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Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000101/2014 

til Rådet 
jf. forretningsordenens artikel 128 

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 

Om: EU-foranstaltninger til bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption 

Parlamentet vedtog den 23. oktober 2013 en beslutning om organiseret kriminalitet, korruption og 
hvidvaskning af penge1. Rådet bedes på den baggrund besvare følgende spørgsmål: 

1. Har der været tilfælde af systemisk og omfattende korruption, som påvirker EU's finansielle 
interesser, er de blevet retsforfulgt, og hvad har resultatet i bekræftende fald været? 

2. Er der truffet foranstaltninger til at identificeret og straffe de nye former for kriminalitet, som er 
omhandlet i punkt 125 i den nævnte beslutning? 

3. Hvor langt er man kommet med offentliggørelsen af resultattavlen vedrørende medlemsstaternes 
gennemførelse af EU's lovgivning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet? 

4. Er der inden for rammerne af EU's handlingsplan for bekæmpelse af organiseret kriminalitet, 
korruption og hvidvaskning af penge for perioden 2014-2019 planer om at:  

a) tage lovgivningsmæssige skridt til at fastlægge minimumsregler, jf. artikel 83 i TEUF, for en 
definition af organiseret kriminalitet (herunder deltagelse i en mafialignende organisation)? 

b) regulere konfiskationen af udbytte hidrørende fra organiseret kriminalitet, endog i tilfælde, 
hvor der ikke er afsagt endelig dom? 

c) træffe effektive foranstaltninger til at bekæmpe falskmøntneri, piratvirksomhed og 
cyberkriminalitet? 

d) fastlægge bestemmelser om udsættelse eller undladelse af pågribelse, anholdelse eller 
anden frihedsberøvelse, når dette er nødvendigt for at kunne fremskaffe vigtige beviser eller 
identificere eller pågribe bagmænd i forbindelse med ulovlig narkotikahandel? 

Indgivet: 18.12.2014 
Videresendt: 19.12.2014 
Besvarelsesfrist: 9.1.2015 

                                                      
1  Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0444. 


