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16.10.2013 A7-0307/1 

Τροπολογία  1 

Rui Tavares  

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Β 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 

εγκληµατικές οργανώσεις έχουν διευρύνει 

σταδιακά το πεδίο δράσης τους σε διεθνή 

κλίµακα, εκµεταλλευόµενες τις ευκαιρίες 
που προσφέρουν το άνοιγµα των 
εσωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και η οικονοµική 
παγκοσµιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες, 
και συνάπτοντας συµµαχίες µε 

εγκληµατικές οµάδες άλλων χωρών (όπως 

για παράδειγµα µε τα καρτέλ ναρκωτικών 

της Νότιας Αµερικής και µε ρωσόφωνες 

εγκληµατικές οργανώσεις), µε στόχο να 
δηµιουργήσουν αγορές και ζώνες 

επιρροής· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 

εγκληµατικές οµάδες ολοένα και 

περισσότερο διαφοροποιούν τη δράση τους 

και ότι η σύνδεση µεταξύ του 

λαθρεµπορίου ναρκωτικών, της εµπορίας 

ανθρώπων, της διευκόλυνσης της 

παράνοµης µετανάστευσης, του 

λαθρεµπορίου όπλων και της 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες ενισχύεται· 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 

εγκληµατικές οργανώσεις έχουν διευρύνει 

σταδιακά το πεδίο δράσης τους σε διεθνή 

κλίµακα, εκµεταλλευόµενες την 
οικονοµική παγκοσµιοποίηση και τις νέες 
τεχνολογίες, και συνάπτοντας συµµαχίες 

µε εγκληµατικές οµάδες άλλων χωρών 
(όπως για παράδειγµα µε τα καρτέλ 

ναρκωτικών της Νότιας Αµερικής και µε 
ρωσόφωνες εγκληµατικές οργανώσεις), µε 

στόχο να δηµιουργήσουν αγορές και  
ζώνες επιρροής· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 

εγκληµατικές οµάδες ολοένα και 

περισσότερο διαφοροποιούν τη δράση τους 

και ότι η σύνδεση µεταξύ του 

λαθρεµπορίου ναρκωτικών, της εµπορίας 

ανθρώπων, της διευκόλυνσης της 

παράνοµης µετανάστευσης, του 

λαθρεµπορίου όπλων και της 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες ενισχύεται· 

Or. en 
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Rui Tavares  
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Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες 

εγκληµατικές οργανώσεις παρουσιάζουν 

µία δικτυακή δοµή που χαρακτηρίζεται 

από υψηλό βαθµό ευελιξίας, 

κινητικότητας, διασύνδεσης και 

διεθνικότητας, και διαθέτουν µεγάλη 

ικανότητα διείσδυσης και µιµητισµού· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται µία 

αυξανόµενη τάση αµοιβαίας συνδροµής 

µεταξύ των διαφόρων εγκληµατικών 

οργανώσεων – συν τοις άλλοις, και µέσω 

των νέων διεθνών δοµών τους και της 

διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων τους 

– που τους επιτρέπει να παρακάµπτουν 

διαφορές γλώσσας, εθνοτικής καταγωγής 
ή εµπορικών συµφερόντων και να 

εφαρµόζουν  κοινές πρακτικές 
λαθρεµπορίου, µε αποτέλεσµα τη µείωση 

του κόστους και τη µεγιστοποίηση των 

κερδών σε µία περίοδο παγκόσµιας 

οικονοµικής κρίσης· 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες 

εγκληµατικές οργανώσεις παρουσιάζουν 

µία δικτυακή δοµή που χαρακτηρίζεται 

από υψηλό βαθµό ευελιξίας, 

κινητικότητας, διασύνδεσης και 

διεθνικότητας, και διαθέτουν µεγάλη 

ικανότητα διείσδυσης και µιµητισµού· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται µία 

αυξανόµενη τάση αµοιβαίας συνδροµής 

µεταξύ των διαφόρων εγκληµατικών 

οργανώσεων – συν τοις άλλοις, και µέσω 

των νέων διεθνών δοµών τους και της 

διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων τους 

– που τους επιτρέπει να παρακάµπτουν 

διαφορές γλώσσας και εµπορικών 

συµφερόντων και να εφαρµόζουν κοινές 

πρακτικές λαθρεµπορίου, µε αποτέλεσµα 

τη µείωση του κόστους και τη 

µεγιστοποίηση των κερδών σε µία περίοδο 

παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης· 
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Rui Tavares  
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Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ι∆ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Ι∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά 

δροµολόγια, ιδίως αυτά που διέρχονται 

από τα δυτικά Βαλκάνια, βρίσκονται στο 

επίκεντρο της δράσης ενός µεγάλου 

µέρους των εγκληµατικών οµάδων που 

δρουν στην Ευρώπη στους τοµείς της 

εµπορίας ανθρώπων, του λαθρεµπορίου 

όπλων και ναρκωτικών (και των 

πρόδροµων ουσιών τους), καθώς και της 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες· λαµβάνοντας υπόψη ότι η 

ηρωίνη που προορίζεται για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση καταφθάνει στην 

ευρωπαϊκή ήπειρο µέσω συνεχώς 

µεταβαλλόµενων δροµολογίων και ότι η 
νοτιοανατολική ευρωπαϊκή περιφέρεια 
αποτελεί ούτως ή άλλως ένα από τα 
κυριότερα ενδιάµεσα σηµεία 
µετεπιβίβασης παράνοµων µεταναστών· 

Ι∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά 

δροµολόγια, ιδίως αυτά που διέρχονται 

από τα δυτικά Βαλκάνια, βρίσκονται στο 

επίκεντρο της δράσης ενός µεγάλου 

µέρους των εγκληµατικών οµάδων που 

δρουν στην Ευρώπη στους τοµείς της 

εµπορίας ανθρώπων, του λαθρεµπορίου 

όπλων και ναρκωτικών (και των 

πρόδροµων ουσιών τους), καθώς και της 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες· λαµβάνοντας υπόψη ότι η 

ηρωίνη που προορίζεται για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση καταφθάνει στην 

ευρωπαϊκή ήπειρο µέσω συνεχώς 

µεταβαλλόµενων δροµολογίων·  
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Rui Tavares  
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Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη N 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

N. λαµβάνοντας υπόψη ότι, όπως 

αναφέρεται στην ανασκόπηση των 

υποθέσεων οργανωµένου εγκλήµατος του 

UNODC 2012, «οι ειδικές τεχνικές 
έρευνας συχνά αποδεικνύονται πολύτιµες 

για τη διερεύνηση και τη δίωξη του 

οργανωµένου εγκλήµατος. Σε αυτές 
οφείλονται τα επιτεύγµατα στις πιο σωστά 

διαρθρωµένες και περίπλοκες έρευνες, 

όπως φαίνεται από τις υποθέσεις»· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 20 

παράγραφος 1 της Σύµβασης του Παλέρµο 

καλεί τα κράτη µέρη να συµµετάσχουν στη 

χρήση ειδικών τεχνικών ερευνών «µε 
στόχο την αποτελεσµατική αντιµετώπιση 

του οργανωµένου εγκλήµατος»· 

N. λαµβάνοντας υπόψη ότι, όπως 

αναφέρεται στην ανασκόπηση των 

υποθέσεων οργανωµένου εγκλήµατος του 

UNODC 2012, «οι ειδικές τεχνικές 
έρευνας συχνά αποδεικνύονται πολύτιµες 

για τη διερεύνηση και τη δίωξη του 

οργανωµένου εγκλήµατος. Σε αυτές 
οφείλονται τα επιτεύγµατα στις πιο σωστά 

διαρθρωµένες και περίπλοκες έρευνες, 

όπως φαίνεται από τις υποθέσεις»  
λαµβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 20 

παράγραφος 1 της Σύµβασης του Παλέρµο 

καλεί τα κράτη µέρη να συµµετάσχουν στη 

χρήση ειδικών τεχνικών ερευνών «µε 
στόχο την αποτελεσµατική αντιµετώπιση 

του οργανωµένου εγκλήµατος»·  

Or. en 
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Rui Tavares  
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Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη N 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

N. λαµβάνοντας υπόψη ότι, όπως 

αναφέρεται στην ανασκόπηση των 

υποθέσεων οργανωµένου εγκλήµατος του 

UNODC 2012, «οι ειδικές τεχνικές 
έρευνας συχνά αποδεικνύονται πολύτιµες 

για τη διερεύνηση και τη δίωξη του 

οργανωµένου εγκλήµατος. Σε αυτές 
οφείλονται τα επιτεύγµατα στις πιο σωστά 

διαρθρωµένες και περίπλοκες έρευνες, 

όπως φαίνεται από τις υποθέσεις»· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 20 

παράγραφος 1 της Σύµβασης του Παλέρµο 

καλεί τα κράτη µέρη να συµµετάσχουν στη 

χρήση ειδικών τεχνικών ερευνών «µε 
στόχο την αποτελεσµατική αντιµετώπιση 

του οργανωµένου εγκλήµατος»· 

N. λαµβάνοντας υπόψη ότι, όπως 

αναφέρεται στην ανασκόπηση των 

υποθέσεων οργανωµένου εγκλήµατος του 

UNODC 2012, «οι ειδικές τεχνικές 
έρευνας συχνά αποδεικνύονται πολύτιµες 

για τη διερεύνηση και τη δίωξη του 

οργανωµένου εγκλήµατος. Σε αυτές 
οφείλονται τα επιτεύγµατα στις πιο σωστά 

διαρθρωµένες και περίπλοκες έρευνες, 

όπως φαίνεται από τις υποθέσεις»  
λαµβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 20 

παράγραφος 1 της Σύµβασης του Παλέρµο 

καλεί τα κράτη µέρη να συµµετάσχουν στη 

χρήση ειδικών τεχνικών ερευνών «µε 
στόχο την αποτελεσµατική αντιµετώπιση 

του οργανωµένου εγκλήµατος»·  
λαµβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω 
τεχνικές πρέπει να ρυθµίζονται από το 
νόµο, να είναι αναλογικές και 
απαραίτητες σε µια δηµοκρατική 
κοινωνία, να υπόκεινται στον έλεγχο των 
δικαστικών αρχών και άλλων 
ανεξάρτητων οργάνων µέσω 
προηγούµενης έγκρισης και επίβλεψης 
της έρευνας ή εκ των υστέρων ελέγχου 
αυτής, προκειµένου να διασφαλίζεται η 
πλήρης συµµόρφωση των τεχνικών 
αυτών προς τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 
όπως επιτάσσει η σύσταση (2005)10 της 
Επιτροπής Υπουργών για τις «ειδικές 
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τεχνικές έρευνας» όσον αφορά σοβαρά 
εγκλήµατα συµπεριλαµβανοµένων των 
τροµοκρατικών ενεργειών· 
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Rui Tavares  
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Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 39 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

39. επισηµαίνει τις σχέσεις που υφίστανται 
µεταξύ οργανωµένου εγκλήµατος και 

τροµοκρατίας, τις οποίες αποκαλύπτουν οι 

δικαστικές και αστυνοµικές αρχές, ενίοτε 

σε συνδυασµό µε τη χρηµατοδότηση των 

δραστηριοτήτων τροµοκρατικών οµάδων 

µέσω προσόδων από το διεθνές 

λαθρεµπόριο και καλεί τα κράτη µέλη να 

ενισχύσουν τα µέτρα για την πάταξη αυτών 

των δραστηριοτήτων· εν προκειµένω, 

επισηµαίνει τη σηµασία της ανταλλαγής 

δεδοµένων µεταξύ των αρχών επιβολής 

του νόµου των κρατών µελών, µέσω της 
δηµιουργίας ενός ενωσιακού συστήµατος 
για τις καταστάσεις µε τα ονόµατα 
επιβατών (PNR) και ενός ενωσιακού 
συστήµατος για την παρακολούθηση της 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας 
(TFTP), καθώς και µέσω της οµαλής 

συνεργασίας, σε διεθνές επίπεδο, µεταξύ 

των αρχών και των φορέων επιβολής του 

νόµου· 

39. επισηµαίνει τις σχέσεις που υφίστανται 
µεταξύ οργανωµένου εγκλήµατος και 

τροµοκρατίας, τις οποίες αποκαλύπτουν οι 

δικαστικές και αστυνοµικές αρχές, ενίοτε 

σε συνδυασµό µε τη χρηµατοδότηση των 

δραστηριοτήτων τροµοκρατικών οµάδων 

µέσω προσόδων από το διεθνές 

λαθρεµπόριο και καλεί τα κράτη µέλη να 

ενισχύσουν τα µέτρα για την πάταξη αυτών 

των δραστηριοτήτων·  εν προκειµένω, 

επισηµαίνει τη σηµασία της βελτίωσης και 
ενίσχυσης της ανταλλαγής δεδοµένων 

µεταξύ των αρχών επιβολής του νόµου των 

κρατών µελών σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως µε 
την Ευρωπόλ και τη Eurojust, και µέσω 

της οµαλής συνεργασίας, σε διεθνές 

επίπεδο, µεταξύ των αρχών και των 

φορέων επιβολής του νόµου βάσει διεθνών 
συµφωνιών· 

Or. en 
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Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 54 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

54. καλεί τα κράτη µέλη να αναπτύξουν 
ειδικές στρατηγικές προκειµένου οι 
υπηρεσίες πληροφοριών τους και οι 
αστυνοµικές και ανακριτικές αρχές να 
διευκολύνουν, µε τρόπο που θα 

εξασφαλίζει την πλήρη συµµετοχή της 

Ευρωπόλ και την ενίσχυση του ρόλου της, 

την κυκλοφορία πληροφοριών και να 

προβαίνουν στις απαραίτητες αναλύσεις 

για τον εντοπισµό και, ει δυνατόν, την 

πρόληψη των αναδυόµενων τάσεων του 

οργανωµένου εγκλήµατος, επιδεικνύοντας 

παράλληλα σεβασµό προς τα θεµελιώδη 

δικαιώµατα, και ιδίως στο δικαίωµα στην 

ιδιωτική ζωή και το δικαίωµα στην 

προστασία των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα· 

54. καλεί την ΕΕ και τα κράτη µέλη να 
αναπτύξουν νοµικά εργαλεία και ειδικές 
στρατηγικές προκειµένου οι αρχές 
επιβολής του νόµου  και οι ανακριτικές 
τους αρχές να διευκολύνουν και να 
αυξήσουν, µε τρόπο που θα εξασφαλίζει 
την πλήρη συµµετοχή της Ευρωπόλ και 

την ενίσχυση του ρόλου της, την 

κυκλοφορία πληροφοριών και να 

προβαίνουν στις απαραίτητες αναλύσεις 

για τον εντοπισµό και, ει δυνατόν, την 

πρόληψη και καταπολέµηση των 

αναδυόµενων τάσεων του οργανωµένου 

εγκλήµατος, επιδεικνύοντας παράλληλα 

σεβασµό προς τα θεµελιώδη δικαιώµατα, 

και ιδίως στο δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή 

και το δικαίωµα στην προστασία των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα· 

Or. en 
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Rui Tavares  
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Έκθεση A7-0307/2013 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 68 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

68. ενθαρρύνει, στο πλαίσιο του 
καλύτερου εντοπισµού φαινοµένων 
διαφθοράς στη δηµόσια διοίκηση, τη 
χρήση των διαθέσιµων µέσων για 
µυστικές έρευνες σε πλαίσιο σεβασµού 
της αρχής του κράτους δικαίου και µε 
την επιφύλαξη των µηχανισµών 
δηµοκρατικού ελέγχου και της 
εφαρµογής της εθνικής νοµοθεσίας· 

68. υπενθυµίζει ότι η διεξαγωγή µυστικών 
ερευνών ενδέχεται να είναι χρήσιµη στον 
αγώνα κατά του οργανωµένου 
εγκλήµατος και άλλων σοβαρών µορφών 
εγκληµατικότητας, υπό τον όρο ότι 
ρυθµίζεται από το νόµο, είναι αναλογική 
και απαραίτητη σε µια δηµοκρατική 
κοινωνία,  υπόκειται στον έλεγχο των 
δικαστικών αρχών και άλλων 
ανεξάρτητων οργάνων µέσω 
προηγούµενης έγκρισης και επίβλεψης 
της έρευνας ή εκ των υστέρων ελέγχου 
αυτής, προκειµένου να διασφαλίζεται η 
πλήρης συµµόρφωση των ερευνών αυτών 
προς τα ανθρώπινα δικαιώµατα· 
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