
 

 

P7_TA(2013)0524 

Незаконно производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и 

компоненти и боеприпаси *** 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. 

относно предложението за решение на Съвета относно сключването от името на 

Европейския съюз на Протокола срещу незаконното производство и трафик с 

огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси към Конвенцията на 

Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана 

престъпност (12324/2013 — C7-0379/2013 — 2013/0083(NLE)) 

 

(Одобрение) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението за решение на Съвета (12324/2013), 

— като взе предвид Протокола срещу незаконното производство и трафик с 

огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси към Конвенцията на 

Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана 

престъпност, 

— като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 

член 114, параграф 1, член 207, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) 

от Договора за функционирането на ЕС (C7–0379/2013), 

— като взе предвид Програмата от Стокхолм и плана за действие за нейното 

изпълнение1, 

— като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2013 г. относно втория 

годишен доклад относно изпълнението на стратегията за вътрешна сигурност на 

Европейския съюз2, 

— като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно организираната 

престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и 

инициативите, които следва да бъдат предприети (окончателен доклад на 

комисията по организирана престъпност, корупция и изпиране на пари)3, 

— като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник, 

— като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи (A7-0359/2013), 

1. Дава своето одобрение за сключването на Протокола; 

2. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета, Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки 

                                                 
1  COM(2010)0171. 
2  Приети текстове, P7_TA(2013)0384. 
3  Приети текстове, P7_TA(2013)0444. 



 

 

и на Европол и Евроюст. 


