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Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) във връзка 

с преразглеждането на приложение 17 (Сигурност) (изменение 17) към 

Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване („Чикагската 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Позиция, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в 

Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) във връзка 

с преразглеждането на приложение 17 (Сигурност) (изменение 17) към 

Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване („Чикагската 

конвенция“)  

Общи принципи  

В рамките на дейностите на Международната организация за гражданска авиация 

(ИКАО) във връзка с преразглеждане на приложение 17 (Сигурност) (Изменение 17) 

към Чикагската конвенция относно разработването на стандарти и препоръчителни 

практики, държавите членки, действащи съвместно в интерес на Съюза:  

а) действат в съответствие с преследваните от Съюза цели в рамките на 

политиката в областта на сигурността на въздухоплаването, по-специално 

защита на лицата и стоките в рамките на Европейския съюз и предотвратяване 

на актове на незаконна намеса в граждански въздухоплавателни средства, 

които застрашават сигурността на гражданското въздухоплаване;  

б) като прилагат и осигуряват изпълнението на общите правила, установени за 

защита на гражданското въздухоплаване от актове на незаконна намеса, 

допринасят за повишаване на изискванията в областта на сигурността на 

въздухоплаването в световен мащаб; 

в) продължават да подкрепят разработването от страна на ИКАО на стандарти за 

сигурност, които защитават гражданското въздухоплаване от актове на 

незаконна намеса, в съответствие с Резолюция 2309 на Съвета за сигурност на 

Организацията на обединените нации от 22 септември 2016 г.
1
.  

Позиция относно преразглеждането на приложение 17 (Сигурност) (Изменение 17) 

Държавите членки, като действат съвместно в интерес на Съюза, подкрепят 

предложеното изменение 17 на приложение 17.   

                                                 
1
 Резолюция 2309 (2016), приета от Съвета за сигурност на неговото 7775

-то
 заседание на 22 

септември 2016 г.: Заплахи за международния мир и сигурност, породени от терористични актове: 

Сигурност на въздухоплаването 


