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Písemné prohlášení podle článku 136 jednacího řádu Parlamentu o ochraně evropských 
moří před chemickými a konvenčními zbraněmi1 

1. Řada evropských moří je plná zbraní zbylých z první a druhé světové války a z nedávné 
války na Balkáně.

2. V Baltském a Severním moři je vysoká koncentrace chemických a konvenčních zbraní – 
podle odhadů se v nich nachází 900 000 námořních min, 1,6 milionu tun konvenčních 
zbraní a 220 000 tun chemických zbraní – a v Jaderském moři se nachází 15 551 
yperitových leteckých pum, 2 533 beden munice, 20 000 tun chemické munice a tisíce 
bombiček z kazetových bomb.

3. Tyto zbraně představují vážné nebezpečí pro mořský ekosystém a mají negativní dopad na 
hospodářskou činnost, včetně rybolovu, cestovního ruchu, energetické infrastruktury 
(např. větrné elektrárny, elektrické kabely, plynovody) a dopravy.

4. V Evropě přitom existují úspěšné evropské programy, např. CHEMSEA, MODUM, 
UMBRELLA a RITMARE.

5. Komise se proto vyzývá, aby ve spolupráci s členskými státy, místními a regionálními 
orgány a jinými zainteresovanými stranami připravila komplexní strategii zaměřenou na 
prevenci dalšího znečišťování evropských moří.

6. Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců 
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo 
pro Parlament závazné.


