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Резолюция на Европейския парламент относно стратегията на ЕС за Арктика
(2013/2595 (RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предходните си доклади и резолюции относно Арктика, а 
именно своя доклад относно устойчива политика на ЕС за Далечния север от 
януари 2011 г.1 и доклада на съвместния парламентарен комитет относно 
политиката за Арктика от октомври 2013 г.,

– като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на Върховния 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност от 26 юни 2012 г., озаглавено „Разработване на политика на 
Европейския съюз по отношение на Арктическия регион: напредък от 2008 г. 
насам и следващи стъпки“ (JOIN (2012)0019), и работните документи на службите 
на Комисията, придружаващи посоченото съобщение, озаглавени „Inventory of 
activities in the framework of developing a European Union Arctic Policy“ (Описание 
на дейностите в рамките на разработването на политика на Европейския съюз за 
Арктика) (SWD (2012)0182) и „Space and the Arctic“ (Космическото пространство 
и Арктика) (SWD (2012)0183),

– като взе предвид партньорството ЕС – Гренландия за периода 2007 – 2013 г. и 
Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и 
Гренландия, което влезе в сила на 1 януари 2013 г. и е валидно за период от 3 
години,

– като взе предвид програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 
2020“ за периода 2014 – 2020 г.,

– като взе предвид програмата на председателството на Арктическия съвет, 
Програмата за сътрудничество в Арктика на Северния съвет на министрите и 
програмата на Евро-Арктическия съвет за региона на Баренцово море (BEAC), 

– като има предвид ангажиментите в рамките на конференцията „Рио + 20“ за 
започване на преговори за прилагане на споразумението относно защитата на 
биологичното разнообразие в области извън националните граници съгласно 
Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, 

– като взе предвид новите и актуализираните национални стратегии и политически 
документи относно въпроси, свързани с Арктика, съответно на Финландия, 
Швеция, Дания и Гренландия, Норвегия, Русия, САЩ, Канада и Обединеното 
кралство, 

– като взе предвид изявленията, приети на Втория парламентарен форум за 

1 OВ C 136 E, 11.5.2012 г., стр. 71.
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Северното измерение през февруари 2011 г. в Тро̀мсьо,

– като взе предвид съвместното изявление на третата министерска среща на 
обновеното Северно измерение, проведена в Брюксел на 18 февруари 2013 г.,

– като взе предвид съответните изявления от 9-ата конференция на 
парламентаристите от Арктическия регион, проведена в Брюксел от 13 до 15 
септември 2010 г., както и от 10-ата конференция на парламентаристите от 
Арктическия регион, проведена в Акюрейри от 5 до 7 септември 2012 г.,

– като взе предвид доклада на Консултативния орган на Световната търговска 
организация от 25 ноември 2013 г., озаглавен „European Communities – measures 
prohibiting the importation and marketing of seal products“ (Европейски общности – 
мерки, които забраняват вноса и пускането на пазара на тюленови продукти), 
глава 1.3.5 (съдържаща преюдициално заключение, издадено на 29 януари 
2013 г.),

– като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 3 октомври 2013 г. 
по дело C-583/11P и от 25 април 2013 г. по дело T-526/10 относно искането за 
отмяна на Регламент (ЕС) № 737/2010 на Комисията от 10 август 2010 г. за 
определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1007/2009 
на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с тюленови продукти1, 

– като взе предвид Директива 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
12 юни 2013 година относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в 
крайбрежни води и за изменение на Директива 2004/35/ЕО2 

– като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2014 г. относно рамката за 
политиките в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. 3,

– като взе предвид резултата от Конференцията по изменението на климата в 
Канкун (COP16), включително споразумението емисиите да бъдат ограничени, за 
да се избегне глобално повишаване на средната температура с повече от 2°C 
спрямо нивата преди индустриализацията,

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че съвместното съобщение на Комисията и на върховния 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност от 26 юни 2012 г. представлява по-нататъшна стъпка в отговор на 
призива на Парламента за формулиране на съгласувана политика на ЕС за 
Арктика; 

Б. като има предвид, че Парламентът е активен участник в работата на постоянната 
комисия на парламентаристите от Арктическия регион чрез своята делегация за 
връзки с Швейцария и Норвегия, и в Съвместния парламентарен комитет ЕС-

1 ОВ L 216, 17.8.2010 г., стр. 1.
2 ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 66.
3 Приети текстове, P7_TA(2014)0094.
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Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо 
пространство;

В. като има предвид, че Дания, Финландия и Швеция са арктически страни и че 
Финландия и Швеция се намират отчасти в северния полярен кръг; като има 
предвид, че народът саами, който е единственото коренно население в ЕС, живее 
в арктическите региони на Финландия и Швеция, както и в Норвегия, и Русия,

Г. като има предвид, че Норвегия, като надежден партньор, е свързана с ЕС чрез 
ЕИП и Шенгенското споразумение;

Д. като има предвид, че съществува отдавнашен ангажимент на ЕС в Арктика чрез 
участието му заедно с Русия, Норвегия и Исландия в общата политика за 
Северното измерение (включително Арктическия прозорец), в сътрудничеството 
за Баренцово море и особено в Евро-Арктическия съвет за региона на Баренцово 
море и Баренцовия регионален съвет, и въз основа на влиянието на неговите 
стратегически партньорства с Канада, САЩ и Русия, наред с участието му като 
активен ad hoc наблюдател в Арктическия съвет през последните години;

Е. като има предвид, че решението на Арктическия съвет в Кируна да „приеме 
положително“ заявлението на ЕС за статут на наблюдател се тълкува по различни 
начини относно това до каква степен на ЕС е предоставен този статут на 
наблюдател в Арктическия съвет (АС);

Ж. като има предвид, че ЕС и неговите държави членки допринасят съществено за 
научните изследвания в Арктика и като има предвид, че програмите на ЕС, 
включително новата рамкова програма „Хоризонт 2020“, подкрепят големи 
изследователски проекти в региона, като не на последно място носят полза за 
народите и икономиките на арктическите държави;

З. като има предвид, че до 2050 г. могат да бъдат експлоатирани само 20 % от 
световните запаси на изкопаеми горива, за да се запази повишаването на средната 
температура под два градуса по Целзий; 

И. като има предвид, че се счита, че около една пета от неоткритите въглеводородни 
ресурси в света се намират в Арктическия регион, но са необходими по-
задълбочени изследвания, за да се установи по-точно какъв е размерът на 
икономически изгодните залежи на газ и нефт, които могат да бъдат намерени, 
като се вземе предвид необходимостта проучването и добива на тези запаси да са 
безопасни и стабилни от гледна точка на околната среда; 

Й. като има предвид, че изменението на климата и топенето на морския лед 
представляват голяма заплаха за Арктика и за екосистемите и биологичното 
разнообразие по целия свет;

K. като има предвид, че 40% от този район, който доскоро беше постоянно покрит с 
морски лед, сега е чист през част от годината;

Л. като има предвид, че непокътнатите води, които преди бяха покрити с лед, 
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вероятно са единствените води в света, в които никога не е извършван риболов, и 
по тази причина съдържат ценни студеноводни корали и все още неоткрити 
екосистеми;

M. като има предвид, че ледената покривка на Гренландия се топи със скорост три 
пъти по-бърза в сравнение с 90-те години на ХХ век и допринася за покачването 
на морското равнище;

Н. като има предвид, че през 2012 г. повече от 2000 учени от 67 държави призоваха 
за мораториум на търговския риболов в Арктика, докато не бъдат направени 
повече изследвания; 

O. като има предвид, че арктическите държави имат суверенитет и юрисдикция над 
своите земи и води, и като има предвид, че следва да се спазва правото на народа 
от Арктика да се стремят към устойчиво използване на своите природни ресурси;

П. като има предвид, че Арктика е заобиколена от международни води, и че 
правителствата и гражданите по света, включително Европейският съюз, носят 
отговорност за по-добрата защита на Арктика; 

Р. като има предвид, че понастоящем няма технологии за адекватно почистване на 
петролни разливи в замръзнали условия;

С. като има предвид, че превозът и използването на тежки горива са забранени от 
Международната морска организация във водите, заобикалящи Антарктика;

Т. като има предвид, че нарастващият интерес към Арктическия регион сред 
неарктически субекти като Китай, Япония, Индия и други държави, 
предоставяните от тях средства за полярни научни изследвания и, не на последно 
място – утвърждаването на Южна Корея, Китай, Япония, Индия и Сингапур като 
наблюдатели в Арктическия съвет, са знак за нарастващ световен геополитически 
интерес към Арктика;

ЕС и Арктика

1. припомня приемането на своята резолюция от 20 януари 2011 г. относно 
устойчива политика на ЕС за Далечния север, и приветства съвместното 
съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност от 26 юни 2012 г.; отново 
потвърждава своята позиция, че при условие, че три държави – членки на ЕС, са 
арктически държави – Дания, Финландия и Швеция, и Норвегия и Исландия са 
част от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и от Шенгенското 
пространство, ЕС има законен интерес по силата на своите права и задължения 
съгласно международното право, с оглед на своите ангажименти към политики по 
отношение на околната среда и на изменението на климата и други политики, и по 
силата на финансирането, което отпуска, на своите научноизследователски 
дейности и икономически интереси, включително в областта на корабоплаването 
и разработването на природни ресурси; освен това припомня, че ЕС има обширни 
арктически територии във Финландия и Швеция, които са населени от 
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единственото коренно население в ЕС – саами;

2. отбелязва Декларацията от Кируна на Арктическия съвет от май 2013 г. и 
неговото решение относно статута на наблюдател за ЕС и други държавни 
организации, и настоятелно призовава Комисията да предприеме последващи 
действия по оставащите въпроси с Канада, и надлежно да информира Парламента 
за този процес;

3. подкрепя работата на Комисията за постигане на статут на постоянен наблюдател 
в Арктическия съвет, но въпреки това призовава ЕС да преследва активно целите 
на Арктическата стратегия на ЕС чрез всички относими международни 
организации, в очакване на пълното одобрение на неговия статут на наблюдател;

4. счита Евро-Арктическия съвет за региона на Баренцово море (BEAC) за важен 
център за сътрудничество между Дания, Финландия, Норвегия, Русия, Швеция и 
Европейската комисия; отбелязва дейността на BEAC в областта на здравните и 
социални въпроси, на образованието и научните изследвания, на енергетиката, на 
културата и туризма; отбелязва консултативната роля на Работната група по 
въпросите на автохтонното население (WGIP) в рамките на BEAC;

5. обръща внимание на приноса на ЕС за научноизследователската и развойната 
дейност, и ангажимента на икономическите субекти, регистрирани и 
осъществяващи дейност по реда на правото на ЕС в Арктическия регион;

6. призовава Комисията да представи предложения как проектът „Галилео“ или 
други проекти като Глобалния мониторинг на околната среда и сигурността, 
които биха могли да оказват въздействие върху Арктика, могат да бъдат развити, 
за да дадат възможност за по-безопасно и по-бързо плаване в арктически води, 
като по този начин ще се инвестира в безопасността и достъпността, по-
специално, на Североизточния морски път, с оглед да се допринесе за по-добро 
прогнозиране на движенията на леда, както и за по-добро картографиране на 
арктическото морско дъно и за разбиране на основните геодинамични процеси в 
района;

7. приветства определянето на екологично и биологично значими зони в 
Арктическия регион съгласно Конвенцията за биологичното разнообразие като 
важен процес за осигуряване на ефективното опазване на арктическото 
биологично разнообразие, и подчертава важността на прилагането на подход на 
управление, основано на екосистемите, в крайбрежната, морската и земната среда 
на Арктика, както е подчертано от експертната група по управление, основано на 
екосистемите, към Арктическия съвет; 

8. изразява загриженост, че прилагането от страна на членовете на Арктическия 
съвет на „Search and Rescue Agreement“ (Споразумението за издирване и 
спасяване) и на „Oil Spill Response Agreement“ (Споразумението за отговорността 
при петролни разливи) обхваща само дейности, свързани с готовността и 
реакцията, но не урежда предотвратяването на петролни разливи и не съдържа 
разпоредби, които да гарантират, че операторите поемат пълна икономическа и 
екологична отговорност;
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9. призовава за активно ангажиране на коренното население, на европейските 
органи, гражданското общество и предприятията в процеса на прилагане;

10. подчертава необходимостта от активно ангажиране на ЕС във всички релевантни 
работни групи на Арктическия съвет или в съответните регионални или 
международни организации, като Международната морска организация, 
Конвенцията за биологичното разнообразие и Общото събрание на Организацията 
на обединените нации; 

11. отбелязва новите арктически стратегии, публикувани неотдавна от държавите – 
членки на ЕС, както от държави, които са членове на Арктическия съвет, като 
Финландия, Дания и Швеция, така и от държави със статут на наблюдатели, като 
Германия и Обединеното кралство, и изразява надежда, че актуализираните 
стратегии ще доведат не само до по-реалистично разбиране, но също и до 
конкретни ангажименти в Арктика, като във връзка с това подчертава 
необходимостта да се отчитат общи политики и програми на ЕС по отношение на 
Арктика;

12. отбелязва решението на новото правителство на Исландия да преустанови 
временно преговорите за членство в ЕС; изразява съжаление, че нито едната от 
страните не успя да намери решение на противоречивите позиции по определени 
въпроси, въпреки тесните културни връзки и въпреки че Исландия вече е 
приложила значителна част от законодателството на ЕС, като член на ЕИП и на 
Шенген, като по този начин се пропуска възможността за по-тясно интегриране на 
Исландия – макар и със специални клаузи за освобождаване – предвид нейната 
геополитическа и геоикономическа стратегическа позиция за бъдещите 
поколения;

13. изисква Комисията, с оглед на горепосоченото, да разработи по-тясно 
сътрудничество с Исландия в области от общ интерес, като развитието на морския 
транспорт и на енергията от възобновяеми източници, като пълноценно се 
използват съществуващите инструменти и се насърчава научноизследователското 
и стопанското сътрудничество между европейските и исландските субекти;

14. отбелязва подготовката за Арктически стопански съвет, който да бъде прикрепен 
към Арктическия съвет като консултативен орган, и подчертава процента на 
европейски предприятия и институти, които дават принос за и правят инвестиции 
в Арктика; призовава предприятията да спазват правата на коренното население и 
да инвестират по екологично и социално отговорен начин; 

15. потвърждава подкрепата си за създаването на Арктически информационен център 
на ЕС – базирана в Арктика мрежа, която цели да информира и свързва субекти от 
Арктика и ЕС; 

16. изисква Комисията, с оглед на горепосочените факти и събития, да разработи и да 
представи визионерска и съгласувана стратегия относно ангажимента на ЕС в 
Арктика, като гарантира, че винаги когато се разработват, променят или 
актуализират политики, засягащи Арктика, се отчитат социоикономическите 
интереси и интересите в областта на околната среда на ЕС и неговите държави 
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членки, както и опазването на биологичното разнообразие в световен мащаб, и 
постигането на целите в областта на изменението на климата; 

17. изисква Комисията да разработи план за действие, за да определи конкретни 
стъпки за съгласуваното прилагане на подобна стратегия и на съществуващите 
политики и програми в областта на Арктика, за да се гарантира координиран 
подход, когато става въпрос за Арктическия регион, който подход се основава на 
принципа на предпазливост и на екосистемния подход;

18. обръща внимание на факта, че енергийната сигурност е тясно свързана с 
изменението на климата; счита, че енергийната сигурност трябва да бъде 
подобрена чрез намаляване на зависимостта на ЕС от изкопаеми горива като тези, 
внасяни от Русия по тръбопроводи; припомня, че тръбопроводите ще станат 
уязвими на спукване при топенето на вечно замръзналата земя, и подчертава, че 
трансформацията на Арктика е едно от сериозните въздействия на изменението на 
климата върху сигурността на ЕС; подчертава необходимостта да се разгледа този 
умножаващ риска фактор чрез засилена стратегия на ЕС за Арктика и чрез 
засилена политика за генерирана в ЕС енергия от възобновяеми източници и 
енергийна ефективност, която политика намалява значително зависимостта на 
Съюза от външни източници и по този начин подобрява позицията му от гледна 
точка на сигурността; 

19. счита, че създаденото от някои наблюдатели впечатление за нещо като боричкане 
за Арктика, често символизирано от поставянето на руското знаме на морското 
дъно на Северния полюс, не спомага за насърчаване на конструктивно 
разбирателство и сътрудничество в региона; подчертава, че арктическите държави 
по няколко повода са заявявали своята ангажираност за разрешаването на 
евентуални конфликти на интереси в съответствие с принципите на 
международното право; изразява загриженост, че увеличаващото се разполагане 
на военен капацитет в Арктика има потенциала да дестабилизира региона; 
настоятелно призовава нациите, населяващи територии в близост до полюса, да не 
изграждат военни предни постове или снабдени с военно оборудване научни бази; 

20. изразява загриженост във връзка с опитите на Гренландия да добива уран и 
призовава Арктика да бъде обявена за зона без ядрени оръжия; 

Устойчиво социално-икономическо развитие, управление на околната среда и 
смекчаване и приспособяване към изменението на климата в Арктическия регион

21. припомня своята резолюция от 2011 г. като подчертава глобалното въздействие на 
промените в Арктическия регион и важната роля, която, заедно с нациите, 
населяващи територии в близост до полюса, ще трябва да изиграят ЕС и другите 
индустриални сили за намаляване на замърсяването в Арктическия регион, 
причинено от увеличаването на дейностите там; изтъква, че измененията на 
климата в Арктика ще окажат сериозно въздействие върху крайбрежните региони 
в световен мащаб, включително върху крайбрежните региони в Европейския 
съюз, както и върху зависимите от климата сектори в Европа, като селското 
стопанство и рибарството, енергетиката, отглеждането на северни елени, лова, 
туризма и транспорта;
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22. признава отговорността на всички правителства и граждани по целия свят за 
опазването на Арктика; 

23. признава, че резултатите от топящите се ледове и бързо повишаващите се 
температури са не само рисков фактор за разселването на коренното население, 
като по този начин се застрашава местния начин на живот, но също така създават 
възможности за икономическо развитие в Арктическия регион; признава 
желанията на жителите и правителствата на Арктическия регион със суверенни 
права и отговорности да продължат да се стремят към устойчиво икономическо 
развитие, като в същото време защитават традиционните източници на 
препитание на коренното население и много чувствителния характер на 
арктическите екосистеми;

24. потвърждава предходните си изявления относно правата на коренното население 
като цяло и по-конкретно на народа саами, като единственото автохтонно 
население в ЕС, и настоятелно призовава Комисията да проучи допълнително 
начините, за да се гарантира, че неговият глас и опит са представени в процеса на 
изработване на политиките на ЕС;

25. призовава за откриване на международен дебат относно управлението в областта 
на околната среда и по-доброто опазване на околната среда в Арктика, като бъдат 
включени арктическите крайбрежни държави, международната общност, 
организациите, представляващи коренните народи, и гражданското общество;

26. подчертава, че водите около Арктика са международни води и призовава да се 
постигне споразумение за установяване на световно убежище, обхващащо водите 
извън границите на изключителните икономически зони на арктическите 
крайбрежни държави, и това споразумение да бъде спазвано както от 
арктическите, така и от неарктическите държави;

27. подчертава голямото значение на безопасността и сигурността на новите световни 
морски търговски пътища в Арктика, в частност за икономиките на ЕС и на 
неговите държави членки, предвид факта, че тези държави контролират 40% от 
търговското корабоплаване в света; отбелязва работата в рамките на 
Международната морска организация (ММО) по завършването на задължителен 
Полярен кодекс за корабоплаването; подчертава, че ЕС и неговите държави 
членки следва активно да подкрепят безопасното и отговорното от гледна точка 
на околната среда корабоплаване, свободата на моретата и правото на свободно 
преминаване по международните водни пътища; насърчава сътрудничеството в 
областта на научните изследвания и на инвестициите с оглед на разработването на 
стабилна и сигурна инфраструктура за арктическите морски пътища;

28. в този контекст призовава ЕС да насърчава строгите ограничения в използването 
и превоза на тежки горива в Арктика, следвайки въвеждането на подобни 
ограничения във водите около Антарктика; 

29. призовава Комисията, при липсата на подходящи международни мерки, да внесе 
предложения за правила по отношение на плавателните съдове, които акостират в 
пристанища на ЕС след или преди пътувания през арктически води, с оглед 
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забраната за използване и превоз на тежки горива; 

30. призовава държавите от региона да гарантират, че всички настоящи транспортни 
маршрути – и тези, които могат да възникнат в бъдеще – са отворени за 
международно корабоплаване, както и да се въздържат от въвеждане на каквито и 
да е произволни едностранни пречки, били те финансови или административни, 
които биха могли да попречат на корабоплаването в Арктика, различни от мерки, 
целящи увеличаване на сигурността или защита на околната среда;

31. подчертава, че Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) трябва да 
разполага с необходимите средства, за да наблюдава и предотвратява 
замърсяването следствие на морското корабоплаване, както и от нефтени и газови 
съоръжения в Арктика; подчертава, че правилата на Международната морска 
организация и на ЕС в областта на околната среда и безопасността трябва да 
бъдат спазвани в този район;

32. изразява силна загриженост във връзка със засилените дейности по проучване и 
сондаж на нефтени залежи в Арктика, без да се прилагат подходящи стандарти, 
като например на платформата „Приразломная“ на Газпром в руската 
изключителна икономическа зона, и във връзка с издаването на лицензии за 
области във водите около Гренландия и други части на Северния атлантически 
океан; 

33. призовава ЕС да подкрепя на международно равнище строгите предпазни 
регулаторни стандарти в областта на опазването на околната среда и 
безопасността по отношение на проучванията и търсенето на нефтени залежи, и 
на добива на нефт; призовава за забрана на нефтените сондажи в замръзналите 
арктически води на ЕС и на Европейското икономическо пространство, и за 
насърчаването от страна на ЕС на сравними предпазни стандарти в рамките на 
Арктическия съвет и по отношение на арктическите крайбрежни държави; 

34. подкрепя инициативата на петте арктически крайбрежни държави да се договорят 
за междинни предпазни мерки, за да предотвратят бъдещ търговски риболов във 
открито море в централните части на Северния ледовит океан до въвеждането на 
подходящи регулаторни механизми и защита;

35. подчертава големия потенциал за енергоспестяване в енергийните и 
транспортните системи на ЕС и наличните възможности за декарбонизация на 
икономиката на ЕС и за намаляване на зависимостта от вноса на изкопаеми 
горива, включително на нефт от арктически източници;

36. припомня правото на населението от Арктика да определя своите средства за 
препитание и признава неговото желание за устойчиво развитие на региона, и 
призовава Комисията да докладва кои програми на ЕС биха могли да се използват 
за подкрепа на такова дългосрочно, балансирано устойчиво развитие, както и да 
подготви мерки с цел по-конкретен принос за изпълнението на това желание;

37. отбелязва приоритетите на новото правителство на Гренландия, което се стреми 
към развитие на страната, и изисква Комисията да проучи как програми на ЕС 
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биха могли да допринесат за устойчивото развитие на Гренландия, и как да се 
гарантира, че връзките с Дания и Европа като цяло могат да насърчават устойчиво 
развитие, което обслужва дългосрочните интереси както на народа на Гренландия, 
така и на субектите от ЕС, по-конкретно с оглед на драстичното увеличаване на 
дейностите на неевропейски субекти в Гренландия; настоятелно призовава 
Комисията и държавите членки да заемат стратегическа позиция по отношение на 
бъдещето на Гренландия и на устойчивото и безопасното за околната среда 
разработване на нейните ресурси, като същевременно гарантират, че 
европейското участие допринася по подходящ начин за устойчивото развитие на 
Гренландия;

38. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на заместник-председателя/върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и 
парламентите на държавите членки, както и на правителствата и парламентите на 
държавите от Арктическия регион.


