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Tárgy: A szervezett bűnözés elleni küzdelemre irányuló európai intézkedések 

2013. október 23-án a Parlament állásfoglalást fogadott el a szervezett bűnözés, a korrupció és a 
pénzmosás problémájáról1 A fentiek fényében tud-e felvilágosítást adni a Bizottság a következőkkel 
kapcsolatban: 

1. fény derült-e az EU pénzügyi érdekeit sértő rendszerszerű, nagyszabású korrupciós ügyekre, és 
ezekkel kapcsolatban történt-e vádemelés, és ha igen, milyen eredménnyel; 

2. születtek-e intézkedések a szóban forgó állásfoglalás 125. pontjában említett úgynevezett 
„újszerű bűncselekmények” azonosítására és megbüntetésére; 

3. milyen szakaszban van a szervezett bűnözés elleni küzdelem ellen irányuló uniós jogszabályok 
tagállami végrehajtásáról szóló eredménytábla közzététele; 

4. a szervezett bűnözés, a korrupció és a pénzmosás elleni, 2014–2019 között időszakra szóló 
európai cselekvési terv keretében tervezik-e: 

a) jogalkotási intézkedések meghozatalát a szervezett bűnözés (beleértve a maffiatípusú 
szervezetben való részvétel bűncselekményét is) fogalommeghatározására vonatkozó 
minimumkövetelményeknek az EUMSZ 83. cikke alapján történő megállapítása céljából;  

b) a szervezett bűnözéshez kapcsolódó bűncselekményekből származó jövedelmek – még 
végső ítélet hiányában is sorra kerülő – elkobzásának szabályozását; 

c) hatékony intézkedések meghozatalát a hamisítás, a kalózkodás és a számítógépes bűnözés 
ellen; 

d) rendelkezések bevezetését az elfogadás, az őrizetbe vétel vagy a fogva tartás fontos 
bizonyítékok beszerzése, illetve a kábítószer-kereskedelemmel összefüggő 
bűncselekményekért felelős személyek azonosítása vagy elfogása érdekében történő 
késleltetése vagy elmulasztása céljából? 
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1  Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0444. 


