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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu doporučení Evropského parlamentu Radě k vývoji strategické koncepce boje 
proti organizované trestné činnosti
(2006/2094(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: „Vývoj strategické 
koncepce boje proti organizované trestné činnosti“ (KOM(2005)0232),

– s ohledem na návrh doporučení Radě, který předložil Bill Newton Dunn za skupinu 
ALDE k vývoji strategické koncepce boje proti organizované trestné činnosti (B6-
0073/2006)

– s ohledem na čl. 114 odst. 3, čl. 83 odst. 5, články 84, 90 a 94 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
(A6-0000/2006),

A. vzhledem k pokroku soudní a policejní spolupráce v otázce boje proti organizované 
trestné činnosti, která započala již před 30 lety;

B. vzhledem k významnému pokroku, kterého bylo dosaženo v oblasti spolupráce mezi 
donucovacími a soudními orgány (které uvádí výroční zprávy členských států, Europolu, 
Eurojustu a Pracovní skupiny pro celní spolupráci (CCWG) za rok 2005), která je na 
evropské úrovni hlavním klíčovým článkem každé účinné politiky v oblasti boje proti 
organizované trestné činnosti;

C. vzhledem k úspěchu úsilí, které vedlo k širší výměně informací a posílení činnosti 
v oblasti odborné přípravy orgánů, které se této spolupráce účastní, přineslo své výsledky, 
přispělo ke snížení nedostačující vzájemná důvěry, jež byla hlavním problémem celé 
spolupráce v této oblasti;

D. vzhledem k tomu, že se v boji proti organizované trestné činnosti může dnes pokračovat 
jedině, pokud dojde k radikální změně v přístupu k němu, který umožní vyřešit vnitřní, 
stále složitější, obtíže a zároveň se pokusí vyřešit vnější exponencionálně rostoucí 
problémy;

E. zejména vzhledem k tomu, že trestná činnost v Evropě, která je otevřenější více než kdy 
předtím, se úspěšně v rámci jejího území šíří a perfektně využívá nové prostředky 
přemisťování, výměny a komunikace, zatímco donucovací orgány se ještě potýkají se 
soudními, administrativními a dokonce „kulturními“ problémy, které ztěžují jejich 
každodenní činnost; 

F. vzhledem k tomu, že boj proti organizované trestné činnosti je soubojem s časem a 
prostorem, a proto musí zkombinovat nutnou povinnost, kterou je přizpůsobení prostředků 
a nástrojů, jež má k dispozici, s uměním předvídat zakládajícím se především na vhodném 
využívání možných zdrojů informací; 
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G. vzhledem k tomu, že pouze aktivní politika umožní čelit skutečnosti – důmyslné 
spolupráci mezi jednotlivými zločineckými skupinami – a zároveň prostřednictvím 
preventivní politiky, která zapojuje do spolupráce nové činitele, ale zároveň vždy plně 
dodržuje lidská práva, odstranit hlavní hrozby těchto organizací vůči naší společnosti; 

H. vzhledem k tomu, že je třeba zlepšit znalost všech činitelů zapojených do boje proti 
trestné činnosti, pokud jde o jevy s trestnou činností a jejich pohyb;

I. vzhledem k tomu, že podpora veřejnosti, která je často málo informována, je jedním 
z klíčových podmínek střednědobého a dlouhodobého úspěchu tohoto boje;

J. vzhledem k tomu, že dostupné nástroje Společenství – jako jsou EUROPOL a 
EUROJUST – mohou plně vykonávat svou činnost až od chvíle, kdy budou mít 
skutečnou nezávislost při výkonu své činnosti, a že je tudíž naléhavé, aby získaly finanční 
prostředky na to, aby mohly jednat volněji než dnes, a zároveň je nutné zavést 
odpovídající parlamentní kontrolu, která by zhodnotila přínos a skutečnou přidanou 
hodnotu jejich činnosti v oblasti bezpečnosti, jako i dodržování lidských práv z jejich 
strany, jak stanovuje Charta základních práv Evropské unie; 

K. vzhledem k tomu, že díky posouzení hrozeb organizované trestné činnosti (OCTA)1, které 
vypracoval tento rok EUROPOL, mají členské státy k dispozici dokument obsahující 
dynamickou analýzu, který jen napomáhá ke stanovení strategických priorit, a že tento 
první krok by měl představovat podnět pro Radu, aby pokračovala daným směrem ve 
vhodné strukturaci prostoru a sdružila velmi rozptýlené prvky boje proti trestné činnosti, 
zejména prohloubením konceptu vnitřní bezpečnostní struktury, kterou započalo rakouské 
předsednictví, a účinným rozvojem zásady interoperability: tyto dva prvky s využitím 
policejní metodologie založené na informacích (OCTA) by měly přispět k rozvoji nových 
synergií a k vymýcení jakékoli parazitní konkurence mezi analytickými a/nebo 
donucovacími subjekty na strategické, taktické a operativní úrovni; 

1. dává Radě následující doporučení:

a. žádá Radu, aby povzbudila členské státy, aby podporovaly školící a výměnné 
programy mezi odpovědnými subjekty a orgány, které spolupracují v boji proti 
organizované trestné činnosti, a vyzývá členské státy, aby na tyto programy – v rámci 
finančního výhledu a odpovídajícího obecného programu2, ale také v rámci položky 
„bezpečnost“ sedmého rámcového programu – vymezily dostatečné rozpočtové 
prostředky, jež by umožnily dosáhnout jejich skutečné účinnosti;

b. připomíná Radě, že posílení nástrojů policejní a soudní spolupráce se v současné době 
provádí pomocí sladění vnitřních struktur, které mají zapotřebí třech následujících 
postupů: modely postupů, plynulost přenosu informací informačními kanály a 
prohloubení znalostí o organizované trestné činnosti;

  
1 „Posouzení hrozeb organizované trestné činnosti “ – znění k dispozici na:
http://www.Europol.eu.int/publications/OCTA/OCTA2006.pdf
2 Obecný program „Bezpečnost a ochrana svobod“, který zahrnuje především zvláštní program „Předcházení a 
boj proti trestné činnosti, 2007–2013“
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c. navrhuje Radě, aby vyzvala členské státy, jakmile to bude možné, k rozšíření  
využívání zvláštních vyšetřovacích technik k vytváření společných vyšetřovacích 
týmů, jak stanovuje rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o využití 
společných vyšetřovacích týmů a které členské státy z větší části převedly do svých 
vnitrostátních předpisů, a k systematickému zahrnování spolupráce v terénu do 
různých příruček „osvědčených postupů“, které slouží jako osnova pro operace 
dotyčných orgánů;

d. dále naléhá na Radu, že je třeba zajistit větší plynulost výměny informací mezi činiteli 
boje proti trestné činnosti, jež vyžaduje významné legislativní opatření, jak v rámci 
konkrétních oblastí – získávání a přijatelnost důkazního materiálu nebo údaje o 
financích určených k identifikaci a po té zabavení zisků z organizované trestné 
činnosti – tak v zásadních, dosud nedořešených otázkách, jako je zásada dostupnosti a 
jejích následků, ochrana osobních údajů v rámci třetího pilíře; 

e. na základě akčního plánu Komise o mapování trestné činnosti (KOM (2006)0437) 
vyzývá ke zvýšenému úsilí členských států v oblasti výzkumu s cílem zlepšit znalost 
kriminálních jevů pomocí rozvoje a propojení nástrojů vedení statistik vytvořených 
s dynamickou perspektivou (jako je např. vypracovávání výroční zprávy o posouzení 
hrozeb organizované trestné činnosti (OCTA)) tak, aby šíření informací, kromě 
přesného popisu organizované trestné činnosti, se také týkalo strategií a doporučení, 
která by byla srozumitelná a použitelná pro aktivní činnost těchto orgánů v praxi;  

f. žádá Radu, aby poskytla EUROPOLU a EUROJUSTU větší nezávislost tím, že jim 
přizná pravomoci k iniciativě v oblastech jejich působnosti, aby tyto orgány mohly 
přejít od své koordinační úlohy k aktivní úloze boje proti organizované trestné činnosti 
na evropské úrovni; upřesňuje, že takové rozšíření pravomocí musí doprovázet 
skutečná parlamentní kontrola, kterou může řádně provádět, z důvodu legitimity a 
účinnosti  pouze Evropský parlament ;

g. vyzývá Radu, aby měla na paměti, že v oblasti prevence nesmí být opominuta žádná 
otázka, neboť se jedná o téma vyžadující zvláštní pozornost, především z hlediska 
iniciativy usilující o účinnou ochranu – nejen obětí – ale také svědků trestných činů 
tak, aby byly osvobozeny informační zdroje, které se nacházejí často pod silným 
nátlakem vydírání a teroru ze strany zločineckých organizací;      

h. navrhuje Radě, aby uspořádala skutečnou diskusi o vhodnosti statutu „repenti“ na 
evropské úrovni a o jeho slučitelnosti s žebříčkem našich společných hodnot týkajích 
se respektování lidských práv a lidské důstojnosti s cílem určit optimální vyhledávání 
informací na předem stanoveném všemi uznávaném právním základě;   

i. je přesvědčen, že střednědobá a dlouhodobá podpora veřejného mínění je jednou 
z podmínek úspěchu boje proti organizovanému zločinu, a žádá Radu, aby vyzvala 
členské státy, aby se více zasazovaly o komunikaci s širokou veřejností, aby se 
dozvěděla o úspěších, kterých bylo dosaženo díky dobrému fungování spolupráce mezi 
jednotlivými donucovacími a soudními orgány, a také především díky účasti těch, kteří 
přijali opatření, a činitelů Společenství, a aby si veřejnost uvědomila přidanou 
hodnotu, kterou přinesly iniciativy Unie, jež je pro občany životně důležitá; 
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j. navrhuje, aby si Rada uvědomila, že z poučení, která přinesla pravidelná vyšetřování 
Eurobarometru (jako z března 2006 o organizované trestné činnosti a korupci1), 
vyplývá, že cílem musí být zkoumání názoru veřejnosti na úlohu, kterou hraje EU při 
dosahování žádaného pokroku na evropské úrovni, 

k. žádá proto na základě Bíle knihy o výměně informací2, aby přispěla k vypracování 
skutečné organizační strategie a k šíření těchto informací směrem k veřejnosti, do nějž 
může být úzce zapojena Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) prostřednictvím 
rozšíření jejích pravomocí3;    

l. naléhavě žádá, aby v rámci našich dohod o spolupráci se třetími zeměmi zmírnila  
aktivní charakter evropské politiky boje proti organizované trestné činnosti;  za tímto 
účelem zdůrazňuje, že posouzení hrozeb organizované trestné činnosti (OCTA) 
vytyčilo směr a účelně vyznačilo oblasti činnosti a  propojení zločineckých skupin, 
jejichž geografický původ mohl být identifikován; 

m. doporučuje Radě s ohledem na nedůslednost státní správy některých hraničních zemí 
Unie v otázce trestné činnosti, aby zaujala specifický přístup v rámci nové iniciativy 
v oblasti transparentnosti a boje proti korupci, která bude mít za cíl strukturovat naše 
vztahy se třetími zeměmi a zejména s naší politikou sousedství; 

n. vyzývá předsednictví Rady, aby navázala a navrátila se k úvahám, které započalo 
rakouské předsednictví o vytvoření skutečné „struktury  vnitřní bezpečnosti“.

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a pro informaci také Komisi.

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_245_
2 http://ec.europa.eu/communication_white_paper/doc/white
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19. 1. 2006

NÁVRH DOPORUČENÍ RADĚ B6-0073/2006

Doporučení Evropského parlamentu Radě k vývoji strategické koncepce boje proti 
organizované trestné činnosti

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o vývoji strategické 
koncepce boje proti organizované trestné činnosti,

– v souladu s čl. 114 odst. 1 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že je třeba vytvořit strategickou koncepci boje proti organizované 
trestné činnosti na úrovni EU ve spolupráci se subjekty Unie, jako jsou Europol, Eurojust, 
CEPOL a velitelé policejních okrsků,

B. vzhledem k tomu, že od vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva byla na úrovni 
EU přijata řada legislativních a nelegislativních iniciativ, které přispěly k prevenci a boji 
proti organizované trestné činnosti,

1. dává Radě tato doporučení:

a) je třeba ratifikovat a uplatňovat příslušné právní nástroje týkající se Europolu a Eurojustu 
k posílení boje proti organizované trestné činnosti;

b) je nezbytné stanovit ucelený a jednotný rámec pro spolupráci při trestním řízení v boji 
proti organizované trestné činnosti;

c) je třeba přizpůsobit právní předpisy tak, aby doplňovaly vzájemná uznání soudních 
rozhodnutí v trestních věcech;

d) je třeba podporovat rozvoj multilaterálních přístupů k boji proti organizované trestné 
činnosti;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a pro informaci také Komisi a 
Evropské radě.


