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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle strategisen toimintaperiaatteen 
kehittämisestä järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi
(2006/2094(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille strategisen 
toimintaperiaatteen kehittämisestä järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi 
(KOM(2005)0232),

– ottaa huomioon Bill Newton Dunnin ALDE-ryhmän puolesta antaman suosituksen
neuvostolle strategisen toimintaperiaatteen kehittämisestä järjestäytyneen rikollisuuden 
torjumiseksi (B6-0073/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 3 kohdan, 83 artiklan 5 kohdan, 84 artiklan, 
90 artiklan ja 94 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön
(A6-0000/2006),

A. ottaa huomioon jo 30 vuotta sitten aloitetussa poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä 
saavutetun edistyksen järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan,

B. ottaa huomioon yhteistyön huomattavan kehittymisen lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisten välillä (mikä käy ilmi jäsenvaltioiden, Europolin, Eurojustin ja 
tulliyhteistyöryhmän CCWG:n vuoden 2005 vuosikertomuksista) ja korostaa, että 
yhteistyö on kaiken tehokkaan Euroopan tason politiikan kulmakivi järjestäytyneen 
rikollisuuden torjumisessa,

C. panee tyytyväisenä merkille, että ponnistelut, joilla on pyritty tietojen välittämisen
lisäämiseen ja keskinäisessä yhteistyössä toimiviin palveluihin suunnattavien
koulutusaloitteiden tehostamiseen, ovat olleet hyödyllisiä ja ne ovat lisänneet keskinäistä 
luottamusta, jonka puute on ollut jatkuvasti pääasiallinen este alan yhteistyölle,

D. katsoo kuitenkin, että tällä hetkellä käytävä järjestäytyneen rikollisuuden vastainen 
taistelu ei edisty, ellei muuteta radikaalisti näkökulmaa, jolla ratkaistaan samanaikaisesti 
kaikki monimutkaiset sisäiset vaatimukset sekä puututaan ulkoisten vaatimusten 
kasvavaan haasteeseen, sillä ne lisääntyvät eksponentiaalisesti,

E. ottaa huomioon, että järjestäytynyt rikollisuus on levinnyt maantieteellisesti laajalle
alueelle Euroopassa, joka on nyt avoimempi kuin koskaan ja että rikolliset hallitsevat 
täydellisesti uudet matka-, tietojenvaihto- ja kommunikointikeinot sekä panee merkille, 
että lainvalvontaviranomaisten jokapäiväistä toimintaa haittaavat monesti oikeudelliset, 
hallinnolliset ja jopa kulttuuriset esteet,

F. katsoo, että järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan on tässä taistelussa aikaa ja paikkaa 
vastaan sisällyttävä keinojen ja menettelyiden välttämätön yhdistäminen
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ennakointikykyyn ja katsoo, että tämän on pääasiassa perustuttava potentiaalisten
tietolähteiden asianmukaiseen ja mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön;

G. ottaa huomioon, että ainoastaan proaktiivisella politiikalla pystytään vastaamaan 
todelliseen tilanteeseen – eri rikollisryhmien väliseen erittäin kehittyneeseen yhteistyöhön 
– ja poistamaan näiden järjestöjen yhteiskunnalle aiheuttamat pääasialliset uhat 
ehkäisemispolitiikalla, johon osallistuu uusia toimijoita ja jossa kunnioitetaan 
täysimääräisesti perusoikeuksia,

H. ottaa huomioon yleisen tarpeen parantaa tietoisuutta rikollisista ilmiöistä sekä jakaa näitä 
tietoja kaikkien rikollisen vastaiseen toimintaan osallistuvien kesken,

I. ottaa huomioon, että yleisöltä, jolla ei ole aina asiasta tarpeeksi tietoja, saatava tuki on 
tässä taistelussa yksi keskipitkän ja pitkän aikavälin menestyksen avaintekijöistä,

J. ottaa huomioon, että käytössä olevat yhteisön välineet, kuten Europol ja Eurojust ovat 
tarkoituksenmukaisia ainoastaan, kun ne voivat toimia täysin autonomisesti; katsoo, että
niille on sen vuoksi kiireellisesti annettava keinot toimia vapaammin kuin tällä hetkellä ja 
huomauttaa, että samanaikaisesti olisi varmistettava asianmukainen parlamentaarinen 
valvonta, jotta niiden toimien tarpeellisuutta ja saavutettua lisäarvoa tarkastellaan 
turvallisuuden alalla ja jotta arvioidaan, ovatko ne noudattaneet täysimääräisesti Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan mukaisia perusoikeuksia,

K. panee kiinnostuneena merkille, että Europolin tänä vuonna laatiman järjestäytynyttä 
rikollisuutta koskevan uhkakuva-arvion1 mukaisesti jäsenvaltioilla on käytössään 
dynaaminen analyysiasiakirja, joka auttaa niitä strategisten prioriteettien valitsemisessa ja 
että tällä arviolla kannustetaan neuvostoa jatkamaan työtään asianmukaisen rakenteen 
luomisessa puitteissa, jossa tuodaan yhteen tällä hetkellä vielä paljon toisistaan eroavat 
rikollisuuden vastaista taistelua koskevat osatekijät ja syvennetään Itävallan 
puheenjohtajakaudella aloitettua sisäistä turvallisuutta koskevaa suunnitelmaa sekä 
yhteentoimivuutta koskevan periaatteen kehittämistä operatiivisesti; katsoo, että näillä
kahdella tekijällä, yhdistettynä tehokkaan tiedostelutietoon perustuvan lainvalvonnan2

käyttöön, voidaan edistää uuden synergian kehittämistä sekä poistaa kaikki epäedullinen 
keskinäinen kilpailu tutkintaa suorittavien palveluiden ja lainvalvontaviranomaisten välillä 
strategisella, teknisellä ja toiminnallisella tasolla,

1. antaa neuvostolle seuraavat suositukset:

a. pyytää neuvostoa kannustamaan voimakkaasti jäsenvaltioita päättäväisyyteen, kun ne 
tukevat järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan parissa toimivien toimivaltaisten 
virastojen ja viranomaisten koulutus- ja vaihto-ohjelmia sekä pyytää niitä myöntämään 
näihin ohjelmiin – rahoitusnäkymien ja vastaavan yleisen ohjelman puitteissa3 sekä 

  
1 "Organised Crime Threat Assesment", järjestäytynyttä rikollisuutta koskeva uhkakuva-arvio:
http://www.Europol.eu.int/publications/OCTA/OCTA2006.pdf
2 Intelligence Led Law Enforcement, Tehokkaan tiedostelutietoon perustuva lainvalvonta .
3 Turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskeva yleisohjelma mukaan lukien erityisohjelman rikosten 
ehkäisemisestä ja torjunnasta vuosiksi 2007–2013.
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seitsemännen tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelman yhteydessä – tarvittavat 
määrärahat niiden tehokkuuden turvaamiseksi;

b. muistuttaa, että tällä hetkellä poliisi- ja oikeudellisen yhteistyön välineiden 
vahvistamisessa tarvitaan sisäisten rakenteiden mukauttamista kolmeen eri tarpeeseen 
vastaamiseksi: menettelyjen muokkaamisen, tiedonsiirtokanavien sujuvuuden ja 
järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan tietoisuuden parantamisen vuoksi;

c. ehdottaa, että se kehottaisi jäsenvaltioita laajentamaan mahdollisimman pikaisesti 
erityisen tutkintatekniikan käyttöä sekä kannustamaan yhteisten tutkimusryhmien 
luomista, jotka perustetaan 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn yhteisiä tutkimusryhmiä 
koskevan neuvoston puitepäätöksen mukaisesti1, minkä sisällön jäsenvaltiot ovat 
suurimmalta osalta saattaneet osaksi kansallista lainsäädäntöään2, sekä sisällyttämään
systemaattisesti kenttäyhteistyön "parhaita käytäntöjä" koskeviin ohjekirjoihin, jotka 
luodaan asianmukaisia virastoja varten operatiivisiin puitteisiin;

d. korostaa neuvostolle, että rikollisuuden vastaisen taistelun toimijoille on tarpeen 
suunnata joustavampia tiedotuskanavia, koska tarvitaan huomattavaa 
lainsäädännöllistä edistymistä sekä tietyillä aloilla – kuten näytön saamisessa, näytön 
hyväksyttävyydessä tai rahoitustietojen saannissa rikollisen toiminnan tunnistamiseksi 
ja torjumiseksi – että vielä ratkaisemattomissa periaatekysymyksissä, kuten 
saatavuusperiaatteessa ja siitä aiheutuvissa välittämissä seurauksissa sekä 
henkilötietojen turvaamisessa kolmannen pilarin puitteissa; 

e. kehottaa neuvostoa komission tilastotietoja koskevan toimintasuunnitelman 
(KOM(2006)0437) perusteella tukemaan jäsenvaltioiden ponnisteluja rikollisia toimia 
koskevan tutkimuksen parantamisessa keskittämällä ja verkottamalla dynaamisesti 
toteutettuja tilastotieteellisiä välineitä (mistä on kyse järjestäytynyttä rikollisuutta 
koskevassa uhkakuva-arviossa OCTA:ssa), jotta tiedoissa annetaan järjestäytynyttä 
rikollisuutta koskevan tarkan kuvauksen lisäksi selkeitä toimintastrategioita ja -
suosituksia, joita kentällä toimivat virastot voivat soveltaa; 

f. pyytää neuvostoa antamaan Europolille ja Eurojustille tarvittavan itsehallinnon ja 
myöntämään niille täyden aloiteoikeuden omilla aloillaan, jotta niiden 
koordinointitehtävä laajennetaan johtotehtäväksi taistelussa järjestäytynyttä 
rikollisuutta vastaan koko Euroopan tasolla; korostaa, että niiden vastuun 
laajentamiseen on yhdistettävä todellinen parlamentaarinen valvonta, jota ainoastaan 
Euroopan parlamentti pystyy harjoittamaan asianmukaisella legitimiteetillä ja 
tehokkuudella;

g. kehottaa sitä ottamaan huomioon, että mitään keinoja ei saisi laiminlyödä ehkäisevissä 
toimissa, joihin on kiinnitettävä huomiota erityisesti aloitteilla, joilla pyritään 
suojaamaan tehokkaasti uhrien lisäksi rikosten todistajat ja joilla varmistetaan, että 
tietolähteet eivät vaikene rikollisten järjestöjen harjoittaman jatkuvan kiristyksen tai 
terrorin vuoksi;  

  
1 EYVL L 162, 20.6.2002,s.1.
2 Katso komission kertomus yhteisistä tutkintaryhmistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja liitteet (KOM(2004)0858 lopullinen).
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h. kehottaa sitä järjestämään todellisen eurooppalaisen vuoropuhelun "katumuksen 
tekijän" statuksen asianmukaisuudesta sekä sen yhdenmukaisuudesta yhteisten 
perusoikeuksia ja ihmisarvoa koskevien arvojen perusteella, jotta optimaalinen 
tietojensaanti vakiinnutetaan vallitsevan ja kaikkien hyväksymän juridisen perustan
mukaisesti;

i. on vakuuttunut, että kansalaisten tuki on keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä
ennakkoehto järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen taistelun menestymiseksi; pyytää 
neuvostoa kannustamaan jäsenvaltioita tehokkaassa tietojen levittämisessä 
kansalaisille eri lainvalvontavirastojen ja oikeuselinten hyvällä yhteistyöllä 
saavutetusta menestyksestä sekä erityisesti yhteisön välineiden ja toimijoiden 
myötävaikutuksesta, jotta suuri yleisö saisi tietoonsa, miten unioni tuo lisäarvoa 
kansalaisille erittäin tärkeällä alalla; 

j. ehdottaa neuvostolle, että Eurobarometrin tutkimustulokset (kuten maaliskuun 2006 
tulokset järjestäytyneestä rikollisuudesta ja korruptiosta1) otetaan paremmin huomioon
ja katsoo, että niissä pitäisi arvioida Euroopan unionin kansalaisten käsitystä EU:n 
toiminnasta tällä alalla sekä kansalaisten toivomaa kehitystä Euroopan tasolla;

k. pyytää neuvostoa jatkamaan Euroopan viestintäpolitiikkaa koskevan valkoisen kirjan 2

perusteella todellisen strategian kehittämistä tämän tiedon organisoimiseksi ja 
välittämiseksi yleisölle ja katsoo, että Euroopan rikoksentorjuntaverkosto (EUCPN)
voisi osallistua siihen tiiviisti, jos sen toimivaltaa laajennetaan3;  

l. pyytää neuvostoa välittömästi saattamaan eurooppalaisen järjestäytyneen rikollisuuden 
torjuntaa koskevan politiikan proaktiiviset toimet osaksi unionin yhteistyösopimuksia
EU:n ulkopuolisten valtioiden kanssa; korostaa tässä yhteydessä, että järjestäytynyttä 
rikollisuutta koskevassa uhkakuva-arviossa ilmoitetaan selkeästi niiden rikollisten 
ryhmien toiminta-alat ja käyttämät yhteydet, joiden maantieteellinen alkuperä on 
tunnistettu; 

m. neuvoo sitä soveltamaan tiettyjen EU:n naapurivaltioiden valtionkoneiston valvonnan 
kiertävän rikollisen toiminnan vuoksi erityistä lähestymistapaa, joka perustuu uuteen 
avoimuutta ja korruption vastaista taistelua koskevaan aloitteeseen, jolla pyritään 
organisoimaan suhteita EU:n ulkopuolisten maiden ja erityisesti naapuruuspolitiikan 
puitteissa; 

n. kehottaa neuvoston puheenjohtajavaltiota jatkamaan sekä tehostamaan Itävallan 
puheenjohtajuuskaudella aloitettua pohdintaa todellisen "sisäistä turvallisuutta 
koskevan suunnitelman" kehittämiseksi;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle sekä tiedoksi
komissiolle.

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_245_
2 http://ec.europa.eu/communication_white_paper/doc/white
3 www.eucpn.org :  http://www.eucpn.org/keydocs/l_15320010608en00010003.pdf
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EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUS NEUVOSTOLLE STRATEGISEN 
TOIMINTAPERIAATTEEN KEHITTÄMISESTÄ JÄRJESTÄYTYNEEN 

RIKOLLISUUDEN TORJUMISEKSI B6-0073/2006

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille strategisen 
toimintaperiaatteen kehittämisestä järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan,

A. katsoo, että järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen EU:n tasolla Europolin, Eurojustin, 
Euroopan poliisiakatemian ja poliisipäälliköiden toimintaryhmän kaltaisten unionin 
elinten avulla edellyttää strategisen toimintaperiaatteen kehittämistä,

B. ottaa huomioon, että vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen 
perustamisen jälkeen on EU:n tasolla hyväksytty lukuisia lainsäädännöllisiä ja muunlaisia 
aloitteita, joilla on tuettu järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemistä ja sen vastaista 
taistelua,

1. Antaa neuvostolle seuraavat suositukset:

(a) asianomaiset Europolia ja Eurojustia koskevat oikeudelliset välineet olisi ratifioitava 
ja pantava täytäntöön järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen taistelun tehostamiseksi;

(b) lainvalvontaviranomaisten järjestäytyneen rikollisuuden vastaista yhteistyötä varten 
olisi vahvistettava laaja-alainen ja yhdenmukainen toimintakehys;

(c) tuomioistuinten rikosasioissa antamien päätösten molemminpuolista tunnustamista 
olisi täydennettävä lähentämällä lainsäädäntöjä toisiinsa;

(d) järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen tähtäävien monenvälisten lähestymistapojen 
kehittämistä olisi tuettava;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja tiedoksi 
komissiolle sekä Eurooppa-neuvostolle.


