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Fegyverkivitel: a Tanács 2008/944/KKBP közös álláspontjának végrehajtása  

Az Európai Parlament 2013. július 4-i állásfoglalása a fegyverkivitelről: a Tanács 

2008/944/KKBP közös álláspontjának végrehajtása (2013/2657(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó 

közös szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi 

közös álláspontra1, 

– tekintettel a hagyományos fegyverek kivitelének kérdésével foglalkozó tanácsi 

munkacsoporton (COARM) belül a közös álláspont – 15. cikke értelmében elfogadása 

után három évvel elvégzendő – felülvizsgálatára irányuló jelenlegi folyamatra, 

– tekintettel a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó 

feltételek egyszerűsítéséről szóló, 2009. május 6-i 2009/43/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvre2, 

– tekintettel az Európai Uniónak a kézi lőfegyverek és a könnyűfegyverek 

destabilizációra vezető felhalmozódása és elterjedése elleni küzdelemhez való 

hozzájárulásáról és az 1999/34/KKBP együttes fellépés3 hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2002. július 12-i 2002/589/KKBP tanácsi közös fellépésre, valamint a kézi- és 

könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek tiltott felhalmozása és 

kereskedelme elleni küzdelmet célzó, az Európai Tanács által 2005. december 15–16-

án elfogadott uniós stratégiára4, 

– tekintettel a COARM tizenharmadik5 és tizennegyedik6 éves jelentésére, 

– tekintettel az ENSZ nemzetközi fegyverkereskedelmi szerződésére, amely kötelező 

erejű közös normákat állapít meg a hagyományos fegyverek globális kereskedelmére 

vonatkozóan, 

– tekintettel az ENSZ fegyverkereskedelmi szerződéséről folyó tárgyalásokról szóló 

2012. június 13-i állásfoglalására7, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikkére és az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 346. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) és (4) bekezdésére, 
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A. mivel a fegyverkivitelnek nem csupán biztonságpolitikai és fejlesztéspolitikai kihatásai 

lehetnek, és mivel ezért fontos megerősíteni a katonai technológiák és felszerelések 

kivitelének ellenőrzésére vonatkozó uniós politikát; 

B. mivel a 2008/944/KKBP közös álláspont jogilag kötelező erejű keretet hoz létre, és 

nyolc olyan kritériumot határoz meg, amelyek megsértése esetén a kiviteli engedélyt el 

kell utasítani (1–4. kritérium), illetve az elutasítást legalábbis fontolóra kell venni (5–8. 

kritérium); 

C. mivel a közös álláspont 3. cikke értelmében a nyolc kritérium csupán 

minimumnormákat határoz meg, így a tagállamok ezeknél szigorúbb 

fegyverellenőrzési intézkedéseit nem sérti; mivel minden esetben az egyes tagállamok 

döntenek arról, hogy a kritériumok alapján kiadnak-e fegyverkiviteli engedélyeket 

vagy sem; 

D. mivel a közös álláspont 10. cikke egyértelműen kimondja, hogy a tagállamok adott 

esetben számításba vehetik a tervezett export saját országuk gazdaságára, társadalmára, 

kereskedelmére és iparára gyakorolt hatását, és mivel azonban ezek a tényezők nem 

befolyásolhatják a nyolc kritérium alkalmazását; 

E. mivel a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) adatai szerint az Európai 

Unió tagállamai együttvéve a világ második legnagyobb fegyverexportőrei, csupán 

kevéssel lemaradva az Egyesült Államok mögött, és mivel a fegyverkivitel egyre 

nagyobb részét az Európai Unión kívüli országokba szállítják; 

F. mivel a tagállamok általi fegyverszállítások Európai Unión kívüli fő célterületei a 

Közel-Kelet, Észak-Amerika és Ázsia; mivel a legfontosabb fogadó országok Szaúd-

Arábia, az Egyesült Államok és az Egyesült Arab Emirátusok; 

G. mivel az európai ipar az európai lanyhuló kereslet ellentételezéseképpen a harmadik 

országok piacára próbál belépni, és mivel e törekvést számos politikus és politikai párt 

– az európai védelmi ipar, a technológiai know-how, az ellátás biztonsága és a 

felkészültség megerősítéséhez való hozzájárulásként – támogatja; mivel a védelmi 

iparon belüli kutatás és fejlesztés jelentős átgyűrűző hatással jár, ami hozzájárul 

számos civil alkalmazáshoz; 

H. mivel a közös álláspontban foglalt nyolc kritérium alkalmazását és értelmezését 

illetően a tagállamok közötti egyetértés kialakítása tekintetében jelentős előrelépés 

történt, különösen a közös álláspont COARM által kidolgozott felhasználói 

útmutatójának köszönhetően, amely részletesen meghatározza az e kritériumok 

alkalmazásával kapcsolatos bevált gyakorlatokat; 

1. elismeri, hogy az Európai Unió olyan, a világon egyedülálló, jogilag kötelező erejű 

kerettel rendelkezik, amely javítja a fegyverkivitel ellenőrzését többek között a válság 

sújtotta térségekben és a kérdéses emberi jogi mérleggel rendelkező országokban, 

ezzel összefüggésben pedig üdvözli, hogy a közös álláspont alapján európai és nem 

európai harmadik országok is csatlakoztak a fegyverkivitel-ellenőrzési rendszerhez; 

megjegyzi azonban, hogy a nyolc kritérium alkalmazását és értelmezését az egyes 

uniós tagállamok eltérő szigorral kezelik; kéri ezért a közös álláspont egységesebb 

értelmezését és a benne foglalt valamennyi kötelezettség végrehajtását, és 

sajnálatosnak tartja, hogy az Uniónak még mindig nincs közös politikája a harmadik 



 

 

országoknak történő fegyverszállításokkal kapcsolatban; 

2. kitart amellett, hogy az EU közös kül- és biztonságpolitikája és a közös álláspont nem 

állhat ellentétben egymással; úgy véli, hogy a tagállamok és a külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselő feladata a közös álláspont és a külpolitika 

következetességének biztosítása; 

3. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak joguk van saját nemzeti politikáik szerint eljárni, 

maradéktalanul tiszteletben tartva a nemzetközi jogot és a megállapodásokat, valamint 

a közösen megállapított szabályokat és kritériumokat, ennek ellenőrzésére pedig a 

nemzeti szabályozásokkal összhangban kerül sor; 

4. úgy véli, hogy az Európai Parlamentnek, a nemzeti parlamenteknek vagy speciális 

parlamenti szerveknek kell biztosítaniuk a közös álláspontban elfogadott normák 

nemzeti és európai szintű alkalmazásának és végrehajtásának , illetve egy átlátható, az 

elszámoltathatóságot is magában foglaló ellenőrzési rendszer létrehozásának 

ellenőrzését; 

5. úgy véli, hogy a felhasználói útmutató nyelvezetének pontosabbnak kellene lennie, és 

kevésbé szabadna teret engednie az értelmezéseknek, valamint hogy az útmutatót 

szükség esetén továbbra is aktualizálni kell; 

6. kéri a közös álláspont kritériumainak hatékonyabb alkalmazását, mielőbb újakat 

javasolnának; 

7. elismeri az uniós tagállamok koherens és következetes szerepét a nemzetközi 

fegyverkereskedelemre irányadó kötelező szabályozás kialakítását célzó nemzetközi 

folyamat támogatásában; sürgeti az ET-t és tagállamait, hogy összpontosítsák 

erőfeszítéseiket a nemzetközi megállapodásokon kívül maradó országokra; 

8. nyugtázza, hogy a COARM éves jelentései átláthatóbbá tették a tagállamok 

fegyverkiviteleit; ugyanakkor sajnálatosnak tartja, hogy az egyes tagállamok eltérő 

adatgyűjtési és -továbbítási eljárásai miatt az adatállományok hiányosak és 

különbözőek; emlékezteti a tagállamokat, hogy a közös álláspontban 

meghatározottaknak megfelelően évente teljes körűen továbbítsák a COARM számára 

a fegyverszállításaikra vonatkozó információkat; 

9. kéri, hogy készüljön elemzés a közös álláspont nemzeti rendszereken belüli 

végrehajtásáról; úgy véli, hogy a fegyverkivitel ellenőrzésének elemzése terén növelni 

kell a COARM kapacitását; 

10. úgy ítéli meg, hogy a közös álláspontot egy rendszeresen aktualizált és nyilvánosan 

hozzáférhető jegyzékkel kellene kiegészíteni, amely információval szolgál arról, hogy 

az egyes fogadó országokba irányuló exportok mennyiben állnak összhangban a nyolc 

kritériummal; 

11. úgy véli, hogy fel kell állítani egy tökéletesített rendszert, amely lehetővé teszi a 

tagállamok közötti rendszeres, naprakész információcserét a korábban embargóval 

sújtott államoknak történő fegyverszállításokra vonatkozóan; 

12. kéri, hogy a megfelelő fokú európai szintű parlamenti felügyelet és átláthatóság 



 

 

biztosítása érdekében évente tartsanak vitát a Parlamentben és évente készüljön 

jelentés a közös álláspont végrehajtásáról; 

13. üdvözli, hogy az ENSZ égisze alatt jogilag kötelező erejű fegyverkereskedelmi 

szerződés jött létre a hagyományos fegyverek nemzetközi kereskedelmére 

vonatkozóan, és ezzel – az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása révén – 

hatékony nemzetközi fegyver-ellenőrzési rendszer került bevezetésre, és a 

legmagasabb szintű nemzetközi normák kerültek megállapításra, ami még inkább 

megnehezíti a hagyományos fegyverek felelőtlen és jogszerűtlen használatát; elismeri 

az Unió és tagállamai koherens és következetes szerepét a nemzetközi 

fegyverkereskedelemre irányadó kötelező szabályozás kialakítását célzó nemzetközi 

folyamat támogatásában; 

14. hangsúlyozza a fegyverkereskedelmi szerződés hatékony és megbízható 

végrehajtásának fontosságát, és bátorítja a tagállamokat, hogy összpontosítsák 

nemzetközi erőfeszítéseiket az egyetemes csatlakozást és a mihamarabbi 

hatálybalépést célzó lépésekre; 

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió 

külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az ENSZ főtitkárának. 

 


