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ANEXĂ
COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU
Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea:
planul de acțiune al UE împotriva traficului și utilizării ilegale de arme de foc și
explozivi

RO

RO

ANEXĂ: Acțiuni prioritare
Obiective

1. Restricționarea
accesului la arme de
foc și explozivi
ilegali

2. Consolidarea
cooperării
operaționale

Acțiuni

Conducere
(și sprijin)

Calendar

a) Îmbunătățirea tablourilor informative și Europol,
monitorizarea noilor riscuri prin:
SM, COM,
 îmbunătățirea instrumentelor statistice UNODC
și analitice existente și realizarea de
evaluări la nivel național privind
circulația
armelor
de
foc
și
disponibilitatea acestora, precum și
acordarea de prioritate schimbului la
nivelul UE;
 elaborarea de produse analitice la
nivelul UE de către Europol și, având în
vedere
puternicele
legături
cu
terorismul, consolidarea rolului de
monitorizare al EU IRU;
 cartografierea rutelor mondiale ale
traficului de arme de foc către UE de
către UNODC;
 colaborarea cu partenerii pentru a
îmbunătăți cunoștințele privind traficul
ilegal de arme de foc, care să acopere,
printre altele, traficul online și
deturnarea comerțului legal;
 îmbunătățirea
accesului la toate
produsele analitice la nivelul UE și la
nivel național pentru toate autoritățile
de aplicare a legii din statele membre;
 continuarea furnizării de asistență
financiară cu accent pe proiecte cu un
domeniu de aplicare cuprinzător și un
puternic impact de colectare a datelor;
 evaluarea riscurilor care decurg din
inovațiile tehnologice (cum ar fi
imprimarea tridimensională)

2016-2017

b) Îmbunătățirea securității explozivilor prin:
COM, SM,
 punerea în aplicare integrală a părți
regulamentului privind precursorii de interesate
explozivi;
 devansarea revizuirii regulamentului
privind precursorii;
 evaluarea necesității de a armoniza
standardele și procedurile de verificare
la nivelul UE

Începând
din 2015

a) Punerea integrală în aplicare a Planului de
acțiune operațional (OAP) 2016 privind armele
de foc și sprijin suplimentar cu privire la:
 acțiuni operaționale împotriva traficului
online;
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COM,
2015-2017
Europol,
Eurojust,
CEPOL, SM













3. Îmbunătățirea
colectării și a
schimbului de
informații
operaționale privind
armele de foc prin
maximizarea
utilizării
instrumentelor
existente

evaluarea modalităților de funcționare
ale unui sistem de schimb de informații
privind transferurile de arme de foc în
interiorul UE, ținând seama de
instrumentele și sistemele de informații
relevante existente ale UE;
explorarea posibilității de a interzice
plățile în numerar în contextul vânzării
sau al achiziționării de arme de foc și
muniție de către persoane fizice;
consolidarea controalelor la frontierele
externe prin desfășurarea de controale
bazate pe factori de risc privind
mărfurile și prin instituirea unei acțiuni
prioritare de control vamal;
ameliorarea urmăririi armelor de foc
prin elaborarea unui manual pentru
localizarea și urmărirea armelor de foc
ilegale în cadrul Grupului european de
experți în arme de foc;
elaborarea de programe de formare
comune privind armele de foc și
explozivii;
elaborarea de instrumente de detectare
inovatoare;
acțiuni operaționale comune care să
implice toate autoritățile competente de
aplicare a legii.

a) Evaluarea sistemelor existente de schimb de
informații relevante pentru lupta împotriva
traficului de arme de foc și explozivi pentru a le
asigura compatibilitatea tehnică cu o atenție
deosebită acordată necesității de a consolida
cooperarea dintre poliție și autoritățile vamale,
precum și dezvoltării prevăzute de Directiva
privind armele de foc

b) Asigurarea interoperabilității efective între COM,
sistemele existente de informații, inclusiv SIS II Europol,
și iARMS în raport cu UMF
INTERPOL
c) Extinderea utilizării iTRACE, a Sistemului
european de date privind bombele (EBDS) și a
sistemului de analiză Europol, asigurând, în
același timp, utilizarea deplină a punctului său
focal privind armele de foc.

4. Consolidarea
cooperării cu țările

COM,
2016
Europol,
Eurojust,
INTERPOL,
SM

Iunie 2016

COM,
Iunie 2016
EEAS,
și în
Europol,
derulare
Eurojust,
INTERPOL,
SM

d) Îmbunătățirea schimbului de informații COM,
balistice
SEAE

În derulare

a) Consolidarea activităților operaționale și COM,
extinderea domeniului de aplicare al Planului de SEAE,

În derulare
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terțe

acțiune pentru EU/regiunea Europei de Sud-Est

SEESAC

b) Consolidarea cooperării cu țările din Orientul COM,
Mijlociu și din Africa de Nord (MENA)
SEAE, SM

În derulare

c) Consolidarea cooperării cu Ucraina și Turcia

În derulare
și începând
din 2015

COM,
SEAE, SM

d) Consolidarea cooperării cu alte țări terțe, COM,
actori regionali și organizații internaționale SEAE, SM
relevante
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Începând
din 2015

