpratni par 
dažādām valstu pieejām, apzinātu atšķirības astoņu kritēriju interpretācijā un apspriestu 
veidus un līdzekļus, kā uzlabot saskaņošanu, konsekvenci un konverģenci starp 
dalībvalstīm;

50. ir cieši pārliecināts, ka ES Kopējās nostājas konsekventāka īstenošana ir būtiska, lai 
nodrošinātu ES kā uz vērtībām balstīta globālā rīcībspēka uzticamību, un ka augstāks 
konverģences līmenis attiecībā uz kritēriju stingru piemērošanu efektīvāk nodrošinās, ka 
visas ieroču tirdzniecībā iesaistītās puses ievēro cilvēktiesības un starptautiskās tiesības, 
sekmēs miera un stabilitātes panākšanu un spēcinās ES stratēģiskās drošības intereses 
un stratēģisko autonomiju; uzskata, ka šāda pieeja stiprinās KĀDP īstenošanu;

51. uzsver, ka efektīva galaizmantošanas kontrole varētu novest pie atbildīgas eksporta 
politikas un jo īpaši varētu samazināt piegāžu novirzīšanas risku; šajā sakarībā atzinīgi 
vērtē ES finansēto iTrace projektu un atbalsta tā turpināšanu, kā arī iesaka izmantot 
līdzīgu instrumentu, lai izsekotu likumīgu ieroču eksportu no ES dalībvalstīm uz trešām 
valstīm; aicina Padomi, dalībvalstis un EĀDD izveidot visaptverošu apmācības un spēju 
veidošanas programmu valstu un ES amatpersonām ieroču eksporta kontroles 
jautājumos, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai veidotu savstarpēju izpratni par astoņiem 
kritērijiem, kopīgiem riska novērtējumiem, drošības pasākumu ieviešanu un 
verificēšanu pirms un pēc licences izsniegšanas; mudina dalībvalstu valdības veikt 
pasākumus, ar ko nodrošinātu labāku atbilstību saviem galaizmantošanas noteikumiem, 
tostarp īstenojot pēcnosūtīšanas kontroles; uzsver, ka ir jāpiešķir pietiekams ES 
finansējums, lai valsts un ES līmenī, kā arī delegācijās un vēstniecībās importētājvalstīs 
būtu pieejami nepieciešamie personāla resursi stabilu riska novērtējumu sagatavošanai, 
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galaizmantošanas kontrolei un pēcnosūtīšanas verificēšanai; aicina EĀDD un COARM 
gada pārskatā ziņot iTrace par jebkādu ES izcelsmes preču novirzīšanu, ja tāda 
konstatēta;

52. uzskata, ka aizvien lielākā ES līmeņa nozīme ieroču ražošanā, nesenie Padomes 
secinājumi par ieroču eksporta konverģenci un EPF izveide būtu jāpapildina ar ES 
līmeņa uzraudzības un kontroles mehānismu, pamatojoties uz astoņu kritēriju 
ievērošanu; atgādina par Eiropas spēju un bruņojuma politikas definīciju, kā paredzēts 
Līguma par Eiropas Savienību (LES) 42. panta 3. punktā; uzskata, ka resursu 
apvienošana un koplietošana, kā arī ciešāka sadarbība ieroču politikas un iepirkuma 
politikas jomā ir iespējama tikai tad, ja pastāv stingra eksporta kontrole, savstarpēja 
informācijas apmaiņa un regulāra parlamentārā uzraudzība, kā arī stingri sankciju 
mehānismi gadījumā, ja saistībā ar ES finansētiem projektiem netiek ievēroti kopīgie 
noteikumi; turklāt prasa, lai Eiropas Parlaments kopā ar valstu parlamentiem spētu 
garantēt parlamentāro kontroli pār ES kopējo drošības un aizsardzības politiku un tās 
budžetu;

53. prasa veikt pasākumus nolūkā ieviest ES sankciju mehānismu dalībvalstīm, kuras 
pārkāpj Kopējo nostāju;

54. aicina COARM izskatīt ieroču eksporta pārredzamības jautājumu, kā arī jautājumu par 
divējāda lietojuma preču eksporta licencēšanas pārredzamību un apsvērt iespēju īstenot 
vienotas pieejas abu instrumentu pārredzamībai; uzskata, ka Komisijas pieaugošā 
kontrole pār divējāda lietojuma preču tirdzniecību saistībā ar pārskatītās ES Divējāda 
lietojuma preču regulas piemērošanu būtu jālīdzsvaro ar pastiprinātu Parlamenta 
līdzdalību un pārraudzības lomu, lai nodrošinātu pārskatatbildību;

55. uzsver, ka nekontrolēts ES uzņēmumu kibernovērošanas tehnoloģiju eksports var 
negatīvi ietekmēt ES digitālās infrastruktūras drošību un cilvēktiesības; pauž bažas par 
atsevišķu kibernovērošanas divējāda lietojuma tehnoloģiju arvien plašāku izmantošanu 
pret politiķiem, aktīvistiem un žurnālistiem; stingri nosoda to, ka aizvien biežāk 
cilvēktiesību aizstāvji saskaras ar digitālā vidē izteiktiem draudiem, tostarp tiek 
kompromitēti dati, konfiscējot aprīkojumu, veicot attālinātu uzraudzību un nopludinot 
datus; šajā sakarībā uzsver, cik būtiski ir ātri, efektīvi un visaptveroši atjaunināt ES 
Divējāda lietojuma preču regulu; atkārtoti pauž Parlamenta nostāju par Divējāda 
lietojuma preču regulas pārstrādāšanu, kuras mērķis ir novērst tāda kiberdrošības 
aprīkojuma eksportu, pārdošanu, atjaunināšanu un uzturēšanu, ko var izmantot iekšējām 
represijām, tostarp interneta uzraudzībai; šajā sakarībā atzinīgi vērtē ES iestāžu 
nepārtrauktos centienus pašreizējās iestāžu sarunās nolūkā atjaunināt ES Divējāda 
lietojuma preču eksporta kontroles regulu;

56. uzskata, ka regulāras apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, valstu parlamentiem, ieroču 
eksporta kontroles iestādēm, nozares asociācijām un pilsonisko sabiedrību ir būtiskas, 
lai nodrošinātu jēgpilnu pārredzamību; aicina valstu parlamentus apmainīties ar labāko 
ziņošanas un uzraudzības praksi, lai palielinātu visu valstu parlamentu kontroles lomu 
lemšanā par ieroču eksporta kontroli; aicina COARM turpināt dialogu ar pilsonisko 
sabiedrību un attiecīgajām nozarēm, kā arī apspriešanās ar Parlamentu un ieroču 
eksporta kontroles iestādēm; mudina pilsonisko sabiedrību un akadēmiskās aprindas būt 
aktīvākām, iesaistīties dialogā ar COARM un īstenot neatkarīgu kontroli pār 
aizsardzības tehnoloģiju un ekipējuma eksportu; aicina dalībvalstis un EĀDD atbalstīt 
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šādas darbības, tostarp piešķirot lielākus finanšu resursus;

57. ņemot vērā Padomes 2019. gada secinājumus, uzsver vajadzību nodrošināt jēgpilnu 
parlamentāro uzraudzību un reaģēt uz COARM gada ziņojumu, ik gadu izstrādājot 
Eiropas Parlamenta ziņojumu, lai nodrošinātu parlamentārās kontroles minimumu;

58. mudina dalībvalstis palīdzēt trešām valstīm izveidot, uzlabot un piemērot ieroču 
kontroles sistēmas saskaņā ar Kopējo nostāju;

59. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 
politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, NATO ģenerālsekretāram 
un Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram.
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Cramon-Taubadel, Saima Yenbou

NI Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

11 -
ID Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

ECR Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie 
Weimers

NI Kostas Papadakis

26 0
EPP Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Andrea Bocskor, Arnaud Danjean, Michael Gahler, 

Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz 
White, Lukas Mandl, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław 
Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

S&D Giuliano Pisapia

RENEW Nathalie Loiseau

ID Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

GUE Demirel Özlem, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas


