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Írásbeli nyilatkozat az Európai Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján a 
repülésbiztonságról és a katonai légi járművek veszélyes repüléseiről1

1. Az orosz katonai légi járművek gyakran figyelmen kívül hagyják a biztonsági előírásokat 
a nemzetközi légtérben azzal, hogy nem kapcsolják be kommunikációs rendszerüket vagy 
nem kommunikálnak a repülésüzemi tiszttel.

2. A katonai légi járművek tevékenysége 2014 óta jelentősen megnőtt az európai légtérben, 
különösen a Balti-tenger térségében.

3. A Balti-tenger térségében számos nemzetközi repülőtér rendkívül nagy forgalmat 
bonyolít, sok magasságot váltó és manőverező légi járművel – ezek közé tartozik 
Hamburg, Koppenhága, Stockholm, Helsinki, Riga, Tallinn és Gdansk reptere.

4. A kikapcsolt transzponderrel és kommunikációs rendszerrel való repülés komoly 
kockázatot jelent az utasszállító gépekre nézve.

5. Az elmúlt hónapokban számos veszélyes megközelítés történt utasszállító gépek és 
transzponder nélkül repülő katonai légi járművek között.

6. Ezért felszólítjuk a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb készítse el a Balti-tenger 
térségében zajló polgári légi forgalom kockázatelemzését, és vegyen fontolóra politikai és 
védelmi intézkedéseket a jelenlegi riasztó helyzet kezelése céljából.

7. Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Bizottságnak.

1 Az Európai Parlament eljárási szabályzata 136. cikke (4) és (5) bekezdésének megfelelően a nyilatkozatot, 
amennyiben azt a képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt a jegyzőkönyvben közzéteszik, majd 
továbbítják a címzetteknek; a nyilatkozat azonban nem bír kötelező erővel a Parlament számára.


