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Recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho referente à elaboração de um 
conceito estratégico para combater a criminalidade organizada

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
intitulada "Elaboração de um conceito estratégico para combater a criminalidade 
organizada",

– Tendo em conta o n.º 1 do artigo 114.º do seu Regimento,

A. Considerando que é necessário elaborar um conceito estratégico para combater, a nível da 
UE, o crime organizado, em articulação com organismos da União Europeia, tais como a 
Europol, a Eurojust, a CEPOL e o Grupo Operacional dos Chefes das Polícias,

B. Considerando que, desde a criação do espaço de liberdade, de segurança e de justiça, 
foram adoptadas a nível da UE várias iniciativas legislativas e não legislativas que 
contribuem para a prevenção e a luta contra a criminalidade organizada,

1. Dirige as seguintes recomendações ao Conselho:

cumpre ratificar e aplicar os instrumentos jurídicos pertinentes que dizem respeito à(a)
Europol e à Eurojust para reforçar a luta contra a criminalidade organizada;

impõe-se definir um quadro global e coerente, tendo em vista a cooperação no âmbito (b)
da aplicação da lei contra a criminalidade organizada;

há que proceder à aproximação das legislações para completar o reconhecimento (c)
mútuo das decisões judiciais em matéria penal;

há que  apoiar a elaboração de abordagens multilaterais para lutar contra a (d)
criminalidade organizada.

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente recomendação ao Conselho e, para 
conhecimento, à Comissão e ao Conselho Europeu.


