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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността, 
относно безопасността на въздухоплаването и опасните полети на военни 
самолети1

1. Руските военни самолети често не спазват изискванията за безопасност в 
международното въздушно пространство, като не включват комуникационните си 
системи или не установяват контакт с диспечерите.

2. Активността на военните самолети значително нарасна в европейското въздушно 
пространство от 2014 г. насам, по-специално в региона на Балтийско море.

3. Няколко международни летища в региона на Балтийско море имат изключително 
натоварен трафик с много самолети, които сменят надморската си височина и 
извършват маневри. Сред тях са летищата в Хамбург, Копенхаген, Стокхолм, 
Хелзинки, Рига, Талин и Гданск.

4. Летенето с изключени транспондери и комуникационни системи съставлява 
сериозна заплаха за пътническите самолети.

5. През последните месеци възникнаха няколко случая на избегнати в последния 
момент сблъсъци между пътнически самолети и военни самолети, летящи с 
изключени транспондери.

6. Поради тази причина Комисията се приканва да представи във възможно най-кратък 
срок анализ на риска за гражданския въздушен трафик в региона на Балтийско море 
и да предложи както конкретни политически, така и свързани с отбраната мерки за 
справяне със сегашната тревожна ситуация.

7. Настоящата декларация, придружена от имената на подписалите я лица, се предава 
на Комисията.

1 Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент в случай че 
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от 
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава 
Парламента.


