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Písemné prohlášení předložené v souladu článkem 136 jednacího řádu Parlamentu 
o boji proti organizované trestné činnosti1

1. Podle údajů poskytnutých Europolem je v Evropě činných tisíce organizovaných 
zločineckých skupin, jež pronikají na legální trhy a ovlivňují jak tyto trhy, tak i politické 
a institucionální postupy, a podkopávají zásady právního státu a základní práva.

2. Rada a Komise považují organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz za 
prioritní politické otázky. Evropská unie nedávno ratifikovala Úmluvu OSN proti 
nadnárodnímu organizovanému zločinu.

3. S ohledem na boj proti organizované trestné činnosti přijal Parlament dne 23. října 2013 
usnesení o organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz: doporučené kroky a 
iniciativy, které obsahují některá doporučení, která ještě nebyla realizována. 

4. Komise se proto vyzývá, aby vyjádřila jasné odhodlání, jejímž cílem by bylo vytvořit 
řádný monitorovací mechanismus v členských státech pro účely podpory sdílení informací 
a osvědčených postupů, k hledání nových vhodných nástrojů a provádění těch, které již 
existují, aby se na evropské úrovni mohlo účinně předcházet a bránit korupci 
a organizované trestné činnosti a aby byla zajištěna účinná ochrana základních práv a 
finančních zájmů EU. 

5. Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě, Komisi a Evropskému 
účetnímu dvoru.

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců 
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo 
pro Parlament závazné.


