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Temats: Eiropas pasākumi, kas paredzēti cīņai ar organizēto noziedzību un korupciju 

Parlaments 2013. gada 23. oktobrī pieņēma rezolūciju par organizēto noziedzību, korupciju un 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu1. Šajā sakarībā Padome tiek aicināta precizēt: 

1. vai ir konstatēti sistēmiski un liela mēroga korupcijas gadījumi, kas skāruši ES finanšu intereses; 
vai par šiem gadījumiem ir ierosinātas lietas un, ja ir, kādi bija rezultāti; 

2. vai ir veikti pasākumi, lai identificētu Parlamenta rezolūcijas 125. punktā minētos tā dēvētos 
jaunos noziegumus un noteiktu sodus par tiem; 

3. kādi ir sasniegumi saistībā ar rezultātu pārskatu publicēšanu par to, kā dalībvalstīs tiek īstenoti 
ES tiesību akti organizētās noziedzības apkarošanai; 

4. vai saskaņā ar Eiropas rīcības plānu organizētās noziedzības, korupcijas un nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas apkarošanai laika posmā no 2014. līdz 2019. gadam ir plānots: 

a) pieņemt tiesību aktus, lai, pamatojoties uz LESD 83. pantu, paredzētu noteikumu minimumu 
organizētās noziedzības (tostarp līdzdalības mafijas tipa noziedzīgā organizācijā) 
definēšanai; 

b) reglamentēt ar organizēto noziedzību saistītu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju arī 
gadījumos, kad nav galīgā sprieduma; 

c) veikt efektīvus pasākumus, lai apkarotu viltošanu, pirātismu un kibernoziedzību; 

d) ieviest noteikumus par aizturēšanas, arestēšanas vai apcietināšanas atlikšanu vai 
neīstenošanu, ja tas nepieciešams, lai iegūtu svarīgus pierādījumus vai identificētu vai 
aizturētu personas, kas veikušas ar narkotiku tirdzniecību saistītus noziegumus. 
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1  Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0444. 


