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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl kovos su organizuotu 
nusikalstamumu strateginės koncepcijos kūrimo
(2006/2094(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui „Kovos su 
organizuotu nusikalstamumu strateginės koncepcijos kūrimas“ (COM(2005)0232),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją Tarybai, pateiktą Billo Newtono Dunno ALDE frakcijos 
vardu, dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu strateginės koncepcijos kūrimo (B6-
0073/2006) ,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 3 dalį, 83 straipsnio 5 dalį, 
84 straipsnį ir 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą 
(A6-0000/2006),

A. kadangi policijos ir teismų bendradarbiavimas kovos su organizuotu nusikalstamumu 
srityje nuo pat pirmųjų žingsnių pažangiai plėtojamas jau 30 metų;

B. kadangi padaryta žymi teisėsaugos ir teismo institucijų bendradarbiavimo pažanga (kaip 
matyti iš valstybių narių, Europolo, Eurojusto ir Muitinės bendradarbiavimo darbo grupės 
(CCWG) 2005 m. metinių ataskaitų), kadangi bendradarbiavimas ir toliau lieka kovos su 
organizuotu nusikalstamumu Europos lygmeniu veiksmingos politikos svarbiausias 
pagrindas;

C. kadangi su džiaugsmu galima pažymėti, kad įdėtos pastangos, dėl kurių išaugo 
informacijos mainai ir suintensyvėjo drauge turinčių dirbti tarnybų profesinio tobulinimosi 
iniciatyvos, davė vaisių, priversdamos atslūgti abipusį nepasitikėjimą, kuris buvo bet 
kokio bendradarbiavimo šioje srityje pagrindinė ir pasikartojanti problema;

D. kadangi vis dėlto toliau tikėtis pažangos kovos su organizuotu nusikalstamumu srityje bus 
įmanoma tik iš esmės pakeitus požiūrį, kuris leistų išspręsti vis sudėtingesnius vidaus 
suvaržymus ir priimti drauge su augimu didėjantį išorės suvaržymų iššūkį; 

E. kadangi ypač išsiplėtė organizuoto nusikalstamumo geografinės ribos ir tam buvo 
pasinaudota atviresne nei kada nors Europa, nes nusikaltėliai yra puikiai įvaldę naujus 
judėjimo, mainų ir komunikacijos būdus, o teisėsaugos institucijos dar dažnai yra 
apsunkinamos teisinėmis, administracinėmis ir net „kultūrinėmis“ kliūtimis, 
stabdančiomis jų kasdienę veiklą;

F. kadangi šiame mūšyje su laiku ir erdve, kovoje su organizuotu nusikalstamumu 
besąlygiškai būtina jai skirtas priemones ir metodus derinti su gebėjimu numatyti įvykius, 
o tai daugiausia priklauso nuo tinkamo ir maksimalaus galimų informacijos šaltinių 
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panaudojimo;

G. kadangi tik iniciatyvi politika leis pasivyti dabartį – ypač išmanų įvairių nusikalstamų 
grupių bendradarbiavimą, ir, pasitelkiant prevencinę politiką, kurioje dalyvautų nauji 
subjektai, bet ir toliau visiškai laikantis pagrindinių teisių, – panaikinti šių organizacijų 
keliamas grėsmes mūsų visuomenei;

H. kadangi būtina visuotinai gerinti žinias apie kriminalinius reiškinius ir skleisti jas 
perduodant visiems subjektams, įtrauktiems į kovą su terorizmu;

I. kadangi viešosios nuomonės, kuri paprastai būna prastai informuota, parama yra vienas iš 
šios kovos vidutinės ir ilgalaikės sėkmės garantų;

J. kadangi šiuo metu turimos Bendrijos priemonės, pvz., Europolas ir Eurojustas, galės 
visiškai įgyvendinti savo funkcijas tik tada, kai turės tikrą veiksmų autonomiją; todėl 
būtina skubiai joms suteikti priemones veikti laisviau nei dabar ir kartu sukurti atitinkamą 
parlamentinę kontrolę, kuri leistų įvertinti realią jų veiklos naudą ir pridėtinę vertę 
saugumui, taip pat ar visiškai laikomasi pagrindinių teisių, numatytų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje;

K. kadangi galima palankiai pažymėti, kad dėl šiais metais Europolo pateikto organizuoto 
nusikalstamumo grėsmės vertinimo (OCTA)1 valstybės narės turi dinaminės analizės 
dokumentą, leidžiantį joms lengviau nustatyti savo strateginius prioritetus, ir kad šis 
pirmasis žingsnis turi paskatinti Tarybą toliau tvarkyti su tuo susijusią erdvinę struktūrą, 
kurią šiuo metu sudaro prastai tarpusavyje suderinti kovos su nusikalstamumu elementai, 
ypač gilinti vidaus saugumo struktūros koncepciją, inicijuotą Tarybai pirmininkaujančios 
Austrijos, ir operatyviai plėtoti tarpusavio sąveikos principą: šie du elementai, sujungti 
panaudojus informacija pagrįstą policijos metodologiją (ILLE2), turėtų prisidėti prie naujų 
sąveikumo formų ir pašalinti bet kokią kenksmingą analizės ir / ar teisėsaugos institucijų 
konkurenciją strategijos, taktikos ir vykdymo lygmenimis; 

1. pateikia Tarybai šias rekomendacijas:

a. prašo ją smarkiai paskatinti valstybes nares ir toliau kruopščiai remti kompetentingų 
tarnybų ir institucijų, dalyvaujančių kovoje su organizuotu nusikalstamumu, profesinio 
tobulinimo ir mainų programas ir ragina jas skirti šioms programoms – atsižvelgiant į 
finansines perspektyvas ir Bendrąją programą3, taip pat Septintosios bendrosios 
mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programos skyrių 
„Saugumas“ – pakankamas lėšas, kad minėtosios institucijos iš tiesų galėtų veikti 
efektyviai;

b. primena, kad policijos ir teismų bendradarbiavimo priemonių stiprinimas šiuo metu 
vykdomas pritaikant vidaus struktūras, kurioms reikalingi trys dalykai: procedūrų 

  
1 „Organizuoto nusikalstamumo grėsmės vertinimas“ – versija pasiekiama:
http://www.Europol.eu.int/publications/OCTA/OCTA2006.pdf
2 Intelligence Led Law Enforcement.
3 Saugumo ir laisvių apsaugos bendrosios programos 2007–2013 m. Nusikalstamumo prevencijos ir kovos su 
nusikalstamumu specialioji programa.
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modeliavimas, informacijos perdavimo kanalų pralaidumas ir žinių apie organizuoto 
nusikalstamumo reiškinį gerinimas;

c. siūlo paraginti valstybes nares, kai tik bus įmanoma, pradėti visuotinai naudoti 
specialiąsias bylų tyrimo technikas ir plėtoti jungtinių tyrimo grupių (angl. Joint 
Investigation Teams) kūrimą, įsteigtų 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatiniu 
sprendimu dėl jungtinių tyrimo grupių1, kurio turinį valstybės narės plačiai perkėlė į 
nacionalinę teisę2, ir sistemingai įtraukti bendradarbiavimo vietos lygmeniu aspektą į 
įvairius „geros praktikos“ vadovus, kurie su tuo susijusioms tarnyboms būtų kaip 
veiksmų planas;

d. antra vertus, norėtų pabrėžti, kad būtinas didesnis informacijos kanalų tarp kovos su 
nusikalstamumu subjektų pralaidumas, o tam reikia žymių teisės aktų leidybos pokyčių 
tiek konkrečiose srityse, pvz., įrodymų elementų ar finansinės informacijos, skirtos 
nustatyti, o paskui neutralizuoti nusikaltimo produktus, gavimas ir priimtinumas, tiek 
kol kas atidėtais principiniais klausimais, kaip antai prieinamumo principas ir jo 
išvada, asmens duomenų apsauga pagal trečiąjį ramstį; 

e. ragina, remiantis Komisijos pateiktu ES veiksmų planu dėl teisenos 
(COM (2006)0437), sutelkti valstybių narių pastangas gerinti žinias apie kriminalinius 
reiškinius, galutinai parengti ir sujungti į tinklą statistikos priemones, sukurtas 
dinamiškoje perspektyvoje (kaip jau yra OCTA atveju), siekiant, kad perduodamoje 
informacijoje, be kruopštaus organizuoto nusikalstamumo padėties registravimo, būtų 
pateikiamos aiškios veiksmų strategijos ir rekomendacijos, kurias galėtų perimti vietos 
veikiančios tarnybos;

f. prašo, kad būtų įgyvendinta Europolui ir Eurojustui reikalinga autonomija, suteikiant 
šioms tarnyboms visas iniciatyvos galias jų kompetencijos srityje, siekiant, kad jos 
galėtų pereiti nuo koordinavimo vaidmens prie vykdomojo vaidmens kovoje su 
organizuotu nusikalstamumu Europos lygmeniu; patikslina, kad išplečiant jų 
kompetencijos sritis turi būti drauge įgyvendinta tikra parlamentinė kontrolė, kurią 
teisingai vykdyti, tiek teisėtumo, tiek efektyvumo požiūriu, gali tik Europos 
Parlamentas;

g. ragina turėti galvoje, kad negali būti ignoruojamos jokios pastangos prevencijos srityje 
klausimu, kuriam reikia skirti ypatingą dėmesį, ypač pasitelkiant iniciatyvas, skirtas 
efektyviai apsaugoti – neskaitant aukų – kriminalinių aktų liudininkus, kad būtų 
išlaisvinti informacijos šaltiniai, dažnai priversti tylėti dėl nuolatinio šantažo ir baimės 
spaudimo, kurį jiems daro nusikalstamos organizacijos; 

h. siūlo surengti tikrą diskusiją apie „atgailautojo“ statuso pagrįstumą Europos lygmeniu 
ir jo suderinamumą su mūsų bendrosiomis pagarbos žmogaus teisėms ir asmens 
orumui vertybėmis, siekiant optimizuoti informacijos apie iš anksto nustatytus ir visų 
priimtus teisinius pagrindus paiešką;

  
1 OL L 162, 2002 6 20, p. 1.
2 žr. Komisijos pranešimą dėl 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl jungtinių tyrimo grupių 
teisinio perkėlimo į nacionalinę teisę ir jo priedą (COM (2004) 858 galutinis).
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i. įsitikinęs, kad viešosios nuomonės parama, vidutinio ir ilgalaikio poveikio požiūriu, 
yra viena iš sėkmės kovoje su organizuotu nusikalstamumu sąlygų, todėl prašo ją 
paraginti valstybes nares dėti dideles pastangas informuoti visuomenę, kad ši sužinotų 
apie pažangą, pasiektą geru įvairių teisėsaugos ir teisminių institucijų darbu ir 
bendradarbiavimu, ir ypač apie vaidmenį, kurį šiame darbe atliko Bendrijos priemonės 
ir subjektai, siekiant paskatinti įsisąmoninti pridėtinę vertę, kurią suteikė Sąjungos 
iniciatyvos šioje piliečiams gyvybiškai svarbioje srityje;

j. siūlo jai rimtai atsižvelgti į žinias, gautas iš periodinių Eurobarometro apklausų (pvz., 
2006 m. kovo mėn. apklausa apie organizuotą nusikalstamumą ir korupciją1), kurių 
tikslas yra patikrinti, kaip Europos piliečiai suvokia ES vaidmenį šioje srityje ir kokios 
įvykių eigos jie norėtų Europos lygmeniu, 

k. todėl prašo, remiantis Baltąja knyga dėl Europos komunikacijos politikos2, prisidėti 
kuriant tikrą šių pranešimų organizavimo ir perdavimo visuomenei strategiją, į kurią 
galėtų būti glaudžiai įtrauktas Europos nusikalstamumo prevencijos tinklas (EUCPN)3, 
išplėtus jo kompetencijos sritis;   

l. primygtinai prašo atsisakyti Europos kovos su organizuotu nusikalstamumu politikos 
iniciatyvaus pobūdžio, atsižvelgiant į bendradarbiavimo susitarimus su trečiosiomis 
šalimis; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad OCTA aiškiai nubrėžia gaires, kurių reikia 
laikytis, sėkmingai nustatydamas nusikalstamų grupių, kurių geografinę kilmę buvo 
įmanoma nustatyti, veiklos sektorius ir sukurtus ryšius;

m. siūlo, atsižvelgiant į kai kurių Sąjungos pasienio valstybių valstybinio aparato 
prieinamumą nusikalstamumui, patvirtinti specialiąją prieigą, susijusią su nauja 
iniciatyva skaidrumo ir kovos su korupcija srityje, siekiant sutvarkyti santykius su 
trečiosiomis šalimis, ypač kaimynystės politiką;

n. ragina Tarybos vadovybę atnaujinti ir suintensyvinti svarstymus, pradėtus 
pirmininkaujant Austrijai, siekiant sukurti tikrą „vidaus saugumo struktūrą“.

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir susipažinti Komisijai.

  
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
REKOMENDACIJA TARYBAI B6-0073/2006

Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 
strateginės koncepcijos kūrimo

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl kovos su 
organizuotu nusikalstamumu strateginės koncepcijos kūrimo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 1 dalį,

A. kadangi būtina parengti naują kovos su organizuotu nusikalstamumu strateginę koncepciją 
ES lygmeniu, įtraukiant šias ES organizacijas: Europolą, Eurojustą, Europos policijos 
kolegiją (CEPOL) ir Policijos vadovų grupę,

B. kadangi, sukūrus laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, buvo imtasi įvairių iniciatyvų 
leisti teisės aktus ar rengti kitas priemones, padedančias kovoti su organizuotu 
nusikalstamumu ir vykdyti jo prevenciją;

1. pateikia Tarybai šias rekomendacijas:

a) ratifikuoti ir įgyvendinti teisines priemones, susijusias su Europolu ir Eurojustu, 
siekiant sustiprinti kovą su organizuotu nusikalstamumu;

b) sukurti išsamią ir nuoseklią sistemą, skirtą teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui 
kovoje su organizuotu nusikalstamumu;

c) suderinti teisės aktus siekiant, kad būtų abipusiškai pripažįstami teismų sprendimai 
baudžiamosiose bylose;

d) remti kovos su organizuotu nusikalstamumu daugiašalių strategijų kūrimą;

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir susipažinti Komisijai bei 
Europos Vadovų Tarybai.


