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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000102/2014 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

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 

Przedmiot: Europejskie środki służące zwalczaniu zorganizowanej przestępczości i korupcji 

W dniu 23 października 2013 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie przestępczości zorganizowanej, 
korupcji i prania pieniędzy1. Czy w związku z tym Komisja może wyjaśnić: 

1. czy pojawiły się przypadki korupcji na wielką skalę o charakterze systemowym, które naruszają 
interesy finansowe UE, czy prowadzono w ich sprawie dochodzenie, a jeżeli tak, jakie były jego 
wyniki; 

2. czy podjęto działania w celu ustalenia i ukarania tzw. sprawców tzw. rodzących się przestępstw 
opisanych w ust. 125 ww. rezolucji; 

3. jak wygląda obecna sytuacja dotycząca publikacji tabeli wyników w sprawie wdrożenia w 
państwach członkowskich unijnych przepisów o zwalczaniu przestępczości zorganizowanej; 

4. czy w ramach europejskiego planu działania przeciwko przestępczości zorganizowanej, korupcji i 
praniu pieniędzy na lata 2014–2019 istnieją plany: 

a) działań legislacyjnych w celu zapewnienia w oparciu o art. 83 TFUE minimalnych 
standardów w zakresie wprowadzenia definicji przestępczości zorganizowanej (w tym 
przestępstwa uczestnictwa w organizacji o charakterze mafijnym);  

b) uregulowania konfiskaty korzyści pochodzących z przestępstw popełnianych w ramach 
przestępczości zorganizowanej, nawet w razie braku ostatecznego wyroku; 

c) podjęcia skutecznych środków w celu przeciwdziałania fałszerstwom, piractwu i 
cyberprzestępczości; 

d) wprowadzenia przepisów dotyczących odroczenia lub zaniechania zatrzymania, 
aresztowania lub pozbawienia wolności, jeżeli jest to konieczne do uzyskania ważnych 
dowodów lub do ustalenia czy zatrzymania sprawców przestępstw związanych z handlem 
narkotykami. 

Przedłożone: 18.12.2014 
Przekazane: 22.12.2014 
Termin na udzielenie odpowiedzi: 29.12.2014 

                                                      
1  Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0444. 


