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Otázka na ústne zodpovedanie O-000101/2014 

Rade 
článok 128 rokovacieho poriadku 

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 

Vec: Európske opatrenia na boj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii 

23. októbra 2013 Parlament prijal uznesenie o organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praní 
špinavých peňazí1. Vzhľadom na túto skutočnosť, môže Rada objasniť: 

1. či boli zaznamenaná prípady systematickej a rozsiahlej korupcie, ktoré ohrozujú finančné záujmy 
EÚ, či sa tieto prípady trestne stíhajú a ak áno, s akým výsledkom; 

2. či boli prijaté opatrenia na identifikovanie a potrestanie páchateľov tzv. nových trestných činov 
uvedených v odseku 125 už spomenutého uznesenia; 

3. stav, v akom sa nachádza zverejnenie hodnotenia členských štátov v súvislosti s ich 
vykonávaním právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti; 

4. či v rámci európskeho akčného plánu boja proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praniu 
špinavých peňazí na obdobie  2014 – 2019 existujú plány na:  

a) prijatie legislatívnych opatrení, ktorými by sa zaručili minimálne normy na základe článku 83 
ZFEÚ na zavedenie vymedzenia pojmu organizovaná trestná činnosť (vrátane trestnej 
činnosti spočívajúcej v účasti v mafiánskych organizácii); 

b) regulovanie nakladania so skonfiškovanými vecami pochádzajúcimi z organizovanej trestnej 
činnosti, a to aj v prípadoch, že ešte nebol vynesený konečný rozsudok; 

c) prijatie účinných opatrení na boj proti falšovaniu, pirátstvu v oblasti duševného vlastníctva 
a počítačovej kriminalite; 

d) zavedenie ustanovení upravujúcich odklad alebo upustenie od zadržania, zatknutia alebo 
väzby v prípadoch, keď je to nevyhnutné na získanie dôležitých dôkazov alebo na 
identifikovanie alebo zadržanie osôb zodpovedných za trestné činy súvisiace 
s obchodovaním s drogami. 

Predložené: 18.12.2014 
Postúpené: 19.12.2014 
Termín na zodpovedanie: 9.1.2015 

                                                      
1  Prijaté texty, P7_TA(2013)0444. 


