
 

AM\1006882DA.doc  PE519.347v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

16.10.2013 A7-0307/1 

Ændringsforslag  1 

Rui Tavares 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt B 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

B. der henviser til, at de kriminelle 

organisationer gradvist har udvidet deres 

aktionsradius til international skala ved at 

udnytte de muligheder, der er fulgt med 

åbningen af de indre grænser i Den 

Europæiske Union og med den 

økonomiske globalisering og de nye 

teknologier, og ved at indgå alliancer med 

kriminelle grupper fra andre lande (som det 

er tilfældet med de sydamerikanske 

narkokarteller og den russisksprogede 

organiserede kriminalitet) om deling af 

markederne og indflydelsesområder; der 

henviser til, at kriminelle grupper i 

stigende grad spreder deres operationer, så 

der opstår forbindelser mellem 

narkotikahandel, menneskehandel, hjælp til 

ulovlig indvandring, våbenhandel og 

hvidvaskning af penge; 

B. der henviser til, at de kriminelle 

organisationer gradvist har udvidet deres 

aktionsradius til international skala ved at 

udnytte den økonomiske globalisering og 

de nye teknologier, og ved at indgå 

alliancer med kriminelle grupper fra andre 

lande (som det er tilfældet med de 

sydamerikanske narkokarteller og den 

russisksprogede organiserede kriminalitet) 

om deling af markederne og 

indflydelsesområder; der henviser til, at 

kriminelle grupper i stigende grad spreder 

deres operationer, så der opstår 

forbindelser mellem narkotikahandel, 

menneskehandel, hjælp til ulovlig 

indvandring, våbenhandel og hvidvaskning 

af penge; 

Or. en 



 

AM\1006882DA.doc  PE519.347v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

16.10.2013 A7-0307/2 
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Rui Tavares 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt F 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at mange kriminelle 

organisationer er organiseret i netværk, der 

er kendetegnet ved stor fleksibilitet, 

mobilitet, konnektivitet og interetnicitet 

samt en udpræget infiltrationsevne og 

mimetisk evne; der henviser til, at der 

registreres en stigende tilbøjelighed til, at 

de kriminelle organisationer bistår 

hinanden og til, at de - bl.a. gennem de nye 

internationale strukturer og spredningen af 

deres aktiviteter - formår at tilsidesætte 

sproglige og etniske forskelle samt 

forskelle i forretningsinteresser og finder 

sammen om forskellige former for ulovlig 

handel, hvorved de kan mindske 

omkostningerne og øge fortjenesten uanset 

den globale økonomiske krise; 

F. der henviser til, at mange kriminelle 

organisationer er organiseret i netværk, der 

er kendetegnet ved stor fleksibilitet, 

mobilitet, konnektivitet og interetnicitet 

samt en udpræget infiltrationsevne og 

mimetisk evne; der henviser til, at der 

registreres en stigende tilbøjelighed til, at 

de kriminelle organisationer bistår 

hinanden og til, at de - bl.a. gennem de nye 

internationale strukturer og spredningen af 

deres aktiviteter - formår at tilsidesætte 

sproglige forskelle samt forskelle i 

forretningsinteresser og finder sammen om 

forskellige former for ulovlig handel, 

hvorved de kan mindske omkostningerne 

og øge fortjenesten uanset den globale 

økonomiske krise; 

Or. en 
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Rui Tavares 
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Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

(2013/2107(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt N 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

N. der henviser til, at en betydelig del af de 

kriminelle grupper, der opererer i Europa, 

fortsat benytter de europæiske ruter og især 

dem, der krydser Vestbalkan, til handlen 

med mennesker og med våben og narko 

(og narkoprækursorer); der henviser til, at 

heroin bestemt til Den Europæiske Union 

når frem ad bevægelige ruter, og at 

Sydøsteuropa under alle omstændigheder 

er en af de vigtigste indfaldsveje bl.a. for 

illegal migration; 

N. der henviser til, at en betydelig del af de 

kriminelle grupper, der opererer i Europa, 

fortsat benytter de europæiske ruter og især 

dem, der krydser Vestbalkan, til handlen 

med mennesker og med våben og narko 

(og narkoprækursorer); der henviser til, at 

heroin bestemt til Den Europæiske Union 

når frem ad bevægelige ruter; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/4 

Ændringsforslag  4 

Rui Tavares 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

(2013/2107(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt AX 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

AX. der henviser til UNODC's 2012-

oversigt over tilfælde af organiseret 

kriminalitet, ifølge hvilken specielle 

efterforskningsteknikker ofte er 

uvurderlige for efterforskningen og 

retsforfølgningen af organiseret 

kriminalitet, og disse teknikker ligger til 

grund for de succesfulde resultater, der er 

opnået i de uhyre indviklede og komplekse 

efterforskninger, der fremgår af de 

skildrede sager; der henviser til, at FN's 

Palermokonventions artikel 20, stk. 1, 

opfordrer deltagerstaterne til at anvende 

specielle efterforskningsteknikker for 

effektivt at bekæmpe organiseret 

kriminalitet; 

AX. der henviser til UNODC's 2012-

oversigt over tilfælde af organiseret 

kriminalitet, ifølge hvilken specielle 

efterforskningsteknikker ofte er 

uvurderlige for efterforskningen og 

retsforfølgningen af organiseret 

kriminalitet, og disse teknikker ligger til 

grund for de succesfulde resultater, der er 

opnået i de uhyre indviklede og komplekse 

efterforskninger, der fremgår af de 

skildrede sager; der henviser til, at FN's 

Palermokonventions artikel 20, stk. 1, 

opfordrer deltagerstaterne til at anvende 

specielle efterforskningsteknikker for 

effektivt at bekæmpe organiseret 

kriminalitet; 

Or. en 
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Rui Tavares 
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Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

(2013/2107(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt AX 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

AX. der henviser til UNODC's 2012-oversigt over 

tilfælde af organiseret kriminalitet, ifølge hvilken 

specielle efterforskningsteknikker ofte er 

uvurderlige for efterforskningen og 

retsforfølgningen af organiseret kriminalitet, og 

disse teknikker ligger til grund for de succesfulde 

resultater, der er opnået i de uhyre indviklede og 

komplekse efterforskninger, der fremgår af de 

skildrede sager; der henviser til, at FN's 

Palermokonventions artikel 20, stk. 1, opfordrer 

deltagerstaterne til at anvende specielle 

efterforskningsteknikker for effektivt at bekæmpe 

organiseret kriminalitet; 

AX. der henviser til UNODC's 2012-

oversigt over tilfælde af organiseret 

kriminalitet, ifølge hvilken specielle 

efterforskningsteknikker ofte er 

uvurderlige for efterforskningen og 

retsforfølgningen af organiseret 

kriminalitet, og disse teknikker ligger til 

grund for de succesfulde resultater, der er 

opnået i de uhyre indviklede og komplekse 

efterforskninger, der fremgår af de 

skildrede sager; der henviser til, at FN's 

Palermokonventions artikel 20, stk. 1, 

opfordrer deltagerstaterne til at anvende 

specielle efterforskningsteknikker for 

effektivt at bekæmpe organiseret 

kriminalitet; der henviser til, at disse 

teknikker bør reguleres ved lov og være 

proportionelle og nødvendige i et 

demokratisk samfund, underlagt 

retsmyndighedernes og andre uafhængige 

organers kontrol via en forudgående 

godkendelse samt overvågning under 

efterforskningen eller efterfølgende 

revision for at sikre, at de er i fuld 

overensstemmelse med 

menneskerettighederne, således som det 

kræves i Europarådets Ministerkomités 

henstilling (2005)10 om særlige 

efterforskningsteknikker i forbindelse 

med grove forbrydelser, herunder 

terrorhandlinger; 
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Rui Tavares 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

(2013/2107(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 39 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

39. bemærker de eksisterende bånd mellem 

den organiserede kriminalitet og 

terrorisme, som påvist af rets- og 

politimyndigheder, i nogle tilfælde i 

forbindelse med finansieringen af 

terrorgruppers ulovlige aktiviteter via 

indtægter fra ulovlig handel på 

internationalt plan, og opfordrer 

medlemsstaterne til at styrke 

foranstaltningerne til bekæmpelse af disse 

aktiviteter; bemærker i den forbindelse 

vigtigheden af datadeling mellem 

retshåndhævende myndigheder i 

medlemsstaterne gennem oprettelse af et 

EU-PNR-system og et EU-TFTP-system 

og gennem godt samarbejde på 

internationalt plan mellem 

retshåndhævende myndigheder og 

agenturer; 

39. bemærker de eksisterende bånd mellem 

den organiserede kriminalitet og 

terrorisme, som påvist af rets- og 

politimyndigheder, i nogle tilfælde i 

forbindelse med finansieringen af 

terrorgruppers ulovlige aktiviteter via 

indtægter fra ulovlig handel på 

internationalt plan, og opfordrer 

medlemsstaterne til at styrke 

foranstaltningerne til bekæmpelse af disse 

aktiviteter; bemærker i den forbindelse 

vigtigheden af at forbedre og styrke 

datadeling mellem retshåndhævende 

myndigheder på EU-plan, især Europol 

og Eurojust, og gennem godt samarbejde 

på internationalt plan mellem 

retshåndhævende myndigheder og 

agenturer på grundlag af internationale 

aftaler; 

Or. en 
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Ændringsforslag  7 

Rui Tavares 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

(2013/2107(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 54 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

54. opfordrer medlemsstaterne til at 

udarbejde passende strategier med henblik 

på at få deres efterretningstjenester og 

politi- og efterforskningsmyndigheder til 

med fuld deltagelse af Europol og bedre 

udnyttelse af dennes rolle til at udveksle 

informationer indbyrdes og til at foretage 

de nødvendige analyser til at opspore og 

om muligt forebygge de nye tendenser 

inden for den organiserede kriminalitet, 

samtidig med at de grundlæggende 

rettigheder respekteres, især retten til 

privatlivets fred og retten til beskyttelse af 

personoplysninger; 

54. opfordrer EU og medlemsstaterne til at 

udarbejde retsinstrumenter og passende 

strategier med henblik på at få deres 

retshåndhævende og 

efterforskningsmyndigheder til med fuld 

deltagelse af Europol og bedre udnyttelse 

af dennes rolle til at udveksle 

informationer indbyrdes og til at foretage 

de nødvendige analyser til at opspore og 

om muligt forebygge og modvirke de nye 

tendenser inden for den organiserede 

kriminalitet, samtidig med at de 

grundlæggende rettigheder respekteres, 

især retten til privatlivets fred og retten til 

beskyttelse af personoplysninger; 

Or. en 
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Rui Tavares 
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Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

(2013/2107(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 68 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

68. opfordrer med det formål at få 

afdækket problemerne med korruption i 

den offentlige forvaltning bedre til, at der 

gøres brug af de midler, der er til 

rådighed for hemmelige aktioner, under 

behørig hensyntagen til retsstatsprincippet 

og med forbehold for de demokratiske 

kontrolmekanismer og den nationale 

lovgivning; 

68. erindrer, at brugen af hemmelige 

aktioner kan være nyttig i bekæmpelsen af 

organiseret kriminalitet og anden grov 

kriminalitet, forudsat at den reguleres ved 

lov, er proportionel og nødvendig i et 

demokratisk samfund, underlagt 

retsmyndigheders og andre uafhængige 

organers kontrol via en forudgående 

godkendelse samt overvågning under 

efterforskningen eller efterfølgende 

revision for at sikre, at den er i fuld 

overensstemmelse med 

menneskerettighederne; 

Or. en 

 
 

 


