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Gennemførelse af den europæiske dagsorden om sikkerhed: En EU-handlingsplan for
bekæmpelse af ulovlig handel med og brug af skydevåben og eksplosivstoffer

DA

DA

BILAG: Prioriterede foranstaltninger
Mål
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1. At begrænse a) Et bedre efterretningsbillede og overvågning af
nye risici:
adgangen til
 De eksisterende statistiske og analytiske
ulovlige
redskaber skal forbedres, og der skal
skydevåben og
udvikles vurderinger på nationalt plan
eksplosivstoffer













2. At styrke det
operative
samarbejde

Europol,
medlemsstaterne,
Kommissionen,
UNODC

Tidsplan

2016-2017

vedrørende skydevåbens bevægelser og
deres tilgængelighed; udvekslinger på EUplan skal prioriteres.
Europol skal udarbejde EU-dækkende
analytiske
produkter,
og
den
overvågningsrolle, EU's enhed for
internetindberetning varetager, skal styrkes
i betragtning af det stærke terrorelement.
De Forenede Nationers Kontor for
Narkotikakontrol
og
Kriminalitetsbekæmpelse (UNODC) skal
kortlægge indfaldsvejene til EU for den
globale handel med skydevåben.
Der skal indgås samarbejde med partnere
for at forbedre viden om den ulovlige
handel med skydevåben, der bl.a. omfatter
ulovlig onlinehandel og omledning af den
lovlige handel.
Adgangen til alle EU-dækkende og
nationale analytiske produkter skal
forbedres
for
medlemsstaternes
retshåndhævende myndigheder.
Der skal fortsat ydes finansiel støtte med
fokus på projekter med et bredt
anvendelsesområde og til fordel for en
styrket dataindsamling.
Risiciene som følge af teknologisk
innovation, f.eks. 3D-printning, skal
vurderes.

b) Bedre sikkerhed for eksplosivstoffer gennem:
Kommissionen,
 Fuld gennemførelse af forordningen om medlemsstaterne,
interessenter
udgangsstoffer til eksplosivstoffer.
 Fremskyndelse
af
revisionen
af
forordningen om udgangsstoffer.
 Vurdering af behovet for harmonisering på
EU-plan af standarder og procedurer for
sikkerhedsgodkendelse.

Fra 2015

a) Fuld gennemførelse af den operationelle
handlingsplan for 2016 om skydevåben og
supplerende støtte til:
 Gennemførelse af operationelle aktioner
mod ulovlig onlinehandel.

2015-2017
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Kommissionen,
Europol,
Eurojust, Cepol,
medlemsstaterne













3. At forbedre
indsamling og
udveksling af
operationelle
oplysninger om
skydevåben
gennem
maksimal brug
af eksisterende
redskaber.

Evaluering af de nærmere bestemmelser
for et system til udveksling af oplysninger
om overførsel af skydevåben inden for EU
under
hensyntagen
til
relevante
eksisterende informationssystemer og
instrumenter.
Undersøgelse af muligheden for at forbyde
kontant betaling i forbindelse med
enkeltpersoners salg eller erhvervelse af
skydevåben og ammunition.
Styrkelse af kontrollen ved de ydre
grænser gennem risikoorienteret kontrol af
varer og etablering af prioriteret
toldkontrol.
Forbedring af sporingen af skydevåben
gennem udvikling af en håndbog om følge
og sporing af ulovlige skydevåben inden
for rammerne af Arbejdsgruppen af
Europæiske Våbeneksperter.
Udvikling af fælles uddannelsescurricula
vedrørende
skydevåben
og
eksplosivstoffer.
Udvikling
af
innovative
detektionsredskaber.
Gennemførelse af fælles operationelle
aktioner, der involverer alle relevante
retshåndhævende myndigheder.

a) Vurdering af eksisterende systemer for
udveksling af oplysninger, der er relevante for
bekæmpelsen af ulovlig handel med skydevåben
og eksplosivstoffer, for at sikre deres tekniske
kompatibilitet, med særlig opmærksomhed på
behovet for at øge samarbejdet mellem politi og
toldvæsen og på den udvikling, der påregnes i
direktivet om skydevåben.

Kommissionen,
Europol,
Eurojust, Interpol,
medlemsstaterne

2016

b) Sikring af effektiv interoperabilitet mellem Kommissionen,
eksisterende informationssystemer, herunder SIS II Europol, Interpol
og iARMS, i forbindelse med UMF.

Juni 2016

c) Udvidelse af anvendelsen af iTrace, det
europæiske
bombedatasystem
(EBDS)
og
Europols analysesystem, samtidig med at der
sikres fuld udnyttelse af Europols kontaktpunkt for
skydevåben.

Kommissionen,
Europol, EUUdenrigstjenesten,
Eurojust, Interpol,
medlemsstaterne

Fra juni
2016 og i
gangværende

d) Øget udveksling af ballistiske oplysninger

Kommissionen/EU- I gangUdenrigstjenesten
værende
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a) Styrkelse af de operationelle aktiviteter og Kommissionen,
4. Styrke
udvidelse
af
anvendelsesområdet
for EUsamarbejdet
handlingsplanen
EU-Sydøsteuropa
Udenrigstjenesten,
med tredjelande

I gangværende

SEESAC

b) Styrkelse af samarbejdet med
Mellemøsten og Nordafrika (MENA)

lande

i Kommissionen,
EUUdenrigstjenesten,
medlemsstaterne

I gangværende

c) Styrkelse af samarbejdet med Ukraine og Kommissionen,
Tyrkiet
EUUdenrigstjenesten,
medlemsstaterne

I gangværende og
fra og med
2015

d) Styrkelse af samarbejdet med andre relevante Kommissionen,
tredjelande, regionale aktører og internationale EUorganisationer.
Udenrigstjenesten,
medlemsstaterne

Fra 2015
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