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Писмена декларация относно гарантиране на изпълнението на критериите на ЕС 
за износ на оръжие и военно оборудване в трети страни

Европейският парламент,

– като взе предвид Обща позиция 2008/944/ОВПС на ЕС, 

– като взе предвид член 123 своя правилник,

A. като има предвид, че член 32 от Договора от Лисабон предвижда държавите-членки 
да се консултират взаимно в рамките на Европейския съвет и на Съвета по всеки 
въпрос на външната политика и сигурността, който е от общ интерес, с оглед на 
определянето на общ подход,

Б. като има предвид, че износът на оръжие в трети страни, които не зачитат принципите 
на демокрацията и сътрудничат с нестабилни режими, може да предизвика сериозна 
опасност за сигурността в ЕС и другаде,

1. посочва, че е необходимо ЕС да разработи силна обща политика и политика на 
сигурност, за да утвърждава ефикасно мира и международната сигурност, да защитава 
своите интереси по света и да закриля своите граждани;

2. изтъква, че нито една държава-членка няма право да участва в сделки с военно 
оборудване, които нарушават интересите на друга държава-членка от гледна точка на 
сигурността; всички решения относно износа на военно оборудване трябва да 
отразяват консенсуса, постигнат при открити консултации между всички държави-
членки и институции на ЕС;

3. изтъква, че в резултат на тези консултации ЕС трябва да предотврати безотговорния 
износ на оръжие и военно оборудване към трети страни;

4. призовава Съвета да направи оценка на прилагането на критериите, посочени в Обща 
позиция 2008/944/ОСВП на ЕС, и да предприеме необходимите стъпки, за да 
гарантира изпълнението на тези критерии;

5. възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от 
списък с имената на подписалите я лица, на Съвета, Комисията, Международната 
агенция за атомна енергия (МААЕ) и парламентите на държавите-членки.


