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PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU AO 
CONSELHO

sobre a proposta de recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho referente à 
elaboração de um conceito estratégico para combater a criminalidade organizada
(2006/2094(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: "
"elaboração de um conceito estratégico para combater a criminalidade organizada" 
(COM(2005)0232,

– Tendo em conta a proposta de recomendação ao Conselho apresentada por Bill Newton 
Dunn, em nome do Grupo ALDE, sobre a elaboração de um conceito estratégico para 
combater a criminalidade organizada (B6-0073/2006)

– Tendo em conta o nº 3 do artigo 114º, o nº 5 do artigo 83º, o artigo 84º, o artigo 90º e o 
artigo 94º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A6-0000/2006),

A. Considerando a evolução da cooperação policial e judiciária em matéria de luta contra a 
criminalidade organizada, realizada desde os seus primeiros passos, há já trinta anos,

B. Considerando nomeadamente a evolução significativa da cooperação entre os serviços de 
repressão e os serviços judiciários, tal como está patente nos relatórios anuais de 2005 dos 
Estados-Membros, da Europol, da Eurojust, e do Customs Cooperation Working Group 
(CCWG), cooperação que continua a ser a pedra de toque da toda a política eficaz, à 
escala europeia, de luta contra a criminalidade organizada;

C. Considerando com satisfação que os esforços que conduziram ao aumento do intercâmbio 
de informação e a uma intensificação das iniciativas de formação destinadas a serviços 
chamados a trabalhar em conjunto deram bons resultados, fazendo recuar a ausência de 
confiança recíproca, problema fundamental e recorrente em toda a cooperação nesta 
matéria;

D. Considerando, no entanto, que actualmente a luta contra a criminalidade organizada 
apenas poderá continuar a progredir através de uma mudança radical de perspectiva, que 
permita simultaneamente resolver as limitações internas cada vez mais complexas e fazer 
face ao desafio crescente de limitações externas ao crescimento exponencial;

E. Considerando, em particular, a extensão geográfica de uma criminalidade organizada que 
tirou já o melhor partido, numa Europa mais aberta do que nunca, de perfeito controlo dos 
novos meios de deslocação, de intercâmbio e de comunicação, enquanto que os serviços 
de repressão são ainda muitas vezes afectados por dificuldades jurídicas, administrativas e 
mesmo "culturais", que dificultam a sua acção diária; 
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F. Considerando que, dentro deste combate contra o tempo e o espaço, a luta contra a 
criminalidade organizada deve combinar a obrigação imperiosa de adaptação dos meios e 
dos métodos ao seu serviço com uma capacidade de antecipação que assente 
essencialmente na utilização pertinente e exaustiva dos recursos potenciais da informação; 

G. Considerando que somente uma política proactiva permitirá, por um lado, acompanhar a 
realidade - uma cooperação ultra-sofisticada entre vários grupos criminosos - e demolir, 
através de uma política de prevenção que implica novos actores mais respeitadores dos 
direitos fundamentais, o essencial das ameaças que estas organizações fazem pesar sobre 
as nossas sociedades; 

H. Considerando a necessidade geral de uma melhoria dos conhecimentos dos fenómenos de 
índole criminosa e da sua circulação junto dos actores implicados na luta contra a 
criminalidade;

I. Considerando que que o apoio da opinião pública, geralmente pouco informada, é uma das 
chaves do sucesso a médio e longo prazo deste combate;

J. Considerando que os instrumentos comunitários disponíveis - como a EUROPOL e 
EUROJUST - só atingirão a sua plena dimensão a partir do momento em que beneficiem 
de uma verdadeira autonomia de acção; que é, consequentemente, urgente dotá-los de 
meios para actuarem de um modo mais livre do que o actual, e estabelecer 
simultaneamente o controlo parlamentar adequado que permita avaliar a utilidade e a mais 
valia efectiva da sua acção em matéria de segurança, bem como os pleno respeito dos 
direitos fundamentais tal como são consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia; 

K. Considerando com interesse que com a avaliação da ameaça da criminalidade organizada 
(OCTA)1, efectuada este ano pela EUROPOL, os Estados-Membros dispõem de um 
documento de análise dinâmico que facilita a definição das suas prioridades estratégicas, e 
que este primeiro passo deve encorajar o Conselho a prosseguir na via de uma 
estruturação pertinente do espaço que reagrupe os elementos ainda demasiado 
diversificados da luta contra a criminalidade, nomeadamente através do aprofundamento 
do conceito de arquitectura de segurança interna iniciado pela Presidência austríaca e pelo 
desenvolvimento operacional do princípio de interoperabilidade: estes dois elementos, 
combinados com o recurso a uma metodologia policial baseada na informação (ILLE2),
devem contribuir para desenvolver sinergias novas e erradicar qualquer qualquer 
concorrência parasita entre serviços de análise e/ou de repressão aos níveis estratégico, 
táctico e operacional; 

1. Dirige as seguintes recomendações ao Conselho:

a. solicita-lhe que encoraje vivamente os Estados-Membros a permanecerem vigilantes 
no seu apoio aos programas de formaçào e intercâmbio entre serviços e autoridades 
competentes envolvidas na luta contra a criminalidade organizada, e convida-os a 

  
1 "Organised Crime Threat Assesment" - versão disponível:  
http://www.Europol.eu.int/publications/OCTA/OCTA2006.pdf
2 Intelligence Led Law Enforcement.
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dotar estes programas - no quadro das Perspectivas Financeiras e do programa geral1

correspondente, mas também da vertente "segurança" do sétimo Programa-Quadro 
PCRD - dos recursos orçamentais suficientes para permitir a sua eficácia real;

b. recorda-lhe que o reforço dos instrumentos de cooperação policial e judiciária passa 
actualmente por uma adaptação das estruturas internas que se traduzam numa tripla 
necessidade de modelização dos processos, de fluidez dos canais de transmissão de 
informação, e da melhoria dos conhecimentos relativos ao fenómeno da criminalidade 
organizada ;

c. sugere-lhe que convide os Estados-Membros a generalizar, logo que seja possível, o 
recurso às técnicas especiais de inquéritos e a desenvolver a criação de equipas 
conjuntas de inquérito (Joint Investigation Teams) instaurados pela decisão-quadro do 
Conselho de 13 de Junho de 2002 relativa às equipas conjuntas de inquérito2, cujo 
conteúdo foi amplamente transposto pelos Estados-Membros3, e a incorporar 
sistematicamente o aspecto da cooperação no terreno nos vários manuais de "melhores 
práticas" que servem de base operacional aos serviços em questão;

d. insiste, por outro lado, na necessidade de uma maior fluidez dos canais de informação 
entre actores da luta contra a criminalidade, necessitando de maiorias legislativas 
significativas quer em domínios precisos - como a obtensão e a admissibilidade dos 
elementos de prova, ou a informação financeira destinada a identificar e em seguida 
neutralizar os produtos do crime - quer sobre questões de princípio ainda em suspenso, 
como o princípio da disponibilidade e o seu corolário, a protecção dos dados pessoais 
no âmbito do terceiro pilar; 

e. convida-o, na sequência do plano de acção sobre as estatísticas da Comissão (COM 
(2006)0437), a mobilizar os esforços dos Estados-Membros na procura de uma 
melhoria dos conhecimentos destes fenómenos criminosos, através da criação e 
colocação em rede de utensílios estatísticos elaborados numa perspectiva dinâmica 
(como é já o caso de OCTA), de modo a que a informação divulgada, para além da 
transcrição fiel da situação do crime organizado, propõe igualmente estratégias e 
recomendações de acção inteligíveis e possíveis de serem transpostas pelos serviços 
que agem no terreno; 

f. solicita-lhe que torne efectiva a necessária autonomia da EUROPOL e da EUROJUST 
através da atribuição de plenos poderes de iniciativa no seu domínio de competência, 
para que possam passar de um papel de coordenação para um papel motor na luta 
contra a criminalidade organizada à escala europeia; especifica que este alargamento 
das suas competências deve ser acompanhado de um verdadeiro controlo parlamentar 
que só o Parlamento Europeu, por razões de legitimidade e de eficácia, pode exercer 
correctamente;

  
1 Programa geral "Segurança e protecção das liberdades" que inclui nomeadamente o programa especial 
"Prevenção e luta contra o crime, 2007-2013"
2 JO L 162 de 20.6.2002,p.1.
3 ver Relatório da Comissão sobre a transposição jurídica da decisão-quadro do Conselho de 13 de Junho de 
2002 e o seu anexo (COM (2004) 858 final).
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g. convida-o a considerar que nenhuma pista deve ser preterida em matéria de prevenção 
particular, nomeadamente através de iniciativas que visem proteger eficazmente - para 
além das vítimas - as testemunhas de actos criminosos, a fim de libertar as fontes de 
informação muitas vezes obrigadas ao silêncio pela pressão constante da chantagem e 
do terror que sobre elas fazem pesar as organizações criminosas;  

h. sugere a organização de um verdadeiro debate sobre a importância de um estatuto de
"arrependido" à escala europeia, e da sua compatibilidade com a base dos nossos 
valores comuns de respeito dos direitos humanos e da dignidade da pessoa, a fim de 
fazer assentar a procura de informações numa base jurídica pré-estabelecida e aceite 
por todos; 

i. convicto de que apoio da opinião pública é, a médio prazo, uma das condições para o 
sucesso da luta contra a criminalidade organizada, solicita-lhe desde já que exorte os 
Estados-Membros a empreenderem um esforço significativo de comunicação dirigida 
ao grande público, de modo a dar-lhe a conhecer os sucessos obtidos graças ao bom 
funcionamento da cooperação entre diferentes serviços repressivos e judiciários e, 
sobretudo, o papel que aí desempenharam os instrumentos e actores comunitários, a 
fim de suscitar uma consciencialização do valor acrescentado das iniciativas da União 
neste domínio vital para os cidadãos; 

j. sugere-lhe que tome plenamente em conta os ensinamentos extraídos dos inquéritos 
periódicos do Eurobarómetro (como os de Março de 2006 sobre a criminalidade 
organizada e a corrupção1), os quais devem assumir a missão de verificar a percepção 
por parte dos cidadãos europeus do papel desempenhado pela UE neste domínio e das
evoluções desejadas a nível europeu, 

k. solicita-lhe, consequentemente, com base no Livro Branco sobre uma política de 
comunicação europeia2, que contribua para a elaboração de uma efectiva estratégia de 
organização e de difusão destas mensagens destinadas ao grande público, à qual a 
EUCPN poderá ser estreitamente associada, através de um alargamento das suas 
competências3;  

l. insta-o a que afirme o carácter pró-activo da política europeia de luta contra o crime 
organizado no âmbito dos nossos acordos de cooperação com os países terceiros; 
salienta a este respeito que a OSTA delimita claramente as pistas a seguir, assinalando
de uma forma útil os sectores da actividade e as ligações in loco de grupos de 
criminosos cuja origem geográfica pode ser identificada; 

m. aconselha, tendo em conta a receptividade à criminalidade que o aparelho de Estado de 
alguns países fronteiriços da União apresenta ainda com demasiada frequência, que 
adopte uma abordagem específica que se articule em torno de uma iniciativa nova em 
matéria de transparência e de luta contra a corrupção com vocação para estruturar as 
nossas relações com os países terceiros, e mais particularmente a nossa política de 
vizinhança; 

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_245_
2 http://ec.europa.eu/documents/communication_white_papers
3 www.eucpn.org :  http://www.eucpn.org/keydocs/l_15320010608en00010003.pdf
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n. convida a Presidência do Conselho a retomar e intensificar as reflexões iniciadas 
durante a Presidência austríaca com vista a elaborar uma verdadeira "Arquitectura da
Segurança Interna".

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente recomendação ao Conselho e, para 
informação, à Comissão.
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PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU AO 
CONSELHO B6-0073/2006

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 da União 
Europeia,

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:

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

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

(c) há que proceder à aproximação das legislações para a consecução do reconhecimento 
mútuo das decisões judiciais em matéria penal;

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

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


