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EIROPAS PARLAMENTA IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS PADOMEI

par stratēģijas koncepcijas izstrādāšanu cīņai pret organizēto noziedzību
(2006/2094(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam „Stratēģijas 
koncepcijas izstrādāšana cīņai pret organizēto noziedzību” (COM(2005)0232),

– ņemot vērā ieteikuma priekšlikumu Padomei, kuru ALDE grupas vārdā iesniedza Bill 
Newton Dunn par stratēģijas koncepcijas izstrādāšanu cīņai pret organizēto noziedzību 
(B6-0073/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 114. panta 3. punktu, 83. panta 5. punktu, 84. pantu, 90. pantu un 
94. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0000/2006),

A. tā kā nu jau 30 gadus ilgā policijas un tiesu iestāžu sadarbība, apkarojot organizēto 
noziedzību, ir bijusi sekmīga;

B. tā kā ir gūti ievērojami panākumi tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu sadarbībā (kā to 
apliecina dalībvalstu, Eiropola, Eurojust un Darba grupas muitu sadarbībā (CCWG) 2005. 
gada ziņojums) un tā kā šī sadarbība ir pamats Eiropas mēroga efektīvai politikai 
organizētās noziedzības apkarošanā;

C. ar gandarījumu konstatējot, ka pūliņi, kas veicināja informācijas apmaiņu un padarīja 
intensīvākas apmācības iniciatīvas dienestos, kuriem jādarbojas kopīgi, ir nesuši augļus –
ir palielinājusies savstarpējā uzticēšanās, kas vienmēr ir bijis lielākais šķērslis sadarbībai 
šajā jomā;

D. tā kā mūsdienās organizētās noziedzības apkarošana tomēr var sekmēties tikai tad, ja 
radikāli tiek mainītas nostādnes, lai varētu atrisināt gan iekšējās arvien sarežģītākās 
problēmas, gan arvien pieaugošo ārējo apdraudējumu straujākai attīstībai;

E. it īpaši ņemot vērā organizētās noziedzības ģeogrāfisko izplatību – līdz šim nepieredzēti 
atvērtajā Eiropā noziedzīgie grupējumi jau ir paguvuši pilnībā likt lietā jaunās 
pārvietošanās, tirdzniecības un saziņas iespējas, kamēr tiesībaizsardzības iestādes vēl 
arvien bieži izjūt juridisku, administratīvu, pat kultūras īpatnību noteiktu slogu, kas kavē 
to darbību ikdienā; 

F. tā kā šajā cīņā ar laiku un telpu organizētās noziedzības apkarošanā noteikti jāapvieno tās 
rīcībā esošie līdzekļi un metodes ar prasmi iepriekš paredzēt notikumus, un šī prasme 
galvenokārt ir atkarīga no lietpratīgas un maksimāli plašas izlūkdatu potenciālo resursu 
izmantošanas; 

G. tā kā vienīgi proaktīva politika ļaus gan apturēt reāli eksistējošo dažādu noziedzīgu 
grupējumu ārkārtīgi izsmalcināto sadarbību, gan ar tādas preventīvas politikas palīdzību, 
kura iesaista jaunus spēkus, taču pilnībā ievēro pamattiesības, novērst galvenos draudus, 
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kas šo noziedzīgo grupējumu dēļ slīgst pār mūsu sabiedrībām; 

H. tā kā ir visnotaļ  nepieciešams uzlabot zināšanas par noziedžibu un tajās dalīties ar visām 
noziedzības apkarošanā iesaistītajām pusēm;

I. tā kā sabiedriskā doma, kuras rīcībā parasti nav pietiekamas informācijas, ir viens no 
priekšnosacījumiem, lai vidējā un ilgā termiņā gūtu panākumus šajā cīņā;

J. tā kā Kopienas rīcībā esošie līdzekļi, proti, Eiropols un Eurojust, varēs pilnā mērā 
darboties tikai tad, kad tiem tiks dota iespēja darboties patiesi autonomi; tā kā tādējādi 
tiem ir steidzami jāpiešķir līdzekļi, kas tiem ļautu darboties brīvāk nekā tagad, un 
vienlaikus jānodrošina atbilstīga parlamentārā kontrole, kas ļautu izvērtēt to darbības 
noderīgumu un patieso pievienoto vērtību drošības jomā, kā arī to, vai pilnībā tiek 
ievērotas pamattiesības, kuras ietvertas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā; 

K. ar gandarījumu atzīst, ka līdz ar šogad Eiropola veikto organizētās noziedzības draudu 
novērtējumu (OCTA)1 dalībvalstu rīcībā ir dokuments, kas ietver dinamisku analīzi un
atvieglo stratēģisko prioritāšu noteikšanu un ka šim pirmajam solim ir jābūt kā 
pamudinājumam Padomei turpināt atbilstīgi strukturēt noziedzības apkarošanas jomas 
pagaidām nesaskaņotos aspektus, tostarp padziļinot iekšējās drošības nodrošināšanas 
koncepciju, ko uzsāka Austrijas prezidentūra, un funkcionāli attīstot savstarpējas 
savietojamības principu;  šiem abiem elementiem, ko papildina tiesībaizsardzības 
metodes, kuras balstās izlūkdienestu sniegtajās ziņās (ILLE2), jāveicina jaunu sinerģiju 
attīstīšana un nevajadzīgas konkurences novēršana starp analītiskajiem dienestiem un/vai 
tiesībaizsardzības iestādēm stratēģiskā, taktiskā un funkcionālā līmenī; 

1. sniedz Padomei šādus ieteikumus:

a) neatlaidīgi mudināt dalībvalstis vienmēr atbalstīt apmācības un apmaiņas programmas, 
kas paredzētas kompetentajiem dienestiem un iestādēm, kuras iesaistītas organizētās 
noziedzības apkarošanā, un aicina tās piešķirt programmām – saskaņā ar finanšu 
plāniem un attiecīgo vispārējo programmu3, kā arī saskaņā ar septītās Pētniecības un 
attīstības pamatprogrammas drošībai atvēlēto finansējuma daļu – pietiekamus budžeta 
līdzekļus, lai nodrošinātu to darbības patiesu efektivitāti;

b) atgādina, ka policijas un tiesu iestāžu sadarbības instrumentu pastiprināšana mūsdienās 
notiek, pielāgojot iekšējās struktūras tādējādi, lai tās atbilstu trim mērķiem: procedūru 
modelēšanai, informācijas kanālu nevainojamai darbībai un zināšanu uzlabošanai par 
organizēto noziedzību;

c) ierosina izteikt aicinājumu dalībvalstīm, lai tās,  tiklīdz tas ir iespējams, vienmēr 
izmanto īpašas izmeklēšanas tehnikas un veicina kopēju izmeklēšanas grupu (Joint
Investigation Teams) izveidošanu, kas noteikta Padomes 2002. gada 13. jūnija 

  
1 “Organised Crime Threat Assessment” ir pieejams vietnē  
http://www.Europol.eu.int/publications/OCTA/OCTA2006.pdf.
2 Intelligence Led Law Enforcement.
3 Vispārējā programma „Brīvību nodrošināšana un aizsardzība”, kurā tostarp iekļauta īpaša programma 
„Noziedzības profilakse un apkarošana 2007.-2013.g.”.
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pamatlēmumā par kopējām izmeklēšanas grupām1, - lēmuma saturu lielā mērā ir 
pārņēmušas dalībvalstis2 -, un sistemātiski integrēt praktiskās sadarbības aspektus 
dažādās „labākās prakses” rokasgrāmatās, kurās sniegtas attiecīgo dienestu operatīvā 
darbība pamatnostādnes;

d) turklāt uzsver, ka Padome ir neatlaidīgi jāmudina panākt, lai noziedzības apkarošanā 
iesaistīto pušu savstarpējo informācijas kanālu darbība būtu arvien nevainojamāka, un 
tāpēc ir ievērojami jāpilnveido tiesību akti konkrētās jomās, piemēram, gan attiecībā 
uz pierādījumu iegūšanu un pieļaujamību vai saistībā ar finansiāla rakstura 
informāciju, kas vajadzīga, lai identificētu un pēc tam neitralizētu noziedzīgā darbībā 
gūtu peļņu, gan attiecībā uz principiāliem jautājumiem, kuri vēl nav līdz galam 
atrisināti, piemēram, par naudas līdzekļiem un ar to saistīto personas datu aizsardzību 
trešā pīlāra darbības jomā; 

e aicina Padomi saistībā ar Komisijas rīcības plānu attiecībā uz noziedzības un 
krimināljustīcijas statistiku (COM(2006)437) atbalstīt dalībvalstu pūliņus zināšanu 
uzlabošanai par noziedzību, izstrādājot dinamisku satvaru statistikas instrumentiem un 
tos apvienojot vienotā tīklā (līdzīgi kā tas ir īstenots attiecībā uz OCTA), lai izplatītie 
izlūkdati ne tikai precīzi atspoguļotu pašreizējo situāciju organizētās noziedzības jomā, 
bet arī piedāvātu konkrētajā vietā strādājošajiem operatīvajiem dienestiem saprotamu 
un viegli transponējamu stratēģiju un ieteikumus rīcībai; 

f) prasa, lai Padome panāk patiesu Eiropolam un Eurojust nepieciešamo autonomiju, 
piešķirot iniciatīvas pilnvaras to kompetences jomās, lai tie ne tikai koordinētu, bet 
Eiropas mērogā virzītu cīņu pret organizēto noziedzību; precizē, ka šādai pilnvaru 
paplašināšanai nepieciešama patiesa parlamentāra kontrole, kuru spēj pienācīgi veikt 
tikai Eiropas Parlaments, jo tam ir gan leģitimitāte, gan spēja efektīvi nodrošināt šādu 
kontroli;

g) aicina Padomi apsvērt to, ka profilakses jomā nevajag atstāt novārtā nevienu iespēju, 
jo šim jautājumam jāpievērš īpaša uzmanība, sevišķi atbalstot iniciatīvas, kas 
paredzētas ne tikai noziedzīgo nodarījumu upuru, bet arī liecinieku efektīvai 
aizsardzībai, lai piekļūtu tiem informācijas avotiem, kuri bieži vien ir spiesti klusēt, jo 
izjūt pastāvīgu šantāžu un bailes no kriminālo organizāciju puses;  

h) iesaka sarīkot plašu diskusiju Eiropas mērogā par to, vai ir pamatoti piešķirt īpašu 
statusu tiem likumpārkāpējiem, kas sadarbojas ar izmeklēšanu („nodarījuma 
nožēlošana”), un kā tas atbilst mūsu kopējām vērtībām cilvēktiesību ievērošanas un 
personas cieņas neaizskaramības jomā, lai optimālo informācijas ievākšanas procedūru 
varētu balstīt uz iepriekš noteikta un visiem pieņemama juridiska pamata; 

i) tā kā Parlaments ir pārliecināts, ka vidējā un ilgā termiņā sabiedriskās domas atbalsts ir 
viens no priekšnoteikumiem organizētās noziedzības sekmīgai apkarošanai, prasa, lai 
Padome izsaka aicinājumu dalībvalstīm veltīt lielas pūles sabiedrības informēšanā par 
panākumiem, kas gūti, veiksmīgi sadarbojoties tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm, un 

  
1 OV L 162, 20.6.2002., 1. lpp.
2 Skatīt Komisijas ziņojumu par Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma par kopējām izmeklēšanas 
grupām tiesisku transponēšanu (COM(2004) 858 galīgā redakcija).
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īpaši pieminēt Kopienas līdzekļu un struktūru ieguldījumu, lai sabiedrībā veicinātu 
izpratni par Eiropas Savienības izteikto iniciatīvu pievienoto vērtību šajā visiem 
pilsoņiem tik nozīmīgajā jomā; 

j iesaka visnotaļ ņemt vērā secinājumus, kas izriet no Eirobarometra regulāri veiktajiem 
pētījumiem (piemēram, 2006. gada martā tika veikts pētījums par organizēto 
noziedzību un korupciju1), kuru uzdevums ir noskaidrot Eiropas pilsoņu domas par ES 
lomu šajā jomā un kādus uzlabojumus viņi gaida Eiropas līmenī; 

k. tāpēc prasa, lai, atsaucoties uz Balto grāmatu par komunikācijas politiku2, Padome 
palīdz izstrādāt nopietnu, plašai sabiedrībai paredzētu stratēģiju šādas informācijas 
kampaņas sagatavošanai un īstenošanai, kurā varētu cieši piesaistīt Eiropas 
Noziedzības novēršanas tīklu (UCPN), ja tam piešķir plašākas pilnvaras3; 

l) neatlaidīgi prasa, lai Eiropas politika organizētās noziedzības apkarošanā būtu 
proaktīva, īstenojot sadarbības nolīgumus ar trešajām valstīm; tāpēc uzsver, ka OCTA
skaidri iezīmē darbības virzienus, lietpratīgi norādot to kriminālo grupējumu darbības 
jomas un nodibinātos sakarus, kuru ģeogrāfisko izcelsmi bija iespējams noteikt; 

m) ņemot vērā to, ka dažu ES pierobežas valstu varas iestādes vēl arvien nav pārāk 
imūnas pret noziedzību, iesaka izstrādāt īpašu pieeju, kas balstīta jaunā pārredzamības 
un korupcijas apkarošanas iniciatīvā, kuras uzdevums ir strukturēt mūsu attiecības ar 
trešām valstīm un it īpaši – mūsu kaimiņattiecību politiku; 

n) aicina Padomes prezidentūru turpināt un intensificēt Austrijas prezidentūras laikā 
sāktās diskusijas, lai izstrādātu nopietnu "Iekšējās drošības arhitektūru";

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu Padomei un informēšanas nolūkā Komisijai.

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_245_
2http://ec.europa.eu/communication_white_paper/doc/white
3 www.eucpn.org :  http://www.eucpn.org/keydocs/l_15320010608en00010003.pdf
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19.1.2006

IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS PADOMEI B6-0073/2006

Eiropas Parlamenta ieteikums Padomei par stratēģijas koncepcijas izstrādāšanu cīņai 
pret organizēto noziedzību

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par stratēģijas 
koncepcijas izstrādāšanu cīņai pret organizēto noziedzību,

– ņemot vērā Reglamenta 114. panta 1. punktu,

A. tā kā ir nepieciešams izstrādāt jaunu stratēģijas koncepciju cīņai pret organizēto 
noziedzību ES līmenī, sadarbojoties tādām Savienības struktūrām kā Eiropols, Eurojust, 
Eiropas Policijas akadēmija un policijas vadības operatīvie spēki;

B. tā kā vairākas gan normatīva, gan nenormatīva rakstura iniciatīvas, kuras veicina 
organizētās noziedzības profilaksi un apkarošanu, tika apstiprinātas ES līmenī, kad tika 
izveidota brīvības, drošības un tiesiskuma telpa;

1. iesniedz Padomei šādus ieteikumus:

a) ratificēt un īstenot juridiskos instrumentus, kas attiecas uz Eiropolu un Eurojust, lai 
pastiprinātu cīņu pret organizēto noziedzību;

b) izveidot pilnīgu un saskaņotu sistēmu tiesībaizsardzības iestāžu sadarbībai cīņā pret 
organizēto noziedzību;

c) tuvināt tiesību aktus, lai pilnībā tiktu savstarpēji atzīti tiesas nolēmumi krimināllietās;

d) atbalstīt daudzpusēju stratēģiju izstrādi, lai cīnītos pret organizēto noziedzību;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu Padomei un informēšanas nolūkā Komisijai 
un Eiropadomei.
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