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Fabrico e tráfico ilícitos de armas de fogo, suas partes, componentes e 

munições *** 

Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 10 de dezembro de 2013, sobre o projeto 

de decisão do Conselho relativa à conclusão, em nome da União Europeia, do Protocolo 

Adicional à Convenção das Nações Unidas contra a criminalidade organizada 

transnacional, relativo ao fabrico e ao tráfico ilícitos de armas de fogo, suas partes, 

componentes e munições (12324/2013 – C7-0379/2013 – 2013/0083(NLE)) 

 

(Aprovação) 

 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (12324/2013), 

– Tendo em conta o projeto de Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra 

a criminalidade organizada transnacional, relativo ao fabrico e ao tráfico ilícitos de armas 

de fogo, suas partes, componentes e munições, 

– Tendo em conta o pedido de aprovação apresentado pelo Conselho nos termos do artigo 

114.º, n.º 1, do artigo 207.º e do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C7-0379/2013), 

– Tendo em conta o Plano de Ação de aplicação do Programa de Estocolmo1,  

– Tendo em conta a sua Resolução, de 12 de setembro de 2013, sobre o Segundo relatório 

anual sobre a aplicação da Estratégia de Segurança Interna da União Europeia2, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 23 de outubro de 2013, sobre a criminalidade 

organizada, a corrupção e o branqueamento de capitais: recomendações sobre medidas e 

iniciativas a desenvolver (relatório final)3, 

– Tendo em conta o artigo 81.º e o artigo 90.º, n.º 7, do seu Regimento, 

– Tendo em conta a Recomendação da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos (A7-0359/2013), 

1. Aprova a celebração do Protocolo; 

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 

Comissão, aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, à Europol e à Eurojust. 

                                                 
1 COM(2010)0171. 
2 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0384. 
3 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0444. 


