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AZ EURÓPAI PARLAMENT AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLATA A TANÁCS
SZÁMÁRA

a szervezett bűnözés elleni küzdelem stratégiai koncepciójának kidolgozásáról
(2006/2094(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, a szervezett 
bűnözés elleni küzdelem stratégiai koncepciójának kidolgozásáról szóló közleményére
(COM(2005)0232),

– tekintettel az ALDE képviselőcsoportja nevében Bill Newton Dunn által előterjesztett, a 
szervezett bűnözés elleni küzdelem stratégiai koncepciójának kidolgozásáról szóló
Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló javaslatra, (B6-0073/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (3) bekezdésére, 83. cikkének (5) 
bekezdésére, 84., 90. és 94. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére
(A6-0000/2006),

A. figyelembe véve, hogy a 30 évvel ezelőtt indult rendőri és igazságügyi együttműködés 
jelentős előrehaladást ért el a szervezett bűnözés elleni küzdelem érdekében ;

B. figyelembe véve, hogy a bűnüldözési és igazságügyi szolgálatok közötti együttműködés 
sokat fejlődött (mint ahogy a tagállamok, az Europol, az Eurojust és a 
vámegyüttműködéssel foglalkozó munkacsoport (CCWG) 2005-ös éves jelentéseiből is 
kiderül), amely együttműködés létfontosságú minden hatékony, a szervezett bűnözés ellen 
irányuló európai politikához;

C. elégedetten tudomásul véve, hogy azok az erőfeszítések, amelyek az információcsere 
növekedéséhez és a jövőben együttműködő hatóságokra vonatkozó oktatási 
kezdeményezések intenzívebbé válásához vezettek, eredményeket hoztak, mivel 
csökkentették az egymás iránti bizalom hiányát, amely minden együttműködésnek az 
elsődleges és visszatérő problémája;

D. figyelembe véve ugyanakkor, hogy a szervezett bűnözés elleni küzdelem napjainkban 
csak akkor fejlődhet, ha éles koncepcióváltás történik, amely lehetővé teszi az egyre 
összetettebb belső korlátozások leküzdését, illetve a növekvő kihívást képező 
exponenciálisan növekvő külső korlátok leküzdését;

E. különös figyelemmel arra, hogy a szervezett bűnözés földrajzi terjeszkedésének kedvez az 
új nyitottabb Európa, mivel tökéletesen elsajátította az új közlekedési, kereskedelmi és 
kommunikációs eszközök használatát, és mivel a bűnüldözési szolgálatokat még mindig 
sok esetben terhelik a jogi, adminisztratív, illetve néha a „kulturális tényezők”is, amelyek 
megnehezítik a mindennapi tevékenységüket;

F. figyelembe véve, hogy ennek az idő és tér elleni küzdelemnek a keretében a szervezett 
bűnözés elleni küzdelemnek össze kell kapcsolnia a rendelkezésére álló eszközök és a 
módszerek kötelező alkalmazását az előrelátás művészetével, amely főképp az 
informálással kapcsolatos potenciális erőforrások hatékony és maximális alkalmazásán 
alapul;
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G. figyelembe véve, hogy csak egy proaktív politika teheti lehetővé a valós helyzethez való 
alkalmazkodást – a különböző bűnszervezetek közötti rendkívül összetett
együttműködésről van szó – és a társadalmakra nyomást gyakorló bűnszervezetek által 
okozott fenyegetések jelentős csökkentését az új szereplőket magában foglaló, az alapvető 
jogokat mindig tiszteletben tartó megelőző politika segítségével;

H. figyelembe véve, hogy szükség van a bűnözéssel kapcsolatos jelenségekről való általános 
ismeretek javítására, és ezek terjesztésére az összes bűnözés elleni küzdelemben résztvevő 
szereplővel együtt;

I. figyelembe véve, hogy az általában alulinformált közvélemény támogatása az egyik 
kulcsa a szervezett bűnözés elleni küzdelem közép- és hosszútávú sikerének;

J. figyelembe véve, hogy a rendelkezésre álló közösségi eszközök, mint az EUROPOL vagy 
az EUROJUST, csak akkor tudnak majd érvényesülni amikor tényleges intézkedési 
önállósághoz jutnak; mivel így egyre sürgetőbb, hogy olyan eszközökkel ruházzuk fel 
ezeket, amelyek segítségével a mostaninál szabadabban intézkedhetnek, és hogy ezzel egy 
időben létrehozzunk egy megfelelő parlamenti ellenőrzési rendszert annak érdekében, 
hogy értékelni lehessen a biztonság érdekében tett intézkedések szükségességét és valódi 
többletértékét, illetve az alapvető jogok tiszteletben tartását, az Európai Unió Alapjogi 
Chartája alapján ;

K. érdeklődéssel kísérve figyelemmel az idei EUROPOL által készített szervezett bűnözésre 
vonatkozó fenyegetetés-értékelést (OCTA)1, a tagállamok számára rendelkezésre áll egy 
dinamikus elemzési anyag, amely elősegíti az elsődleges stratégiai célok meghatározását, 
és ennek az első lépésnek ösztönöznie kell a Tanácsot a bűnözés elleni küzdelemmel 
kapcsolatos szétszórt elemeket összefogó tér megfelelő megszervezésére, különösen az 
osztrák elnökség által kezdeményezett belső biztonság kiépítési koncepció elmélyítése
révén, illetve a interoperabilitás elvének hatékony kialakításával: ez a két elem, az 
információcserén alapuló rendőrségi módszertan (ILLE2), alapján kombinálva elősegíti az 
új szinergiák kialakulását és a stratégiai, taktikai és végrehajtási szinteken a vizsgáló 
és/vagy bűnüldözési szolgálatok közötti kártékony verseny felszámolását;

1. a következő ajánlásokat intézi a Tanácshoz:

(a) kéri, hogy a tagállamokat támogassa abban, hogy maradjanak körültekintőek a 
szervezett bűnözés elleni küzdelemben résztvevő illetékes hatóságokat érintő képzési 
és együttműködési programok támogatásában, illetve felkéri a tagállamokat, hogy 
valós hatékonyságuk elérése érdekében ezekhez a programokhoz teremtsék meg a 
szükséges pénzügyi erőforrásokat az annak megfelelő általános program pénzügyi 
kilátásai3 és a hetedik Kutatási-Fejlesztési Program „biztonság” részének keretében;

(b) emlékezteti arra, hogy a rendőrség és az igazságszolgáltatás közötti együttműködés 
  

1 “A Szervezett Bűnözésre vonatkozó Fenyegetésről szóló hatástanulmány”" – elérhető verzió: 
http://www.Europol.eu.int/publications/OCTA/OCTA2006.pdf
2 Intelligence Led Law Enforcement.
3 „A szabadságok biztonsága és védelme” című általános program, amely magában foglalja többek között a „A 
bűnözés megelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, 2007-2013” speciális programot.
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megerősítése jelenleg a belső szerkezet átszervezésével valósul meg, amely egy 
háromszoros szükségletben jelenik meg : az eljárások modellezésében, az 
információcseréért felelős csatornák átjárhatóságában és a szervezett bűnözés 
jelenségével kapcsolatos ismeretek fokozásában;

(c) javasolja, hogy ösztönözze a tagállamokat, amint az lehetséges, a speciális nyomozási 
technikákhoz való hozzáférés általánosítására, illetve a közösségi nyomozó csoportok 
kialakítására (Közös Nyomozó Csoportok) a Tanács közös nyomozó csoportokról szóló
2002. június 13-i határozat keretében1, amelyeknek a tartalmát nagy részben átvették a 
tagállamok2, és hogy folyamatosan vegye át a helyszínen történő együttműködés 
aspektusát taglaló, a „legjobb gyakorlatot” összefoglaló különböző könyveket, 
amelyek operatív háttérként használnak az illetékes hatóságok;

(d) továbbá kiemeli a bűnözés elleni küzdelemben résztevő szereplők közötti 
információcserét elősegítő csatornák nagyobb mértékű átjárhatóságának fontosságát, 
amely lényeges jogi előrelépést igényel nem csak egyes területeken – mint például a 
bizonyítékot képező elemek megszerzése és hozzáférhetősége, vagy a bűncselekmény 
következményeit azonosító és hatástalanító pénzügyi információk – de a még 
bizonytalan elvi kérdésekben is, mint például a hozzáférhetőségi elv és annak 
következményei, vagy a harmadik pillér keretében a személyes adatok biztonsága;

(e) felkéri, hogy a Bizottsági statisztikák végrehajtási tervét követően (COM (2006)0437), 
mozgósítsa a tagállamokat, hogy tegyenek erőfeszítéseket a bűnözéssel kapcsolatos 
jelenségek alaposabb ismeretére épülő, egy összetett statisztikai eszközöket összefogó 
rendszer létrehozására egy dinamikus perspektíva keretében (mint az OCTA esetében), 
oly módon, hogy a közölt információ, a szervezett bűnözés helyszínének pontos leírása 
mellett a helyszínen dolgozó hatóságok által adott, és továbbítható végrehajtási 
stratégiákat és ajánlásokat javasoljon;

(f) kéri, hogy tegye hatékonnyá az EUROPOL és az EUROJUST szükséges önállóságát a 
hatáskörükben lévő kezdeményezési lehetőségek teljes megadásával annak érdekében, 
hogy ezek a szervezetek a koordinációs szerepből átkerüljenek a kezdeményező 
szerepbe az európai szintű szervezett bűnözés elleni küzdelem keretében; megjegyzi, 
hogy a hatáskörük ilyen mértékű kiszélesítését a valós parlamenti ellenőrzési rendszer 
létrehozásának kell kísérnie, amelyet csak az Európai Parlament tud megfelelően 
végrehajtani jogi és hatékonysági kérdések miatt;

(g) javasolja, hogy semmilyen lehetőséget se hagyjon figyelmen kívül a megelőzés terén, 
mivel ez a kérdés különös figyelmet igényel, főleg abban az esetben, amikor 
különböző kezdeményezéseken keresztül hatékonyan védeni akarjuk az áldozatok 
mellett a bűncselekmények tanúit is, annak érdekében, hogy megnyissuk ezen
információ-forrásokat, amelyeket a bűnszervezetek a zsarolás és a állandó nyomásával
gyakran elfojtanak ;

(h) javasolja, hogy egy valódi vitát szervezzen az európai szinten létező „megbánó”
statútum helyénvalóságáról, és az ilyen jellegű statútum összeegyeztethetőségéről a 
emberi jogokkal és a emberi méltósággal kapcsolatos közösségi értékeinkkel, annak 
érdekében, hogy az információ megfelelő kutatását előre meghatározott, és mindenki 
által elfogadott jogi alapokra helyezzük;

  
1 HL L 162, 2002.6.20, 1. o.
2 Lásd a 2002. június 13-i tanácsi kerethatározat jogi átvételéről szóló Bizottság által készített jelentést és annak 
mellékletét (COM (2004) 858 végleges).
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(i) meg van győződve arról, hogy a közvélemény támogatása közép és hosszú távon a 
szervezett bűnözés elleni küzdelem sikerének egyik feltétele, ezért felkéri, hogy 
ösztönözze a tagállamokat arra, hogy jelentős erőfeszítést tegyenek a közvélemény felé 
való kommunikációban annak érdekében, hogy megismertessék vele a különböző 
bűnüldözési és igazságügyi szolgálatok közötti jó együttműködés által elért sikereket, 
főleg ott, ahol közösségi eszközöket és szereplőket vettek igénybe, illetve hogy 
tudatosítsák az állampolgárokban e számukra létfontosságú területeken az Unió 
kezdeményezései nyomán keletkező hozzáadott értéket;

(j) javasolja az Eurobaromètre időszakos kutatásai (mint például a 2006. márciusi a 
szervezett bűnözést és a korrupciót érintő kutatás1) tanulságainak fokozott 
figyelembevételét, amelyeknek az a célja, hogy megvizsgálják az európai 
állampolgárok véleményét az EU által ezen a területen játszott szerepet illetően, 
valamint az európai szinten kívánt fejlődést illetően;

(k) kéri a kommunikációról szóló Fehér Könyv alapján2, hogy segítse elő egy valódi 
szervezési stratégia létrehozását és az üzenetek terjesztését a nagy közönség számára, 
amely szorosan összekapcsolódhat az Európai Unió Bűnmegelőzési Hálózatával 
(EUCPN), hatáskörének3 kiszélesítését követően;

(l) folyamatosan kéri, hogy mérsékelje a harmadik országokkal megkötött 
együttműködési egyezmények keretében folytatott szervezett bűnözés elleni 
küzdelemmel kapcsolatos európai politika proaktív jellegét; ezzel kapcsolatosan 
hangsúlyozza, hogy a szervezett bűnözésre vonatkozó fenyegetésértékelés (OCTA) 
világosan megállapítja a követendő megoldásokat a tevékenységi kör, illetve azoknak 
a bűnszervezetek összekapcsolódásainak megjelölésével, amelyeknek a földrajzi 
származását meg lehetett állapítani;

(m)figyelembe véve, bizonyos Unióval határos országok bűnözéssel kapcsolatos állami 
szervezetrendszereiben még mindig sűrűn előforduló hiányosságokat, azt tanácsolja, 
hogy fogadjon el egy specifikus, új kezdeményezés köré épülő megközelítést az 
átláthatóság és a korrupció elleni küzdelem jegyében, a harmadik országokkal ápolt 
kapcsolatok átszervezésének céljából, különös tekintettel a szomszédsági politikára;

(n) kéri a Tanács Elnökségét, hogy újra vegye át, és mélyítse el az osztrák elnökség alatt 
kezdeményezett gondolatmenetet a valódi „Belső Biztonság Felépítése” érdekében.

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen ajánlást a Tanácsnak, és tájékoztatás céljából a 
Bizottságnak.

  
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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19.1.2006

TANÁCSHOZ INTÉZETT AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT B6-0073/2006

Az Európai Parlament ajánlása a Tanács számára a szervezett bűnözés elleni küzdelem 
stratégiai koncepciójának kidolgozásáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, a szervezett 
bűnözés elleni küzdelem stratégiai koncepciójának kidolgozásáról szóló közleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (1) bekezdésére,

A. mivel szükség van a szervezett bűnözés elleni küzdelem stratégiai koncepciójának uniós 
szinten történő kidolgozására olyan uniós szervekkel együtt, mint az Europol, az Eurojust, 
a CEPOL és a rendőrségi vezetők,

B. mivel a szabadság, biztonság és jog érvényesülése térségének létrehozása óta számos 
olyan jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezést fogadtak el EU szinten, amelyek 
hozzájárulnak a szervezett bűnözés megelőzéséhez és az az elleni küzdelemhez,

1. a következő ajánlásokat címezi a Tanácsnak:

(a) ratifikálni kell és végre kell hajtani az Europollal és az Eurojusttal kapcsolatos 
vonatkozó jogi aktusokat a szervezett bűnözés elleni küzdelem megerősítése 
érdekében;

(b) átfogó és koherens keretet kell kialakítani a szervezett bűnözés elleni bűnüldözési 
együttműködés céljára;

(c) a jogszabályokat közelíteni kell a büntetőügyekben hozott bírósági döntések kölcsönös 
elismerésének kiegészítéseként;

(d) támogatni kell a szervezett bűnözés elleni küzdelem multilaterális megközelítéseinek 
kialakítását;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen ajánlást a Tanácsnak, és tájékoztatás céljából a 
Bizottságnak és az Európai Tanácsnak.


