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MELLÉKLET
A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A
TANÁCSNAK
Az európai biztonsági stratégia megvalósítása: uniós cselekvési terv a tűzfegyverek és
robbanóanyagok tiltott kereskedelme és használata ellen
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MELLÉKLET: Kiemelt intézkedések
Célkitűzések

1. Az illegális
tűzfegyverekhez és
robbanóanyagokhoz
való hozzáférés
korlátozása

Intézkedések

a) A hírszerzési képek fejlesztése és új
kockázatok nyomon követése a következők
révén:
 a tűzfegyverek mozgásával és
rendelkezésre
állásával
kapcsolatosan a meglévő statisztikaiés elemzési eszközök, valamint
értékelések nemzeti szinten történő
fejlesztése és az uniós szintű
információcsere prioritásként való
kezelése;
 az Europol által létrehozandó uniós
szintű elemzési termékek, és – mivel
szoros a kapcsolat a terrorizmussal –
az
EU
IRU
nyomonkövetési
szerepének fokozása;
 az
EU-ba vezető valamennyi
fegyverkereskedelmi
út
feltérképezése az ENSZ Kábítószerés Bűnügyi Hivatala (UNODC) által;
 partnerek bevonása a tűzfegyverek
tiltott kereskedelmével – ezen belül
többek
között
az
online
kereskedelemmel és a legális
kereskedelemtől való eltérítéssel –
kapcsolatos
ismeretek
bővítése
érdekében;
 az összes uniós szintű és nemzeti
elemzési termékhez való hozzáférés
javítása
valamennyi
tagállami
bűnüldöző hatóság számára;
 pénzügyi
támogatás
további
biztosítása, hangsúlyt fektetve a
jelentős adatgyűjtést eredményező,
átfogó projektekre;
 technológiai újításokból (pl. 3D
nyomtatás) származó kockázatok
elemzése

Az
intézkedés
vezetője (és
támogatója)
Europol,
tagállamok
(TÁ), COM,
UNODC

b) A robbanóanyagok biztonságának
COM, TÁ,
fokozása a következők útján:
érdekelt felek
 a robbanóanyag-prekurzorokról szóló
rendelet teljes körű végrehajtása;
 a prekurzorokról szóló rendelet
felülvizsgálatának előrehozása;
 annak
megvizsgálása,
hogy
szükséges-e az ellenőrzési előírások
és
eljárások
uniós
szintű
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Időzítés

2016–2017

2015-től

harmonizálása

2. Operatív
együttműködés
fokozása

a) A tűzfegyverekről szóló 2016. évi operatív COM, Europol, 2015–2017
cselekvési
terv
(OAP)
teljes
körű Eurojust,
végrehajtása, valamint kiegészítő támogatás a CEPOL, TÁ
következők vonatkozásában:
 operatív intézkedések az illegális
online kereskedelem ellen;
 egy,
az
EU-n
belüli
tűzfegyverátadásokra
vonatkozó
információk
cseréjére
szolgáló
rendszer módozatainak vizsgálata a
már
létező,
vonatkozó
uniós
információs rendszerek és eszközök
figyelembe vételével;
 annak a lehetőségnek a vizsgálata,
hogy a tűzfegyverek és lőszerek
magánszemélyek által történő adásvételénél tilos legyen a készpénzes
fizetés;
 az ellenőrzések megerősítése a külső
határokon az árukon végzett
kockázatalapú vizsgálatok, valamint
kiemelt vámellenőrzési fellépés
meghatározása révén;
 a
tűzfegyverek
felderítésének
fejlesztése az illegális tűzfegyverek
nyomonkövetési
és
felderítési
kézikönyvének kidolgozásával, az
európai
tűzfegyverszakértők
csoportjának bevonásával;
 tűzfegyverekkel
és
a
robbanóanyagokkal
kapcsolatos
közös oktatási tantervek kidolgozása;
 innovatív
felderítési
eszközök
fejlesztése;
 közös
operatív
intézkedések,
melyekben az összes érintett
bűnüldöző hatóság részt vesz

3. A tűzfegyverekkel
kapcsolatos operatív
információk
gyűjtésének és
megosztásának
javítása a meglévő
eszközök
kihasználásának

a) A tűzfegyver- és robbanóanyagkereskedelem
elleni
küzdelemhez
kapcsolódó,
meglévő
információcsererendszerek
elemzése
műszaki
kompatibilitásuk ellenőrzése érdekében,
különös figyelmet szentelve a rendőrségi és
vámügyi együttműködés megerősítésének
szükségességére és a tűzfegyverekről szóló
irányelvben előirányzott fejlesztésre
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COM, Europol, 2016
Eurojust,
INTERPOL,
TÁ

maximalizálásával

b) A meglévő információs rendszerek közötti COM, Europol, 2016. június
hatékony interoperabilitás biztosítása, ezen INTERPOL
belül a SIS II/iARMS UMF-fel való
összehangolása
c) Az iTRACE, az európai bombaadatrendszer (EBDS) és az Europol
elemzőrendszere használatának kiterjesztése,
valamint az Europol tűzfegyver-információs
pontja működésének biztosítása.

COM, EEAS,
Europol,
Eurojust,
INTERPOL,
TÁ

2016. június
és
folyamatos

cseréjének COM, EEAS

Folyamatos

a) Operatív tevékenységek fokozása, COM, EEAS,
valamint az EU és a délkelet-európai régió SEESAC
közötti kereskedelemre vonatkozó cselekvési
terv bővítése

Folyamatos

b) Együttműködés erősítése a közel-keleti és COM, EEAS,
észak-afrikai (MENA) országokkal
TÁ

Folyamatos

c) Együttműködés erősítése Ukrajnával és COM, EEAS,
Törökországgal
TÁ

2015-től
folyamatos

d) Együttműködés erősítése más releváns COM, EEAS,
harmadik
országokkal,
regionális TÁ
szereplőkkel és nemzetközi szervezetekkel

2015-től

d) Ballisztikai
fokozása

4. Szorosabb
együttműködés
harmadik
országokkal

információk
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