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Изпълнение на член 10 от Протокола на ООН за огнестрелните оръжия и 

за установяването на мерки за разрешаване на износа, за внос и за 

транзитен превоз на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и 

боеприпаси  ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 октомври 2011 г. относно 

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изпълнението 

на член 10 от Протокола на ООН за огнестрелните оръжия и за установяването на 

мерки за разрешаване на износа, за внос и за транзитен превоз на огнестрелни оръжия, 

техни части и компоненти и боеприпаси (COM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 

2010/0147(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 

(COM(2010)0273), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за 

функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-

0138/2010), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид поетия с писмо от 14 септември 2011 г. ангажимент на представителя 

на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съобразно член 294, 

параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид член 55 от своя правилник 

– като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия и становището на 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0157/2011), 

1. Приема на първо четене изложената по-долу позиция; 

2. Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 

съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст; 

3. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, 

на Комисията и на националните парламенти. 



P7_TC1-COD(2010)0147 

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 октомври 2011 г. с 

оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета 

за изпълнение на член 10 от Протокола на Организацията на обединените нации срещу 

незаконното производство и трафика с огнестрелни оръжия, техните части и 

компоненти и боеприпаси, допълващ Конвенцията на Организацията на обединените 

нации срещу транснационалната организирана престъпност („Протокол за 

огнестрелните оръжия“), и за установяване на разрешения за износа и мерки за вноса и 

транзита на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси 

 

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на 

Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 

№ 258/2012.) 


