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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Punerea în aplicare a Agendei europene 
privind securitatea: planul de acţiune al UE împotriva traficului şi utilizării ilegale de arme 
de foc şi explozivi {COM(2015) 624 final} şi pentru observaţiile sale pozitive cu privire la 
această iniţiativă.

Principalul obiectiv al comunicării care stabileşte planul de acţiune al UE este de a 
consolida şi a accelera un răspuns eficace în materie de aplicare a legii cu privire la traficul 
şi utilizarea ilegale de arme de foc şi explozivi, cu scopul, printre altele, de a reduce riscul de 
deturnare a acestor produse de la pieţele legale. Un răspuns eficace în materie de aplicare a 
legii necesită o mai bună imagine de ansamblu a informaţiilor privind traficul de arme de foc 
şi utilizarea de explozivi, precum şi instrumente statistice şi analitice îmbunătăţite la nivelul 
UE şi la nivel naţional.

Acest plan de acţiune stabileşte acţiuni specifice pentru agenţiile naţionale de aplicare a 
legii, necesare pentru a pune în aplicare Agenda europeană privind securitatea1 în domeniul 
traficului de arme de foc şi explozivi. El se bazează pe planul de acţiune operaţional pentru 
2016 în cadrul ciclului de politici ale UE2 privind criminalitatea internaţională organizată şi 
gravă, în temeiul căruia autorităţile de aplicare a legii din statele membre organizează 
acţiuni comune şi dezvoltă cooperarea operaţională.

Comunicarea depăşeşte lupta împotriva traficului de arme de foc incluzând şi explozivii şi 
sugerând posibile iniţiative legislative. Se acordă o atenţie specială acţiunilor din domenii 
care nu au fost încă pe deplin exploatate, de exemplu legate de noile tehnologii.

1 COM(2015) 185 final.
2 http://www.consilium.europa.eu/ro/documents-Dublications/publications/2015/eu-policv-cvcle-tackle- 

organized-crime/

http://www.consilium.europa.eu/ro/documents-Dublications/publications/2015/eu-policv-cvcle-tackle-organized-crime/
http://www.consilium.europa.eu/ro/documents-Dublications/publications/2015/eu-policv-cvcle-tackle-organized-crime/


Obiectivul rămâne intensificarea schimbului de informaţii şi a cooperării operaţionale dintre 
statele membre, poliţie şi autorităţile vamale şi alte autorităţi de aplicare a legii, implicând 
Europol în special, dar şi principalele ţări terţe şi organizaţii internaţionale precum Interpol.

Comunicarea ţine seama de nevoia de a asigura coerenţa între acţiunea externă3, politica de 
securitate şi apărare comună şi acţiunile agenţiilor de aplicare a legii în cadrul UE în 
domeniul securităţii4.

Pentru clarificările mai detaliate solicitate în opinie, Comisia ar dori să supună atenţiei 
Camerei Deputaţilor anexa ataşată.

Comisia speră că aceste clarificări răspund problemelor ddicate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor

Cu deosebi Taeraţie,

FrcMs ummermans 
Prim-vtcepreşedinte

Comunicarea comună a Comisiei Europene şi a înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi 
politica de securitate privind revizuirea politicii europene de vecinătate, adoptată la 18 noiembrie 2015.

4 Concluziile Consiliului din documentul 9798/15 din 10 iunie 2015/ Rezultatul celei de-a 3396-a reuniuni a 
Consiliului 9951/15.
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ANEXĂ

Comisia a examinat cu atenţie flecare din chestiunile abordate de Camera Deputaţilor în 
opinia sa şi are plăcerea de a oferi următoarele clarificări.

a) îmbunătăţirea statisticilor existente şi elaborarea de evaluări la nivel naţional privind 
circulaţia armelor de calibru mic si a armamentului uşor

1 f 9

Statisticile precise privind utilizarea armelor de foc de către infractori, inclusiv terorişti, 
reprezintă punctul de plecare pentru o mai bună înţelegere a fenomenului şi sunt necesare în 
scopul orientării acţiunilor de aplicare a legii şi al elaborării politicilor în acest domeniu. 
Comunicarea include diverse acţiuni pentru a aborda lipsa unui sistem de colectare a datelor 
comparabil la nivelul UE şi la nivel internaţional.

Obiectivul Comisiei este de a dezvolta o capacitate în toate statele membre ale UE prin 
crearea unor puncte focale naţionale. Aceste puncte focale naţionale pot asigura 
interoperabilitatea efectivă între sistemele existente de informaţii, inclusiv SIS II şi iARMS în 
raport cu formatul universal pentru mesaje (Universal Format Message - UMF) al Europol şi 
pot intensifica schimbul de informaţii balistice. în plus, Centrul Comun de Cercetare al UE 
(JRC) a fost invitat să includă studiul cu privire la aspectele tehnice în cadrul priorităţilor 
sale.

în acest sens, rolul Europol este de o importanţă majoră, şi anume prin punerea în aplicare 
rapidă şi cuprinzătoare a sistemului de analiză al Europol şi prin punctul focal privind 
armele de foc, acordând asistenţă statelor membre şi sprijinind eforturile de a îmbunătăţi 
monitorizarea sistematică a armelor de foc.

Având în vedere eforturile pentru o mai bună cooperare cu organismele internaţionale, 
Comisia acordă UNODC 1,5 milioane EUR pentru a finanţa a doua fază a unui exerciţiu de 
inventariere care să îmbunătăţească statisticile existente şi să dezvolte evaluarea circulaţiei 
armelor de foc în întreaga lume.

Accentul pe armele de calibru mic şi armamentul uşor este în concordanţă cu iniţiative 
internaţionale similare (UNODC, OSCE) şi se bazează pe învăţămintele desprinse în urma 
recentelor atacuri teroriste, precum şi pe rezultatele unui studiu efectuat de Comisie, care a 
evidenţiat existenţa unor lacune specifice în actuala legislaţie privind armele de foc şi 
cooperarea în materie de aplicare a legii, care permit utilizarea armelor de foc legale în 
activităţi infracţionale sau teroriste.

Comunicarea raţionalizează acţiunile din acest domeniu prin luarea în considerare pe deplin 
a abordării mai ample a angajamentului politic paralel în cadrul politicii de securitate şi 
apărare comune.

b) înăsprirea controalelor privind vânzările şi prevenirea fabricării ilicite în spaţiile 
comerciale

Spaţiile comerciale legale, cum ar fi târgurile de arme de foc, care sunt organizate în mod 
regulat în multe state membre ale UE şi în ţări învecinate, reprezintă o oportunitate de a
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achiziţiona arme de foc dezactivate, cu gloanţe oarbe, imitaţii de arme şi arme de foc vechi şi 
uneori chiar arme interzise în UE sau în unele state membre.

Deşi Comisia a propus recent o revizuire completă a Directivei 477/915 care vizează 
majoritatea deficienţelor în legislaţia actuală a UE cu privire la aceste aspecte, 
monitorizarea unor astfel de târguri comerciale rămâne necesară. Acesta este motivul pentru 
care Comisia va facilita o evaluare specifică a ameninţării, cu scopul de a identifica 
potenţialele deficienţe legate de aceste evenimente şi de participanţii la acestea, astfel încât 
să se prevină orice potenţiale activităţi ilegale.

Evenimentele recente din Europa şi din lume au demonstrat că UE şi, în special, 
administraţiile vamale din statele membre ale UE (principalele autorităţi pentru controlul şi 
combaterea comerţului ilicit de mărfuri care trec frontierele externe ale UE) trebuie să îşi 
intensifice reacţia comună în cooperare cu alte părţi relevante. In acest sens, ele trebuie să 
definească modalităţi de a aborda riscul pe care armele de foc îl reprezintă pentru cetăţeni şi 
de a defini recomandări concrete pentru cele mai bune practici privind gestionarea 
riscurilor, controalele vamale, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei.

Acesta este motivul pentru care, la 14 ianuarie 2016, s-a adoptat cel de-al 8-lea plan de 
acţiune al CCWP (grupul de experţi al Consiliului „Grupul de lucru pentru cooperare 
vamală”), acordând prioritate domeniilor care prezintă cele mai grave ameninţări şi 
propunând acţiuni specifice pentru acestea. în acelaşi timp, serviciile competente ale 
Comisiei sunt active în cadrul operaţiunii EUROPOL privind armele de foc şi în cadrul 
acţiunilor pregătitoare ale Organizaţiei Mondiale a Vămilor pentru o operaţiune vamală 
comună la nivel mondial privind armele de foc.

c) Acţiuni operaţionale împotriva traficului online

Astfel cum se prevede în planul de acţiune, Europol ar trebui să joace un rol important în 
monitorizarea traficului şi a achiziţionării ilegale de arme de foc online, atât prin intermediul 
internetului clasic, cât şi prin intermediul „internetului întunecat”, prin Unitatea sa de 
semnalare a conţinutului online. Intensificarea sprijinului statelor membre pentru acţiunile şi 
angajamentele Europol în vederea înfiinţării de patrule informatice („cyber-patrols”) ar 
putea contribui la consolidarea unei expertize naţionale permanente pentru a detecta traficul 
online de arme de foc şi explozivi.

d) Accesul criminalităţii organizate la organe politice şi administrative şi la economia 
legală

Capitolul referitor la Italia din Raportul anticorupţie al UE propune consolidarea regimului 
de integritate pentru funcţionarii aleşi şi desemnaţi la nivel naţional, regional şi local, 
inclusiv prin coduri de etică cuprinzătoare şi sancţiuni disuasive.

în plus, prin intermediul Europol, UE facilitează operaţiunile comune privind infracţiunile 
prioritare şi infrastructurile infracţionale conexe, în UE şi în afara acesteia.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-l 5-6110_en.htm
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Ofiţerii de legătură din statele membre ale UE şi funcţionarii din partea altor parteneri 
internaţionali coordonează schimbul de informaţii şi de date operative între autorităţile 
naţionale de aplicare a legii de la un centru de coordonare cu funcţionare permanentă situat 
în cadrul Europol. Specialiştii şi analiştii Europol oferă sprijin de la sediul central şi, de 
asemenea, la faţa locului. Abordarea multidisciplinara a acestor operaţiuni permite 
autorităţilor de aplicare a legii să stabilească legături între acţiuni care acoperă diferite 
priorităţi în materie de infracţionalitate şi domenii, precum traficul de persoane, traficul de 
droguri, criminalitatea informatică şi terorismul. Acest lucru sporeşte impactul operaţional şi 
asigură o cooperare eficientă din punct de vedere al costurilor între autorităţile de aplicare a 
legii implicate.

Comunicarea „Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea: planul de 
acţiune al UE împotriva traficului şi utilizării ilegale de arme de foc şi explozivi’’ a fost 
adoptată ca o parte integrantă a unui şir de iniţiative. Ca atare, planul de acţiune trebuie 
considerat ca fiind în concordanţă cu măsuri convenite şi elaborate anterior şi ca venind în 
completarea acestora.

Printre acestea se numără următoarele:

Europol a primit semnale din ce în ce mai puternice din partea statelor membre ale UE 
cu privire la o intensificare a activităţilor grupurilor eurasiatice de criminalitate 
organizată. Atât informaţiile strategice, cât şi cele operaţionale au indicat că grupurile 
eurasiatice se deplasează către teritoriul european, pe care îl consideră ca fiind 
vulnerabil, accesibil şi rentabil. Statele membre cele mai afectate de aceste grupuri au 
fost proactive, propunând un răspuns adecvat, inclusiv implicarea amplă a Europol, prin 
intermediul punctului său focal specializat EEOC (Eastern European Organised Crime 
groups - grupurile de criminalitate organizată din Europa de Est). Acest lucru a avut ca 
rezultat un număr mare de acţiuni în diferite ţări, inclusiv arestarea unor infractori la 
nivel înalt;

o abordare similară a fost adoptată împotriva criminalităţii organizate din Italia prin 
intermediul punctului focal al Europol ITOC (Italian Organised Crime - criminalitatea 
organizată italiană);

penetrarea criminalităţii organizate în cadrul economiei legale este, de asemenea, o 
prioritate orizontală a ciclului de politici ale UE. Importanţa acesteia a fost consolidată 
prin adoptarea recentă a concluziilor Consiliului cu privire la anchetele financiare;

dimensiunea vest-balcanică a problemei este, de asemenea, dezvoltată în cele ce 
urmează.

e) Cooperarea cu ţările terţe şi coerenţa cu alte iniţiative

Abordarea cuprinzătoare a UE, din decembrie 20136, se referă la o mai bună conlucrare şi la 
consolidarea coerenţei, eficacităţii şi impactului politicii şi acţiunii UE, în special în ceea ce

6 JOIN(2013) 30 final.
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priveşte prevenirea conflictelor şi soluţionarea crizelor. Aceasta urmăreşte să utilizeze în 
mod optim resursele şi instrumentele colective ale UE.

Printre progresele înregistrate în punerea în aplicare a abordării cuprinzătoare se numără o 
serie de iniţiative, printre altele, revizuirea Strategiei pentru securitate şi dezvoltare în Sahel. 
Dialogul UE cu statele fragile şi afectate de conflicte şi sprijinul oferit de UE în favoarea 
acestora reprezintă un alt domeniu important de activitate pentru punerea în aplicare a 
Noului acord privind implicarea în statele fragile şi a sistemului UE de alertă timpurie în caz 
de conflict.

în plus, la 7 iunie 2016, Comisia a publicat o comunicare privind instituirea unui nou cadru 
de parteneriat cu ţări terţe în cadrul Agendei europene privind migraţia7. Obiectivul final al 
cadrului de parteneriat îl reprezintă un angajament coerent şi adaptat, pe baza căruia 
Uniunea şi statele membre să acţioneze în mod coordonat, punând în comun instrumentele şi 
efectele de levier pentru a încheia parteneriate globale (pacte) cu ţările terţe, asigurând astfel 
o mai bună gestionare a migraţiei, cu respectarea deplină a obligaţiilor noastre în domeniul 
umanitar şi al drepturilor omului. Fiecare pact va fi conceput cu pachete adecvate care să 
combine diferite elemente de politică din sfera de competenţă a UE (inclusiv securitatea), 
orientate către realizarea aceluiaşi obiectiv.

Traficul şi utilizarea ilicite de arme de foc şi explozivi vor fi integrate în mod sistematic în 
cadrul dialogurilor de securitate cu principalele ţări şi organizaţii partenere. Acestea 
reprezintă o prioritate a politicii UE privind cooperarea cu ţările învecinate în domeniul 
dimensiunii de securitate, inclusiv cu privire la combaterea traficului de fiinţe umane, a 
traficului ilicit de arme de calibru mic şi armament uşor, precum şi la cooperarea în materie 
de droguri8.

UE şi partenerii săi din Europa de Sud-Est au un interes comun în ceea ce priveşte sporirea 
cooperării lor împotriva ameninţărilor reprezentate de traficul ilegal de arme şi explozivi de 
calitate militară9. Această cooperare s-a dezvoltat în continuare prin adoptarea unui Plan de 
acţiune privind traficul ilegal de arme de foc între UE şi regiunea Europei de Sud-Est pentru 
anii 2015-201910.

7 COM(2016) 385 final.
8 Comunicarea comună a Comisiei Europene şi a înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi 

politica de securitate privind revizuirea politicii europene de vecinătate. JOIN(2015) 50 final, 
18 noiembrie 2015.

9 începând din 2002, UE a sprijinit eforturile de a reduce ameninţările reprezentate de acumularea pe scară 
largă de arme de calibru mic şi armament uşor precum şi de stocurile de muniţii în Europa de Sud-Est 
(http://www.seesac.org/news.php?id=495). Diferite proiecte au fost finanţate de UE în regiunea Balcanilor 
de Vest, în vederea îmbunătăţirii securităţii gestionării stocurilor.

10 în urma Forumului ministerial UE-Balcanii de Vest privind justiţia şi afacerile interne, desfăşurat la Tirana 
în 2012, a fost înfiinţată în 2013 o reţea regională de experţi în domeniul traficului de arme de foc. Aceasta a 
dus la adoptarea Planului de acţiune. Acesta a fost aprobat în decembrie 2014 atât de către Consiliu, cât şi de 
către partenerii din Balcanii de Vest cu ocazia Forumului ministerial UE - Balcanii de Vest în domeniul 
justiţiei şi afacerilor interne, care a avut loc la Belgrad.

6

http://www.seesac.org/news.php?id=495


La 29 ianuarie 2016, s-a desfăşurat la Bruxelles o conferinţă a experţilor în materie de arme 
de foc din UE şi Balcanii de Vest. Aceasta a definit principalele acţiuni care urmează să fie 
întreprinse în 2016, care se referă la punerea în aplicare a planului comun de acţiune privind 
traficul ilegal de arme de foc, inclusiv o mai bună participare la activităţile Europol, 
îmbunătăţirea schimbului de informaţii, o mai bună utilizare a iARMS, reuniuni comune ale 
experţilor în materie de arme de foc europeni şi din Balcanii de Vest, coordonarea şi 
complementaritatea activităţilor între grupul de experţi în materie de arme de foc din Europa 
de Sud-Est (SEEFEG) şi Biroul de control pentru Europa de Sud-Est şi de Est asupra armelor 
de calibru mic şi a armamentului uşor (SEESAC), împreună cu alte proiecte finanţate de UE 
în domeniul traficului de arme de foc şi operaţiuni comune.

Activităţile de investigare legate de traficul cu arme de foc au fost incluse în cadrul reuniunii 
bilaterale cu ţările din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord (MENA) pentru a examina o 
posibilă cooperare viitoare cu aceste ţări. în urma conferinţei la care au participat Comisia, 
UE şi ţările MENA în octombrie 2015 pentru a analiza posibile modalităţi de cooperare în 
lupta împotriva traficului ilicit de arme de foc, UE urmăreşte colaborarea bilaterală cu ţările 
din regiune.

In acest sens, la 27 iunie 2016, Uniunea Europeană şi Libanul au organizat o masă rotundă 
pe probleme tehnice privind combaterea traficului ilicit de arme de foc. Scopul reuniunii a 
fost de a stabili contacte la nivel operaţional, precum şi de a consolida cooperarea şi 
schimbul de cele mai bune practici în cadrul luptei împotriva traficului ilegal de arme de foc.
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