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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно сключването от името на 
Европейския съюз на Протокола срещу незаконното производство и трафик с 
огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси към Конвенцията 
на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана 
престъпност
(12324/2013 – C7-0379/2013 – 2013/0083(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (12324/2013),

– като взе предвид Протокола срещу незаконното производство и трафик с 
огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси към Конвенцията на 
Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана 
престъпност, приет от Общото събрание на ООН на 31 май 2001 г.,

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 114, параграф 1, член 207, както и член 218, параграф 6, буква a) от Договора 
за функционирането на ЕС (C7–0379/2013),

– като взе предвид Програмата от Стокхолм и плана за действие за нейното 
изпълнение1,

– като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2013 г. относно втория годишен 
доклад относно изпълнението на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския 
съюз2,

– като взе предвид своята резолюция от 11 юли 2013 г. относно организираната 
престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и 
инициативите, които следва да бъдат предприети (окончателен доклад)3,

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A7-0359/2013),

1. дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета, Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки 

1 (COM(2010)0171)
2 Приети текстове от съответната дата. P7_TA-PROV(2013)0384.
3 Приети текстове от съответната дата. P7_TA(2013)0245.
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и на Европол и Евроюст.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Международната конвенция на Организацията на обединените нации за борба с 
транснационалната организирана престъпност, приета на 15 ноември 2000 г., е първият 
инструмент в глобален мащаб за борба срещу транснационалната организирана 
престъпност и трафика с огнестрелни оръжия. Съществуват три протокола, които 
допълват Конвенцията, като в тях се предвиждат конкретни мерки за борба със 
специфични престъпления. Протоколите обхващат съответно трафика на хора, 
незаконния трафик на мигранти и незаконното производство и трафик с огнестрелни 
оръжия. Европейската общност подписа Конвенцията и протоколите срещу трафика на 
мигранти и трафика на хора на 12 декември 2000 г., а също и протокола срещу 
незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия на 16 януари 2002 г.

Съюзът одобри сключването на Конвенцията на ООН срещу транснационалната 
организирана престъпност през април 2004 г., а на Протокола за незаконния трафик на 
мигранти и на Протокола за трафика на хора — през юли 2006 г. Протоколът срещу 
незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия беше подписан на 16 януари 
2002 г., но неговото сключване се отложи в очакване на привеждането в съответствие 
на европейското законодателство.

В съответствие с поетия ангажимент Европейският съюз адаптира своите разпоредби, 
отнасящи се до съхраняването на регистрите, маркировката на огнестрелните оръжия, 
извеждането от употреба на огнестрелните оръжия, изискванията към системите за 
издаване на лицензи или разрешения за износ, внос и транзитен превоз, засилване на 
контрола при пунктовете за износ и посредническата дейност.

Европейското законодателство се реформира вследствие на съобщението на Комисията 
от 2005 г. относно мерките за гарантиране на по-голяма сигурност на експлозивите, 
детонаторите, оборудването за производство на бомби и огнестрелните оръжия в 
Европейския съюз. Препоръката на Съвета от 12 и 13 юни 2007 г. относно стандартна 
процедура, приложима в държавите членки за целите на трансграничното събиране на 
сведения от страна на полицейските органи при разследването на канали за доставка на 
иззето или възстановено огнестрелно оръжие, свързано с престъпления, подобрява 
качеството на проследяването и сътрудничеството между правоприлагащите органи. 
Директива 2008/51/ЕО изменя Директива 91/477/ЕИО относно контрола на 
придобиването и притежаването на оръжие, така че в нея да се включат новите 
разпоредби, изисквани съгласно Протокола на ООН за огнестрелните оръжия по 
отношение на преноса на оръжия в рамките на Европейския съюз. Регламент № 
258/2012 за изпълнението на член 10 от Протокола на ООН за огнестрелните оръжия 
обхваща мерките за разрешаване на износа и предвижда мерки за внос и за транзитен 
превоз на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси.

Вследствие на реформите на съществуващите правни инструменти и приемането на 
нови законодателни мерки Европейският съюз вече може да ратифицира Протокола 
срещу незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия, техните части и 
компоненти и боеприпаси.

Протокол срещу незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия
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До този момент четири държави членки не са подписали, нито са взели участие в 
протокола: 18 държави — членки на ЕС, са подписали протокола, а 16 държави членки 
са договарящи се страни. Ратификацията на протокола от страна на Европейския съюз 
ще превърне неговите разпоредби в правно обвързващи за всички държави членки в 
рамките на компетентността на ЕС.

Протоколът има за цел предотвратяване, борба и ликвидиране на незаконното 
производство и трафика с огнестрелни оръжия, техните части и компоненти и 
боеприпаси.

Той се обявява за наказване на производството и незаконния трафик с огнестрелни 
оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси и на фалшифицирането или 
заличаването на маркировката на огнестрелните оръжия, и на опитите за подобно 
закононарушение или неговото улесняване в зависимост от различните правни 
традиции на държавите — страни по Протокола.

Той включва мерки за конфискация на оръжията, които са предмет на производство 
или нелегален трафик, и превантивни мерки срещу незаконно повторно активиране на 
изведени от употреба огнестрелни оръжия.

Маркировката на огнестрелните оръжия в момента на производство, внос и 
прехвърляне в дадена държава трябва да се гарантира от държавите — страни по 
Протокола, за да се даде възможност за идентифициране на производителя, държавата 
и годината на внос.

Всяка държава — страна по Протокола, е длъжна също така да съхранява данните за 
огнестрелните оръжия, необходими за тяхното проследяване и идентифициране, в 
продължение на най-малко десет години.

Протоколът призовава държавите — страни по Протокола, да изградят ефективна и 
хармонизирана система за лицензи или разрешителни за износ и внос, а също и да 
въведат в международния транзит мерки за трансфера на огнестрелни оръжия и за 
засилване на контрола на износа, пунктовете за износ и проверките по границите.

Протоколът насърчава обмена на информация между държавите — страни по 
Протокола, посредством единен пункт за контакт с цел да се подобри способността на 
отделните държави за предотвратяване и разкриване на незаконния трафик с 
огнестрелни оръжия и за провеждане на разследвания в тази област.

Забележки на докладчика

Незаконният трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси 
облагодетелства също престъпни и терористични групи като им осигурява 
допълнителен източник на приходи и увеличава тяхната разрушителната сила.

В плана за действие на Съвета и Комисията за изпълнение на Програмата от Хага се 
съдържа предложение за сключване на Протокола срещу огнестрелните оръжия от 
името на Европейската общност.
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Стокхолмската програма потвърждава, че Съюзът трябва да продължи да насърчава 
ратифицирането на международните конвенции и техните протоколи, и по-конкретно 
на онези, разработени в рамките на ООН, и идентифицира трафика с оръжия като една 
от незаконните дейности, които застрашават вътрешната сигурност на Европейския 
съюз и които трябва да се разглеждат с предимство. Докладчикът приветства факта, че 
това е също един от приоритетите, посочени в Стратегията за вътрешна сигурност на 
Европейския съюз и в заключенията на Съвета от 7 юни 2013 г. по отношение на 
борбата с организираната престъпност.

Европол винаги е следил много отблизо развитието на този вид престъпност и неговите 
анализи позволяват да се хвърли светлина върху обхвата на незаконния трафик с 
огнестрелни оръжия в Европа. В няколко свои докладни записки Екипът за анализ и 
докладване на организираната престъпност на Европол (OC-SCAN) вече предупреди 
държавите членки относно обхвата на незаконния трафик с оръжия и рисковете, 
свързани с него. През 2010 и 2012 г. бяха публикувани едно съобщение относно 
незаконния трафик и разпространението на тежки оръжия в рамките на Европейския 
съюз и едно ранно предупреждение относно „Автоматите Калашников — 
производство, търговия и незаконно използване в Европа“. Анализът на заплахите, 
породени от тежката организирана престъпност, извършен от Европол (SOCTA) през 
2013 г., показва, че престъпните групировки използват трафика с оръжие като източник 
на доходи: 18 различни държави посочват 39 престъпни групи като извършващи трафик 
с огнестрелни оръжия или като основна дейност (25 групи) или като допълнителна 
дейност (14 групи).

Протоколът дава възможност за по-добро предотвратяване и борба с незаконния 
трафик на огнестрелно оръжие чрез по-добро контролиране на оръжието посредством 
маркировката му, разрешителните за внос и износ, както и чрез подобряване на 
сътрудничеството и обмена на информация между държавите — страни по Протокола.

По-специално Докладчикът подчертава решаващото значение на обмена на 
информация, посочен в член 12 от Протокола — престъпността няма граници и можем 
да се борим ефективно с всички форми на трафик, като например с трафика на оръжия, 
само ако държавите членки си сътрудничат в по-голяма степен отколкото престъпните 
мрежи. От жизненоважно значение е да се обменя информация, свързана с престъпните 
групи и използваните от тях методи, средства и маршрути, с незаконните огнестрелни 
оръжия, производителите, търговците, вносителите, износителите и с добрите практики 
в областта на борбата срещу незаконното производство и трафик. Съществуват много 
инструменти за контрол като например маркировката и системата на разрешителни и 
лицензии за внос или износ. Но тези системи са наистина ефективни, само когато 
информацията се предоставя и споделя. Във връзка с това докладчикът призовава 
държавите членки да подобрят обмена на информация чрез информационната система 
EIS на агенцията Европол, която дава възможност да се съхраняват и споделят около 
двадесет вида данни и да се потвърждава тяхната достоверност, включително данни, 
свързани с незаконните огнестрелни оръжия. Докладчикът приветства създаването в 
рамките на Европол на координационен център по въпросите на незаконния трафик с 
огнестрелно оръжие с цел да се предоставя стратегическа и оперативна подкрепа за 
текущите разследвания.
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Протоколът позволява подобряване на безопасността на европейските граждани, но без 
да се навреди на потребителите на законни огнестрелни оръжия.

Във връзка с това докладчикът настоятелно призовава за неговото ратифициране.
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