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ПРИЛОЖЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И
СЪВЕТА
Изпълнение на Европейската програма за сигурност:
план за действие на ЕС относно незаконния трафик и използване на огнестрелни
оръжия и взривни вещества
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Приоритетни действия
Цели

Действия

Водещи
(подкрепя
щи)
участници

1. Ограничаване на a) подобряване на разузнавателните данни и Европол,
наблюдение на новите рискове чрез:
ДЧ, ЕК,
достъпа до
 подобряване на съществуващите UNODC
незаконни
статистически
и
аналитични
огнестрелни оръжия
инструменти и разработване на
и взривни вещества













Период

2016—
2017 г.

оценки на национално равнище за
движението на огнестрелни оръжия и
тяхната наличност, и даване на
приоритет на обмена на равнище ЕС;
от страна на Европол: изготвяне на
аналитични продукти за целия ЕС и,
предвид сериозната свързаност с
тероризма — засилване на ролята по
наблюдението на EU IRU;
от страна на Службата на ООН по
наркотиците
и
престъпността:
картиране на глобалните маршрути
за трафик на огнестрелни оръжия
към ЕС;
сътрудничество с партньорите за
подобряване на знанията относно
незаконния трафик на огнестрелни
оръжия, в това число — наред с
другото — относно онлайн трафика и
отклоняването им от законната
търговия;
подобряване
на
достъпа
на
правоприлагащите органи на всички
държави
членки
до
всички
европейски
и
национални
аналитични продукти;
да се продължи с предоставянето на
финансова помощ, която е насочена
към
широкообхватни
проекти,
имащи сериозно въздействие върху
събирането на данни;
оценка на рисковете, произтичащи от
технологични
иновации,
като
например триизмерния печат.

б) подобряване на сигурността на взривните ЕК, ДЧ,
от 2015 г.
вещества посредством:
заинтересов нататък
 пълно прилагане на Регламента ани страни
относно прекурсорите за взривни
вещества;
 поставяне на дневен ред на
преразглеждането на Регламента за
прекурсорите;
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оценка на необходимостта от
хармонизиране на равнище ЕС на
стандартите и процедурите за
проверка.

2. Засилване на
оперативното
сътрудничество

а) пълно прилагане на Оперативния план за
действие (ОПД) за 2016 г. за огнестрелните
оръжия и допълнителна подкрепа във връзка
със:
 оперативни действия срещу онлайн
трафика;
 оценка на възможната структура на
система за обмен на информация
относно трансферите на огнестрелни
оръжия в рамките на ЕС, като се
вземат предвид съществуващите
информационни
системи
и
инструменти на ЕС;
 проучване на възможността да се
забранят плащания в брой при
продажбите или придобиването на
огнестрелни оръжия и боеприпаси от
физически лица;
 засилване
на
проверките
по
външните
граници
чрез
осъществяването на основани на
риска проверки и чрез подготовката
на
приоритетни
действия
за
митнически контрол;
 подобряване на проследяването на
огнестрелните
оръжия
чрез
изготвянето на наръчник за следене и
проследяване
на
незаконни
огнестрелни оръжия в рамките на
Европейската група на експертите по
огнестрелни оръжия;
 разработване на общи програми за
обучение относно огнестрелните
оръжия и взривните вещества;
 разработване
на
иновативни
детекторни инструменти;
 съвместни оперативни действия,
включващи
всички
съответни
правоприлагащи органи.

ЕК,
2015—
Европол,
2017 г.
Евроюст,
CEPOL, ДЧ

3. Подобряване на
събирането и
обмена на
оперативна
информация
относно
огнестрелните
оръжия чрез

а) оценка на съществуващите системи за
обмен на информация, имащи отношение
към борбата срещу трафика с огнестрелни
оръжия и взривни вещества, за да се
гарантира техническата им съвместимост,
като се отдаде особено внимание на
необходимостта да се укрепи полицейскомитническото
сътрудничество
и
на
развитието, предвидено в директивата за

ЕК,
Европол,
Евроюст,
Интерпол,
ДЧ
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2016 г.

оптимално
използване на
съществуващите
инструменти

4. Засилено
сътрудничество с
трети държави

огнестрелните оръжия;
б) осигуряване на ефективна оперативна ЕК,
съвместимост
между
съществуващите Европол,
информационни системи, в това число ШИС Интерпол
II, iARMS във връзка с UMF;

юни 2016 г.

в) разширяване на използването на iTRACE,
на Европейската информационна система за
бомбите (EBDS) и системата на Европол за
анализ, като същевременно се гарантира
пълното използване на центъра на Европол
относно трафика на огнестрелни оръжия;

юни 2016 г.
и текущо

ЕК, ЕСВД,
Европол,
Евроюст,
Интерпол
ДЧ

г) подобряване на обмена на балистична ЕК, ЕСВД
информация.

текущо

а) увеличаване на оперативните дейности и ЕК, ЕСВД,
разширяване на обхвата на плана за действие SEESAC
ЕС/Югоизточна Европа;

текущо

б) засилване на сътрудничеството с държави ЕК, ЕСВД,
от Близкия изток и Северна Африка;
ДЧ

текущо

в) увеличаване на
Украйна и Турция;

с ЕК, ЕСВД,
ДЧ

текущо и
от 2015 г.
нататък

г) увеличаване на сътрудничеството с други ЕК, ЕСВД,
имащи значение трети държави, участници ДЧ
от региона и с международни организации.

от 2015 г.
нататък

сътрудничеството
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