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Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την ανάπτυξη σ
τρατηγικής αντίληψης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικής αντίληψης για την αντιμετώπιση του οργ
ανωμένου εγκλήματος,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αναπτυχθεί μια στρατηγική αντίληψη για την αντιμετ
ώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, σε επίπεδο ΕΕ, σε συνεργασία με οργανισμούς της
Ένωσης, όπως η Ευρωπόλ, η Eurojust, η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) κα
ι η Ειδική Ομάδα Αρχηγών Αστυνομίας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε επίπεδο ΕΕ, εγκρίθηκαν πολλές νομοθετικές και άλλες πρωτο
βουλίες που συμβάλλουν στην πρόληψη και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλή
ματος ύστερα από τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης,

1. απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

α) είναι απαραίτητο να κυρωθούν και να τεθούν σε ισχύ οι σχετικές νομικές πράξεις που
διέπουν την Ευρωπόλ και την Eurojust προκειμένου να ενταθεί η καταπολέμηση του οργ
ανωμένου εγκλήματος,

β) είναι αναγκαίο να συσταθεί συνολικό και συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας στο τομέα τ
ης επιβολής του νόμου με στόχο το οργανωμένο έγκλημα,

γ) είναι αναγκαία η σύγκλιση της νομοθεσίας ως επόμενο βήμα στην αμοιβαία αναγνώρι
ση δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις,  

δ) είναι ανάγκη να αναπτυχθούν και υποστηριχθούν πολυμερείς προσεγγίσεις στο πρόβλ
ημα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, για
ενημέρωση, στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.


