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Въпрос с искане за устен отговор O-000101/2014 

Съвета 
Член 128 от Правилника за дейността 

Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Jan Philipp 

Albrecht, Margrete Auken, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Alberto 

Cirio, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Pascal Durand, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Sven 

Giegold, Ingeborg Gräßle, Ivan Jakovčić, Benedek Jávor, Philippe Lamberts, Ulrike Lunacek, 

Barbara Matera, Giulia Moi, Alessandra Mussolini, Notis Marias, Piernicola Pedicini, Salvatore 

Domenico Pogliese, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Igor Šoltes, 

Barbara Spinelli, Bart Staes, Dario Tamburrano, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Ivo 

Vajgl, Marco Valli, Marco Zanni, Marco Zullo 

Относно: Европейски мерки за борба срещу организираната престъпност и корупцията 

На 23 октомври 2013 г. Парламентът прие резолюция относно организираната престъпност, 
корупцията и изпирането на пари1. С оглед на това Съветът би ли пояснил: 

1. дали са открити случаи на системна и мащабна корупция, засягаща финансовите интереси 
на ЕС, дали във връзка с тях са били образувани наказателни производства и какви са 
резултатите от тези евентуални производства; 

2. дали са били предприети мерки за разкриване на т.нар. нововъзникващи престъпления, 
описани в параграф 125 от горепосочената резолюция, и за предприемане на наказателни 
мерки във връзка с тях; 

3. какъв етап е достигнат по отношение на публикуването на индекс за прилагането в 
държавите членки на законодателството на ЕС за борба с организираната престъпност; 

4. дали в рамките на европейския план за действие за борба срещу организираната 
престъпност, корупцията и изпирането на пари за периода 2014 – 2019 г. се предвижда:  

a) да се предприемат законодателни мерки за осигуряване на минимални стандарти въз 
основа на член 83 от ДФЕС за въвеждане на дефиниция на понятието „организирана 
престъпност“ (включително за престъплението участие в организация, подобна на 
мафията); 

б) да се регулира конфискацията на облаги от престъпления, свързани с организираната 
престъпност, дори при липсата на окончателно съдебно решение; 

в) да се предприемат ефективни мерки за борба срещу фалшифицирането, пиратството 
и киберпрестъпността; 

г) да се въведат разпоредби за забавяне на залавянето или задържането или за 
незалавяне или незадържане на лица, когато това е необходимо с цел получаване на 
важни доказателства или с цел идентифициране или залавяне на лицата, които носят 
отговорност за престъпления, свързани с трафика на наркотици? 

Внесен: 18.12.2014 
Предаден: 19.12.2014 
Краен срок за отговор: 9.1.2015 

                                                      
1  Приети текстове, P7_TA(2013)0444. 


