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ANNEX 1

LISA
järgmise dokumendi juurde:
KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE
Euroopa julgeoleku tegevuskava rakendamine:
tulirelvade ja lõhkeainetega ebaseadusliku kauplemise ning nende kasutamise vastane
ELi tegevuskava

ET

ET

LISA: Prioriteetsed meetmed
Eesmärgid

1. Ebaseaduslikele
tulirelvadele ja
lõhkeainetele
juurdepääsu
piiramine

2. Operatiivkoostöö
tõhustamine

Meetmed

Eestvedaja
(ja toetaja)

Ajakava

a) Parandada luurepilte ja jälgida uusi riske
järgmise tegevuse kaudu:
 parandada olemasolevaid statistika- ja
analüüsivahendeid,
töötada
liikmesriikide tasandil välja tulirelvade
liikumise ja nende kättesaadavuse
hindamine
ja
seada
esikohale
teabevahetus ELi tasandil;
 Europol
koostab ELi hõlmavad
analüüsivahendid, ning võttes arvesse
tihedaid sidemeid terrorismiga, tuleb
tugevdada
ELi
internetisisust
teavitamise üksuse rolli seiretegevuses;
 UNODC kaardistab üleilmsed ELi
suunduvad
tulirelvade
salakaubaveoteed;
 teha
partneritega
koostööd
ebaseaduslikku
tulirelvakaubandust
(muu
hulgas
ebaseaduslikku
internetikaubandust ja seaduslikust
kaubandusest
kõrvalekaldumist)
käsitlevate teadmiste süvendamiseks;
 parandada kõigi õiguskaitseasutuste
juurdepääsu kõikidele kogu ELi
hõlmavatele
ja
liikmesriikide
analüüsidele;
 jätkata
finantsabi
pakkumist,
keskendudes
ulatuslikele
ja
andmekogumist
suurel
määral
mõjutavatele projektidele;
 hinnata tehnouuendustest, näiteks 3Dprintimisest tulenevaid riske.

Europol,
2016–2017
liikmesriigid
, komisjon,
ÜRO
uimastite ja
kuritegevuse
vastu
võitlemise
büroo

b) Suurendada lõhkeainete turvalisust järgmise
tegevuse kaudu:
 rakendada
täielikult
lõhkeainete
lähteainete määrus;
 kavandada
lähteainete
määruse
läbivaatamine;
 hinnata kontrollistandardite ja -korra
ühtlustamise vajadust ELi tasandil.

Komisjon,
Alates
liikmesriigid 2015.
,
aastast
sidusrühmad

a) Tulirelvi käsitleva 2016. aasta operatiivse
tegevuskava täielik rakendamine ja lisatoetus
järgmistes valdkondades:
 operatiivtegevus
ebaseadusliku
internetikaubanduse tõkestamiseks;
 hinnata tulirelvade ELi-sisest liikumist
käsitleva
teabevahetussüsteemi

Komisjon,
2015–2017
Europol,
Eurojust,
CEPOL,
liikmesriigid
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3. Tulirelvi käsitleva
operatiivteabe
kogumise ja jagamise
parandamine
olemasolevate
vahendite
maksimaalse
kasutamise abil

korraldust, võttes arvesse asjaomaseid
ELi infosüsteeme ja -vahendeid;
uurida
võimalust
keelata
sularahamaksed juhul, kui tulirelvi ja
laskemoona müüb või omandab eraisik;
tugevdada
kontrolli
välispiiridel
kaupade riskipõhise kontrolli ja
prioriteetsete tollikontrolli meetmete
kehtestamise abil;
tõhustada
tulirelvade
jälgitavust
Euroopa tulirelvaekspertide rühma
koostatava ebaseaduslike tulirelvade
jälgimise ja päritolu kindlakstegemise
käsiraamatu kaudu;
töötada välja tulirelvi ja lõhkeaineid
käsitlev ühine õppekava;
töötada
välja
uuenduslikud
tuvastamisvahendid;
korraldada
ühist
operatiivtegevust
kõikide asjaomaste õiguskaitseasutuste
osalusel.

a) Hinnata olemasolevaid tulirelva- ja
lõhkeainekaubanduse
vastase
võitluse
seisukohast olulisi teabevahetussüsteeme, et
tagada nende tehniline ühilduvus, pöörates
erilist tähelepanu vajadusele tõhustada politsei
ja tolli koostööd ning tulirelvade direktiiviga
ettenähtud arengut

Komisjon,
2016
Europol,
Eurokist,
INTERPOL,
liikmesriigid

b) Tagada olemasolevate teabesüsteemide tõhus Komisjon,
koostalitlusvõime, sealhulgas SIS II ja iARMSi Europol,
koostalitusvõime süsteemiga UMF
Interpol

Juuni 2016

c)
Avardada
iTrace’i,
Euroopa Komisjon,
Juuni 2016,
pommiandmebaasi (EBDS) ja Europoli Euroopa
kestab
analüüsisüsteemi kasutamist, tagades samal ajal välisteenistu
selle
tulirelvade
kontaktpunkti
täieliku s, Europol,
kasutamise
Eurojust,
INTERPOL,
liikmesriigid
d) Tõhustada ballistiliste andmete vahetamist

Komisjon,
Kestab
Euroopa
välisteenistu
s

4. Tihedam koostöö a) Operatiivtegevuse tõhustamine ja ELi / Kagu- Komisjon,
kolmandate riikidega Euroopa piirkonna tegevuskava kohaldamisala Euroopa
laiendamine

välisteenistu
s, Kagu- ja
Ida-Euroopa
väike- ja
kergrelvade
kontrolli
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Kestab

keskus

b) Koostöö tugevdamine Lähis-Ida ja Põhja- Komisjon,
Kestab
Aafrika riikidega
Euroopa
välisteenistu
s,
liikmesriigid
c) Koostööd tõhustamine Ukraina ja Türgiga

Komisjon,
Jätkub
Euroopa
alates 2015.
välisteenistu aastast
s,
liikmesriigid

d) Koostöö tõhustamine teiste asjaomaste Komisjon,
Alates
kolmandate riikide, piirkondlike osalejate ja Euroopa
2015.
rahvusvaheliste organisatsioonidega
välisteenistu aastast
s,
liikmesriigid
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