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Controle op wapenexport aan vernieuwing toe
 

Uniforme aanpak wapencontrole 
Toezichtorgaan en sanctiemechanisme nodig 
Pleidooi voor Europees embargo op wapenexport naar Saoedi-Arabië
 

De controle op de Europese wapenuitvoer moet worden opgeschroefd door de oprichting
van een toezichthouderen sancties voor lidstaten die niet aan de minimumeisen voldoen,
aldus EP-leden
 
Het Europees Parlement is verontrust over de wereldwijde wapenwedloop en over de manier
waarop  politieke  conflicten  met  geweld  worden  aangepakt.  In  een  resolutie  die  werd
goedgekeurd met xx stemmen voor,  xx stemmen tegen en xx onthoudingen, verwijten de
parlementsleden de lidstaten dat die de gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op
de uitvoer van wapens uit 2008 overtreden en tegenstrijdige beslissingen nemen. Ze betreuren
ook dat slechts 20 lidstaten volledig verslag uitbrachten over hun wapenuitvoer.
 
 
 
Om de situatie te verhelpen, pleit het Parlement voor:
 

een controle-instantie onder toezicht van de hoge vertegenwoordiger 
sancties voor lidstaten die de gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op
de uitvoer van wapens niet naleven 
het uitbreiden van de lijst criteria voor wapenuitvoer om zo de lidstaten te verplichten
na te gaan of de eventuele wapenlevering corruptie in de hand zou werken 
het  vergroten  van  de  transparantie  door  meer  en  tijdige  informatie  over
uitvoervergunningen te publiceren en het jaarverslag van de EU over wapenuitvoer
tegen eind 2018 in een doorzoekbare online database om te zetten 
effectieve controles na verzending van de wapens om ervoor  te  zorgen dat  de
wapens niet doorgevoerd worden naargebruikers die niet voldoen aan de criteria 
het opnemen van gewapende drones in de regeling.
 

 
 
De  resolutie  benadrukt  dat  wapenuitvoer  naar  Saoedi-Arabië  de  voorschriften  uit  het
Gemeenschappelijk  Standpunt  van  de  EU  schendt  en  herhaalt  de  oproep  aan  de  hoge
vertegenwoordiger  voor  Buitenlandse  Zaken  en  Veiligheidsbeleid  van  de  EU  Federica
Mogherini  om  een  wapenembargo  voor  leveringen  aan  Saoedi-Arabië  op  te  leggen.
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Achtergrond
 
 
 
De EU is goed voor 26% van de wapenuitvoer wereldwijd. Daarmee staat het op een tweede
plaats,  na de Verenigde Staten (33%) en voor  Rusland (23%).  Het  Midden-Oosten is  de
belangrijkste  regio  voor  de wapenuitvoer  uit  de EU.
 
 
 
De voorschriften van het Gemeenschappelijk Standpunt voor de controle op de wapenuitvoer uit
2008 zijn de enige juridisch bindende regels die voor de hele EU van toepassing zijn. Het omvat
8  c r i t e r i a  d ie  de  l i ds ta ten  moe ten  a f toe tsen  b i j  hun  bes l i ss ingen  ove r
wapenuitvoervergunningen.  Het  gaat  om criteria  zoals  eerbiediging van de internationale
verplichtingen en toezeggingen - met name sancties of eerbiediging van de mensenrechten en
het internationale humanitaire recht - door het land van bestemming.
 

" We moeten de controle op wapenuitvoer opvoeren.
De EU mag haar ogen niet sluiten wanneer Europese
wapens  gebruikt  worden  voor  een  doel  dat  niet
overeenstemt  met  onze  eigen  regels.  We  willen
enkele  veranderingen:  betere  controle,  sancties
tegen  de  landen  die  de  regels  overtreden  en  een
init iatief  van  mevrouw  Mogherini  om  een
wapenembargo  op  te  leggen  waar  nodig.  "
Bodil Valero (Groenen/EVA, SV)
rapporteur
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Contact 
 
 

Meer informatie
Aangenomen teksten
Video-opname van het debat
Gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van wapens (08.12.2008)
EP Research Service: ‘At a Glance - EU rules on control of arms exports’, september 2017
(Engels)
EP Research Service: ‘At a Glance - EU Member States' arms exports (2013)’, december 2015
(Engels)
Proceduredossier (Engels)
Audiovisueel materiaal

Gediminas VILKAS
Press Officer

(+32) 2 28 46396 (BXL)
(+33) 3 881 64504 (STR)
@EP_ForeignAff
foreign-press@europarl.europa.eu

Sanne DE RYCK
Persvoorlichter

+32 2 28  42531 (BXL)
+33 3 88 1  64123 (STR)
persdienst-NL@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20170913+TOC+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/plenary/video?date=13-09-2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608666/EPRS_ATA(2017)608666_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608666/EPRS_ATA(2017)608666_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572805/EPRS_ATA(2015)572805_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572805/EPRS_ATA(2015)572805_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2029(INI)
http://audiovisual.europarl.europa.eu/arms-export
https://twitter.com/EP_ForeignAff

