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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιλαμβάνει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο 
σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικής αντίληψης για την αντιμετώπιση του 
οργανωμένου εγκλήματος
(2006/2094 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την «ανάπτυξη στρατηγικής αντίληψης για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος» (COM(2005)0232),

– έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο που παρουσίασε ο κ. Bill
Newton Dunn εξ ονόματος της ομάδας ALDE σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικής 
αντίληψης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος (B6-0073/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 114 παράγραφος 3, το άρθρο 83 παράγραφος 5, το άρθρο 84, το 
άρθρο 90 και το άρθρο 94 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0000/2006),

Α. λαμβάνοντας υπόψη τις προόδους της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας για την 
αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος που έχουν επιτευχθεί από τα πρώτα βήματά
της, πριν από 30 κιόλας χρόνια,

B. λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις σημαντικές προόδους της συνεργασίας μεταξύ των αρχών 
επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών (όπως προκύπτει από τις ετήσιες εκθέσεις 
των κρατών μελών, της Ευρωπόλ, της Eurojust και της ομάδας εργασίας για τα θέματα 
της τελωνειακής συνεργασίας (Customs Cooperation Working Group - CCWG) για το 
2005), συνεργασίας που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε αποτελεσματικής πολιτικής 
–σε ευρωπαϊκή κλίμακα– για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη με ικανοποίηση ότι έχουν αποδώσει καρπούς οι προσπάθειες που 
έχουν οδηγήσει σε αύξηση των ανταλλαγών πληροφοριών και εντατικοποίηση των 
πρωτοβουλιών κατάρτισης με στόχο τη συνεργασία των αρχών, συμβάλλοντας στον 
περιορισμό της έλλειψης αμοιβαίας εμπιστοσύνης, του κυριότερου και συχνότερου 
προβλήματος κάθε συνεργασίας στον τομέα αυτό·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι πλέον ο αγώνας για την αντιμετώπιση του 
οργανωμένου εγκλήματος δεν θα μπορέσει να προχωρήσει περαιτέρω εάν δεν υιοθετηθεί 
μια ριζικά διαφορετική αντίληψη, που θα επιτρέπει ταυτοχρόνως την επίλυση των ολοένα 
και πιο σύνθετων εσωτερικών περιορισμών και την αντιμετώπιση της διογκούμενης 
πρόκλησης των εξωτερικών περιορισμών, που αυξάνονται με γεωμετρικό ρυθμό·

E. λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη γεωγραφική επέκταση του οργανωμένου εγκλήματος, που 
επωφελείται ήδη τα μάλα, στο πλαίσιο μιας Ευρώπης πιο ανοικτής από ποτέ, από τον 
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άριστο τρόπο με τον οποίο εκμεταλλεύεται τα μέσα μεταφοράς, ανταλλαγών και 
επικοινωνίας, τη στιγμή που συχνά νομικά, διοικητικά ή και «πολιτισμικά» βάρη 
εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις αρχές επιβολής του νόμου, εμποδίζοντας τις 
καθημερινές τους δραστηριότητες·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο αυτής της μάχης ενάντια στον χρόνο και τον χώρο, ο 
αγώνας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος πρέπει συνδυάζει την 
επιτακτική υποχρέωση προσαρμογής των μέσων και των μεθόδων που τίθενται στην 
υπηρεσία του με μια ικανότητα πρόβλεψης, που θα βασίζεται ουσιαστικά στην 
κατάλληλη και μέγιστη χρήση των δυνητικών πηγών πληροφοριών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο μια προληπτική πολιτική θα επιτρέπει ταυτοχρόνως την 
αντιμετώπιση της κατάστασης που επικρατεί σήμερα –δηλαδή της εξαιρετικά εξελιγμένης
συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων εγκληματικών ομάδων– και την εξουδετέρωση –μέσω 
μιας πολιτικής για την πρόληψη με τη συμμετοχή νέων φορέων, που, όμως, θα λαμβάνει 
πάντα υπόψη τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων– των ουσιαστικών 
απειλών που δέχονται οι κοινωνίες μας από τις οργανώσεις αυτές·

H. λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη ανάγκη να βελτιωθούν και να διαδοθούν σε όλους 
τους φορείς που συμμετέχουν στον αγώνα για την αντιμετώπιση του εγκλήματος οι 
γνώσεις μας για τα εγκληματικά φαινόμενα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη της κοινής γνώμης, η οποία σε γενικές γραμμές δεν 
έχει επαρκή πληροφόρηση, αποτελεί ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας της μάχης αυτής σε 
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαθέσιμα κοινοτικά εργαλεία –όπως η ΕΥΡΩΠΟΛ και η 
EUROJUST– δεν θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν πλήρως εάν δεν αποκτήσουν 
πραγματική αυτονομία δράσης· συνεπώς, θα πρέπει επειγόντως να τεθούν στη διάθεσή 
τους τα μέσα που χρειάζονται για να δρουν με μεγαλύτερη ελευθερία από ό,τι σήμερα και 
να θεσμοθετηθεί παράλληλα ο κατάλληλος κοινοβουλευτικός έλεγχος που θα επιτρέπει 
την αξιολόγηση της χρησιμότητας και της πραγματικής υπεραξίας της δράσης τους σε 
σχέση με την ασφάλεια, καθώς και τον έλεγχο του πλήρους σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, όπως περιλαμβάνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη με ενδιαφέρον ότι με την αξιολόγηση σχετικά με το οργανωμένο 
έγκλημα (OCTA)1, που διενήργησε φέτος η ΕΥΡΩΠΟΛ, τα κράτη μέλη έχουν στη 
διάθεσή τους ένα έγγραφο δυναμικής ανάλυσης που μπορεί να διευκολύνει τον 
καθορισμό των στρατηγικών πρωτοβουλιών τους, και ότι το πρώτο αυτό βήμα πρέπει να 
ενθαρρύνει το Συμβούλιο να συνεχίσει προς την κατεύθυνση της κατάλληλης οργάνωσης 
του χώρου που θα συγκεντρώνει τα –ακόμη εξαιρετικά ανομοιογενή– στοιχεία του αγώνα 

  
1 «Organised Crime Threat Assesment» – διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://www.Europol.eu.int/publications/OCTA/OCTA2006.pdf
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για την καταπολέμηση του εγκλήματος, κυρίως μέσω της εμβάθυνσης της έννοιας της 
αρχιτεκτονικής εσωτερικής ασφαλείας, την οποία εισήγαγε για πρώτη φορά η αυστριακή 
Προεδρία, και μέσω της επιχειρησιακής ανάπτυξης της αρχής της διαλειτουργικότητας: 
τα δύο αυτά στοιχεία, σε συνδυασμό με τη χρήση αστυνομικών μεθόδων βασισμένων στις 
πληροφορίες (ILLE1), θα συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων συνεργιών και στην εξάλειψη 
κάθε ανταγωνισμού που παρασιτεί μεταξύ των αρχών ανάλυσης ή / και των αρχών 
επιβολής του νόμου σε στρατηγικό, τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο·

1. απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

α. το καλεί να ενθαρρύνει ενεργά τα κράτη μέλη να παραμείνουν σε εγρήγορση όσον 
αφορά τη στήριξη που προσφέρουν στα προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγών 
μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και αρχών που συμμετέχουν στον αγώνα για την 
αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και τα καλεί να διαθέσουν στα 
προγράμματα αυτά –στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών και του 
αντίστοιχου γενικού προγράμματος2, αλλά και στο πλαίσιο του σκέλους «ασφάλεια» 
του έβδομου ΠΠΕ– επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους που θα τους επιτρέπουν να 
λειτουργούν πραγματικά αποτελεσματικά·

β. του υπενθυμίζει ότι για την ενίσχυση των μέσων της αστυνομικής και δικαστικής 
συνεργασίας απαιτείται σήμερα η προσαρμογή των εσωτερικών δομών βάσει της 
τριπλής ανάγκης για τυποποίηση των διαδικασιών, ενίσχυση της ροής στους διαύλους
μετάδοσης των πληροφοριών και βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το φαινόμενο του 
οργανωμένου εγκλήματος·

γ. του συνιστά να καλέσει τα κράτη μέλη να φροντίσουν, μόλις καταστεί δυνατόν, για τη 
γενικευμένη χρήση των ειδικών τεχνικών έρευνας και να αναπτύξουν τη δημιουργία 
κοινών ομάδων έρευνας (Joint Investigation Teams), που θεσμοθετήθηκαν με την 
απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της 13 Ιουνίου 2002 σχετικά με τις κοινές ομάδες 
έρευνας3, το περιεχόμενο της οποίας έχει μεταφερθεί σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη 
μέλη4, και να ενσωματώσουν συστηματικά την πτυχή της πρακτικής συνεργασίας στα 
διάφορα εγχειρίδια «βέλτιστων πρακτικών» που χρησιμεύουν ως επιχειρησιακός 
καμβάς για τις εν λόγω αρχές·

δ. επιθυμεί, εξάλλου, να επιστήσει την προσοχή του στη ανάγκη να ενισχυθεί η ροή
στους διαύλους μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν στον 
αγώνα για την αντιμετώπιση του εγκλήματος, για την οποία είναι απαραίτητη η 
πραγματοποίηση σημαντικών νομοθετικών προόδων τόσο σε συγκεκριμένους τομείς –
όπως η απόκτηση και το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων ή οι οικονομικές 
πληροφορίες για τον εντοπισμό και, στη συνέχεια, την εξουδετέρωση των προϊόντων 
του εγκλήματος– όσο και σε ζητήματα αρχής που παραμένουν εκκρεμή, όπως η αρχή 

  
1 Intelligence Led Law Enforcement (επιβολή του νόμου με τη βοήθεια πληροφοριών).
2 Γενικό πρόγραμμα «ασφάλεια και προστασία των ελευθεριών», το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένα το ειδικό 
πρόγραμμα «πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας για την περίοδο 2007-2013»
3 ΕΕ L 162 της 20.6.2002, σ.1.
4 βλ. την έκθεση της επιτροπής σχετικά με την ενσωμάτωση της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου, της 13ης 
Ιουνίου 2002, και το παράρτημά της (COM (2004) 858 τελικό).
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της διαθεσιμότητας και η συνεπακόλουθη προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα·

ε. το καλεί, σε συνέχεια του σχεδίου δράσης της Επιτροπής σχετικά με τις στατιστικές 
(COM (2006)0437), να ενθαρρύνει τις προσπάθειες των κρατών μελών στον τομέα της 
έρευνας για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τα εν λόγω εγκληματικά φαινόμενα, 
μέσω της τελειοποίησης και της δικτύωσης εργαλείων στατιστικής με δυναμική 
προοπτική (όπως συμβαίνει ήδη με την OCTA), ώστε οι πληροφορίες που 
διαβιβάζονται, πέρα από την πιστή καταγραφή της κατάστασης του οργανωμένου 
εγκλήματος, να προτείνουν, επίσης, στρατηγικές και συστάσεις δράσης κατανοητές 
και εφαρμόσιμες από τις αρχές σε πρακτικό επίπεδο·

στ. το καλεί να υλοποιήσει την απαραίτητη αυτονόμηση της ΕΥΡΩΠΟΛ και της 
EUROJUST μέσω της εκχώρησης πλήρων δικαιωμάτων πρωτοβουλίας στον τομέα 
αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να μπορέσουν να υπερβούν τον συντονιστικό ρόλο 
τους και να αναχθούν σε κινητήριο μοχλό του αγώνα για την αντιμετώπιση του 
οργανωμένου εγκλήματος σε ευρωπαϊκή κλίμακα· διευκρινίζει ότι μια τέτοια 
επέκταση των αρμοδιοτήτων τους πρέπει να συνοδεύεται από την εφαρμογή 
πραγματικού κοινοβουλευτικού ελέγχου που μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι 
σε θέση να ασκήσει σωστά, για λόγους τόσο νομιμότητας όσο και 
αποτελεσματικότητας·

ζ. το καλεί να λάβει υπόψη ότι δεν πρέπει να αγνοηθεί καμία πορεία δράσης όσον αφορά 
την πρόληψη, καθώς το ζήτημα χρήζει ιδιαιτέρας προσοχής, κυρίως μέσω 
πρωτοβουλιών που στόχο θα έχουν να προστατεύσουν αποτελεσματικά –πέρα από τα 
θύματα– τους μάρτυρες εγκληματικών πράξεων, ώστε να γίνονται διαθέσιμες πηγές 
πληροφοριών που συχνά βυθίζονται στη σιωπή λόγω της διαρκούς πίεσης των 
εκβιασμών και των εκφοβισμών που ασκούν πάνω τους οι εγκληματικές οργανώσεις·

η. του συνιστά να διοργανώσει έναν πραγματικό διάλογο για την ορθότητα της θέσπισης 
ενός καθεστώτος «μεταμέλειας» σε ευρωπαϊκή κλίμακα και για τη συμβατότητά του 
με τη βάση των κοινών αξιών μας περί σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
της αξιοπρέπειας του ατόμου, προκειμένου η βέλτιστη αναζήτηση πληροφοριών να 
στηρίζεται σε μια προκαθορισμένη και αποδεκτή από όλους βάση·

θ. πεπεισμένο ότι η στήριξη της κοινής γνώμης αποτελεί, σε μεσοπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο επίπεδο, μια από τις προϋποθέσεις της επιτυχίας του αγώνα για την 
αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, του ζητεί να καλέσει τα κράτη μέλη να 
καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες επικοινωνίας με το ευρύ κοινό, ώστε να γίνουν 
γνωστές οι επιτυχίες που έχουν επιτευχθεί χάρη στην καλή λειτουργία της 
συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών 
αρχών, και κυρίως η συμμετοχή των κοινοτικών μέσων και φορέων στις επιτυχίες 
αυτές, προκειμένου να γίνει αντιληπτή η προστιθέμενη αξία που προσφέρουν οι 
πρωτοβουλίες της Ένωσης σε αυτόν τον καίριο για τους πολίτες τομέα·



PR\632389EL.doc 7/9 PE 378.797v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

ι. του συνιστά να λάβει σοβαρά υπόψη τις πληροφορίες που προκύπτουν από τις 
περιοδικές έρευνες του Ευρωβαρόμετρου (όπως, επί παραδείγματι, της έρευνας του 
Μαρτίου 2006 σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά1), οι οποίες θα 
πρέπει να έχουν ως αποστολή να εξακριβώνουν την αντίληψη που έχουν οι ευρωπαίοι
πολίτες για τον ρόλο που διαδραματίζει η ΕΕ σε αυτόν τον τομέα και για τις εξελίξεις 
που προσδοκούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

ια. του ζητεί, συνεπώς, βάσει της Λευκής Βίβλου σχετικά με μια ευρωπαϊκή πολιτική 
επικοινωνίας2, να συμβάλει στην κατάρτιση μιας πραγματικής στρατηγικής για την 
οργάνωση και τη διάδοση των μηνυμάτων αυτών στο ευρύ κοινό, στην οποία θα 
μπορούσε να συμμετάσχει στενά και το ευρωπαϊκό δίκτυο πρόληψης του εγκλήματος
(EUCPN), μέσω της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του3·

ιβ. του ζητεί μετ’ επιτάσεως να περάσει τον προληπτικό χαρακτήρα της ευρωπαϊκής 
πολιτικής κατά του οργανωμένου εγκλήματος στις συμφωνίες συνεργασίας της ΕΕ με 
τις τρίτες χώρες· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι η OCTA αναφέρει με σαφήνεια τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν, επισημαίνοντας, με χρήσιμο τρόπο, τους τομείς 
δραστηριότητας και τις διασυνδέσεις μεταξύ των εγκληματικών ομάδων η προέλευση 
των οποίων κατέστη δυνατόν να εξακριβωθεί·

ιγ. το συμβουλεύει, λαμβανομένου υπόψη ότι ο κρατικός μηχανισμός ορισμένων κρατών 
που συνορεύουν με την Ένωση εξακολουθεί να παρουσιάζει πάρα πολύ συχνά 
διαπερατότητα στο έγκλημα, να υιοθετήσει μια ειδική προσέγγιση που θα βασίζεται 
σε μια νέα πρωτοβουλία για τη διαφάνεια και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, η 
οποία θα έχει στόχο τη δόμηση των σχέσεών μας με τις τρίτες χώρες και ιδιαίτερα της 
πολιτικής γειτονίας μας·

ιδ. καλεί τον πρόεδρο του Συμβουλίου να συνεχίσει και να εντατικοποιήσει τον 
προβληματισμό που εγκαινιάστηκε υπό την αυστριακή προεδρία για την κατάρτιση 
μιας πραγματικής «αρχιτεκτονικής εσωτερικής ασφάλειας».

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_245_
2 http://ec.europa.eu/communication_white_paper/doc/white
3 www.eucpn.org : http://www.eucpn.org/keydocs/l_15320010608en00010003.pdf
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ B6-0073/2006

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την ανάπτυξη 
στρατηγικής αντίληψης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικής αντίληψης για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αναπτυχθεί μια στρατηγική αντίληψη για την 
αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, σε επίπεδο ΕΕ, σε συνεργασία με 
οργανισμούς της Ένωσης, όπως η Ευρωπόλ, η Eurojust, η Ευρωπαϊκή Αστυνομική 
Ακαδημία (CEPOL) και η Ειδική Ομάδα Αρχηγών Αστυνομίας,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε επίπεδο ΕΕ, εγκρίθηκαν πολλές νομοθετικές και άλλες 
πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην πρόληψη και στην καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος ύστερα από τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης,

1. απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

α) είναι απαραίτητο να κυρωθούν και να τεθούν σε ισχύ οι σχετικές νομικές πράξεις που 
διέπουν την Ευρωπόλ και την Eurojust προκειμένου να ενταθεί η καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος·

β) είναι αναγκαίο να συσταθεί συνολικό και συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας στο τομέα 
της επιβολής του νόμου με στόχο το οργανωμένο έγκλημα·

γ) είναι αναγκαία η σύγκλιση της νομοθεσίας ως επόμενο βήμα στην αμοιβαία 
αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις·

δ) είναι ανάγκη να αναπτυχθούν και υποστηριχθούν πολυμερείς προσεγγίσεις στο 
πρόβλημα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, για 
ενημέρωση, στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
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