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Declaração escrita, apresentada nos termos do artigo 136.º do Regimento do Parlamento 
Europeu, sobre a luta contra a criminalidade organizada1

1. De acordo com os dados fornecidos pela Europol, estão ativos na Europa milhares de 
grupos de criminalidade organizada, que se infiltram nos mercados legais e nos processos 
políticos e institucionais, influenciando-os e comprometendo o primado do Direito e os 
direitos fundamentais.

2. O Conselho e a Comissão consideram a criminalidade organizada, a corrupção e o 
branqueamento de capitais questões políticas de primeira ordem. A UE ratificou 
recentemente a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada 
Transnacional.

3. No que respeita à luta contra a criminalidade organizada, o Parlamento adotou uma 
resolução, em 23 de outubro de 2013, sobre a criminalidade organizada, a corrupção e o 
branqueamento de capitais: recomendações sobre medidas e iniciativas a desenvolver, que 
contém várias recomendações a que ainda não foi dado seguimento.

4. A fim de evitar e impedir a corrupção e a criminalidade organizada de forma eficiente a 
nível europeu e de assegurar uma proteção eficaz dos direitos fundamentais e dos 
interesses financeiros da UE, a Comissão é, por isso, instada a assumir um compromisso 
claro no sentido de criar um mecanismo de monitorização regular nos Estados-Membros, 
de encorajar o intercâmbio de informações e de melhores práticas, de identificar novos 
instrumentos adequados e de aplicar os instrumentos já existentes. 

5. A presente declaração, com a indicação do nome dos respetivos signatários, é transmitida 
ao Conselho, à Comissão e ao Tribunal de Contas Europeu.

1 Nos termos do artigo 136.º, n.os 4 e 5, do Regimento do Parlamento Europeu, uma declaração, se tiver recolhido 
a assinatura da maioria dos membros que o compõem, é publicada em ata, com a indicação do nome dos 
respetivos signatários, e transmitida aos destinatários, sem vincular o Parlamento.


