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NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU RADE

o vypracovaní strategického plánu boja proti organizovanému zločinu
(2006/2094(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu: „Vypracovanie 
strategického plánu boja proti organizovanému zločinu“ (KOM(2005)0232),

– so zreteľom na návrh odporúčania Rade, ktorý v mene skupiny ALDE predložil Bill 
Newton Dunn, o vypracovaní strategického plánu boja proti organizovanému zločinu (B6-
0073/2006),

– so zreteľom na článok 114 ods. 3, článok 83 ods. 5, článok 84, článok 90 a článok 94 
rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A6-0000/2006),

A. keďže policajná a súdna spolupráca v oblasti boja proti organizovanému zločinu, ktorá sa 
začala už pred 30 rokmi, za ten čas dosiahla významný pokrok;

B. keďže výrazný pokrok sa podarilo dosiahnuť najmä v oblasti spolupráce medzi 
represívnymi a súdnymi orgánmi (ako to vyplýva z výročných správ členských štátov za 
rok 2005, z výročných správ Europolu, Eurojustu a Customs Cooperation Working Group 
(CCWG)), pričom táto spolupráca ostáva základom každej efektívnej celoeurópskej 
politiky boja proti organizovanému zločinu;

C. keďže možno s uspokojením konštatovať, že úsilie vedúce k rastu výmeny informácií a 
zintenzívneniu vzdelávacích iniciatív v ústrety orgánom, ktorých úlohou je spoločne 
pracovať, priniesli ovocie a potlačili nedostatok vzájomnej dôvery, ktorý bol hlavným a 
opakovane sa vynárajúcim problémom akejkoľvek spolupráce v tejto oblasti;

D. keďže však boj proti organizovanému zločinu môže v súčasnosti naďalej napredovať iba 
tak, že sa radikálne zmení optika, vďaka čomu bude možné vyriešiť jeho čoraz 
komplexnejšie vnútorné tlaky a zároveň chopiť sa silnejúcej výzvy vonkajších, 
exponenciálne narastajúcich tlakov;

E. keďže organizovaný zločin sa zemepisne rozširuje a dokázal pre seba v čoraz otvorenejšej 
Európe vyťažiť to najlepšie z dokonalého zvládnutia nových prostriedkov prepravy,
výmeny a komunikácie, zatiaľ čo represívne orgány sú často ešte stále zaťažené právnymi, 
administratívnymi, ba aj „kultúrnymi“ starosťami, ktoré sú prekážkou v ich každodennej 
činnosti; 

F. keďže v rámci tohto boja proti času a priestoru musí boj proti organizovanému zločinu 
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skombinovať zásadnú požiadavku prispôsobiť prostriedky a metódy, ktoré využíva, s 
umením predvídania, ktorého podstata je založená na adekvátnom a maximálnom 
využívaní potenciálnych informačných zdrojov; 

G. keďže jedine proaktívna politika umožní mať dosah na realitu – ide o realitu mimoriadne 
sofistikovanej spolupráce medzi rôznymi zločineckými skupinami – a takisto zneškodniť 
základné hrozby, ktorými tieto organizácie zaťažujú naše spoločnosti, a to 
prostredníctvom politiky prevencie, ktorá zahrnie nových účastníkov a ktorá bude brať 
čoraz väčší ohľad na úplné dodržiavanie ľudských práv; 

H. keďže je všeobecne potrebné zlepšiť poznatky všetkých činiteľov zapojených do boja 
proti kriminalite o kriminálnych javoch a ich šírení;

I. keďže podpora verejnej mienky, ktorá je väčšinou nedostatočne informovaná, je jedným z 
kľúčov k strednodobému a dlhodobému úspechu v tomto boji;

J. keďže dostupné nástroje Spoločenstva – ako EUROPOL a EUROJUST – sa naplno 
rozvinú až vtedy, keď budú môcť v plnej miere samostatne postupovať; keďže je preto 
naliehavo potrebné vybaviť ich prostriedkami, ktoré im umožnia postupovať slobodnejšie, 
než je tomu v súčasnosti, pričom je zároveň potrebná náležitá parlamentná kontrola, ktorá 
umožní zhodnotiť užitočnosť a skutočnú nadhodnotu ich postupu v oblasti bezpečnosti, 
ako aj úplné dodržiavanie základných ľudských práv, ako sú uvedené v Charte základných 
práv Európskej únie; 

K. keďže je dôležité konštatovať, že vďaka hodnoteniu hrozby organizovaného zločinu 
(OCTA)1, ktoré tento rok vydal EUROPOL, majú členské štáty k dispozícii dynamický 
analytický dokument, ktorý môže napomôcť stanovenie ich strategických priorít a že tento 
prvý krok musí povzbudiť Radu, aby pokračovala na ceste vytvárania potrebnej štruktúry 
priestoru, v ktorom sú zoskupené zatiaľ príliš nesúrodé prvky boja proti kriminalite, najmä 
prostredníctvom prehlbovania pojmu architektúry vnútornej bezpečnosti, navrhnutého 
rakúskym predsedníctvom, a tiež prostredníctvom operačného rozvoja princípu 
interoperability: keď sa tieto dva prvky ešte skombinujú s policajnou metodológiou 
založenou na informáciách (ILLE2), musia prispieť k rozvoju nových synergií a k 
vykoreneniu akejkoľvek škodlivej konkurencie medzi analytickými a/alebo represívnymi 
orgánmi na strategickej, taktickej a operačnej úrovni; 

1. adresuje Rade nasledujúce odporúčania:

a. žiada ju, aby jednoznačne povzbudila členské štáty k bdelosti pri ich podpore 
vzdelávacích a výmenných programov medzi príslušnými pracoviskami a orgánmi 
zapojenými do boja proti organizovanému zločinu a aby ich vyzvala, aby v rámci 

  
1 Organised Crime Threat Assesment – dostupná verzia:  
http://www.Europol.eu.int/publications/OCTA/OCTA2006.pdf
2 Intelligence Led Law Enforcement.
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finančných perspektív a súvisiaceho všeobecného programu1, ale tiež „bezpečnostnej“ 
zložky siedmeho rámcového programu pre výskum a rozvoj, poskytli na tieto 
programy dostatočné rozpočtové prostriedky, vďaka ktorým budú môcť byť skutočne 
efektívne;

b. pripomína jej, že posilnenie nástrojov policajnej a súdnej spolupráce je v súčasnosti 
spojené s prispôsobením vnútorných štruktúr, ktoré má vyjadrovať trojitú potrebu 
modelovania postupov, priepustnosti kanálov, ktoré prenášajú informácie, a zlepšenia 
poznatkov, ktoré sa týkajú fenoménu organizovaného zločinu;

c. navrhuje jej, aby vyzvala členské štáty, aby hneď ako to bude možné rozšírili 
využívanie špeciálnych vyšetrovacích techník a aby rozvíjali vytváranie spoločných 
vyšetrovacích tímov (Joint Investigation Teams), ktoré boli vytvorené na základe 
rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o spoločných vyšetrovacích tímoch2, 
ktorého obsah bol v širokej miere transponovaný členskými štátmi3, a aby 
systematicky začleňovali aspekt spolupráce v teréne do rôznych príručiek „lepšej 
praxe“, slúžiacich ako operačná osnova pre dotknuté pracoviská;

d. zdôrazňuje Rade, že je potrebná väčšia priepustnosť informačných kanálov medzi 
účastníkmi boja proti kriminalite, ktorá si vyžaduje výrazný legislatívny pokrok jednak 
v konkrétnych oblastiach – ako napríklad nadobúdanie a prijateľnosť dôkazných 
prvkov, alebo finančnú informovanosť s cieľom identifikovať a potom zneškodniť 
produkciu na základe zločinu –, ako aj v dosiaľ nevyriešených principiálnych 
otázkach, ako je princíp disponovateľnosti a s ním súvisiaci princíp ochrany osobných 
údajov v rámci tretieho piliera; 

e. vyzýva ju, aby na základe akčného plánu o štatistikách Komisie (KOM (2006)0437) 
zmobilizovala úsilie členských štátov zlepšiť stav poznatkov o týchto kriminálnych 
javoch prostredníctvom aktualizovania a širokého uplatňovania štatistických nástrojov, 
vypracovaných v rámci dynamickej perspektívy (ako je tomu už v prípade OCTA), 
aby rozširované informácie, okrem toho, že sú vernou reprodukciou popisu 
organizovaného zločinu, poskytli takisto zrozumiteľné a prenosné stratégie a akčné 
odporúčania pre orgány činné priamo v teréne; 

f. žiada ju, aby realizovala potrebnú autonomizáciu EUROPOLU a EUROJUSTU a 
priznala im plnú moc iniciatívy v oblasti ich právomocí, aby tieto inštitúcie mohli 
zameniť koordinačnú rolu za rolu celoeurópskej hybnej sily v boji proti 
organizovanému zločinu; spresňuje, že toto rozšírenie kompetencií musí byť 
sprevádzané zavedením skutočnej parlamentnej kontroly, ktorú dokáže korektne 
vykonávať jedine Európsky parlament, a to z dôvodov legitimity a efektívnosti;

  
1 Všeobecný program „Bezpečnosť a ochrana slobôd“, ktorého súčasťou je takisto špeciálny program „Prevencia 
a boj proti kriminalite, 2007 – 2013“
2 Ú. v. ES L 162, 20.6.2002, s.1.
3 Pozri správu Komisie o transpozícii rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o spoločných vyšetrovacích 
tímoch a jej prílohu (KOM (2004) 858 v konečnom znení).
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g. vyzýva ju, aby mala na pamäti, že v oblasti prevencie nemožno zanedbať žiadnu stopu, 
keďže táto oblasť si zasluhuje zvláštnu pozornosť, pričom treba využiť najmä 
iniciatívy smerujúce k účinnej ochrane nielen obetí zločinov, ale aj ich svedkov, aby sa 
tak uvoľnili informačné zdroje, ktoré sú často odsúdené na trvalé mlčanie pre 
neprestajný nátlak, vydieranie a hrôzu, ktorými pôsobia zločinecké organizácie;  

h. vyzýva ju, aby zorganizovala skutočnú celoeurópsku diskusiu o potrebe štatútu 
„napraveného zločinca“ a jeho zlučiteľnosti s našimi spoločnými hodnotami 
dodržiavania ľudských práv a dôstojnosti osoby s cieľom posilniť optimálne 
získavanie informácií podľa vopred stanoveného a všetkými akceptovaného právneho 
základu; 

i. je presvedčený, že podpora verejnej mienky je zo strednodobého a dlhodobého 
hľadiska jednou z podmienok úspešnosti boja proti organizovanému zločinu, žiada 
preto Radu, aby vyzvala členské štáty na vyvinutie výrazného komunikačného úsilia 
smerom k širokej verejnosti s cieľom oboznámiť ju s úspechmi dosiahnutými na 
základe dobrého fungovania spolupráce medzi rôznymi represívnymi a súdnymi 
zložkami, a najmä s rolou nástrojov a činiteľov Spoločenstva, a tým posilniť vedomie 
o pridanej hodnote podnetov Únie v oblasti, ktorá je pre občanov životne dôležitá; 

j. navrhuje jej, aby vo výraznejšej miere zohľadnila poučenie z pravidelných výskumov 
Eurobarometra (ako napríklad z výskumu z marca 2006 o organizovanom zločine a 
korupcii1), ktorých úlohou musí byť overenie toho, ako európski občania vnímajú rolu 
EÚ v tejto oblasti a zistenie toho, aký vývoj v tejto oblasti si želajú, 

k. žiada ju preto, aby – opierajúc sa o Bielu knihu o ich oznámení2 – prispela k 
vypracovaniu skutočnej organizačnej a informačnej stratégie týchto informácií 
určených pre širokú verejnosť, pričom jeho úzkou súčasťou môže byť aj EUCPN, ak 
sa rozšíria jeho kompetencie3;  

l. naliehavo ju žiada, aby odmietla proaktívny charakter európskej politiky boja proti 
organizovanému zločinu v rámci našich dohôd o spolupráci s tretími krajinami; 
zdôrazňuje preto, že OCTA jasne vyznačuje línie, ktoré treba sledovať, keď užitočným 
spôsobom stigmatizuje sektory činností a funkčné prepojenia zločineckých skupín, 
ktorých pôvod bolo možné identifikovať; 

m. odporúča jej, aby vzhľadom na priepustnosť voči kriminalite, ktorú ešte príliš často 
vykazujú štátne aparáty niektorých hraničných členských štátov Únie, prijala 
špecifický prístup, ktorý bude sústredený okolo novej iniciatívy v oblasti 
transparentnosti a boja proti korupcii, ktorej úlohou je vytvárať štruktúru našich 
vzťahov s tretími krajinami a najmä našu politiku susedstva; 

  
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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n. vyzýva predsedníctvo Rady, aby obnovilo a zintenzívnilo úvahy, s ktorými sa začalo 
počas rakúskeho predsedníctva s cieľom vypracovať skutočnú „vnútornú 
bezpečnostnú architektúru“.

2. poveruje svojho predsedu, aby toto odporúčanie postúpil Rade a pre informáciu aj 
Komisii.
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19.1.2006

NÁVRH ODPORÚČANIA RADE B6-0073/2006

Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade o vypracovaní strategického plánu boja 
proti organizovanému zločinu

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o vypracovaní 
strategického plánu boja proti organizovanému zločinu,

– so zreteľom na článok 114 ods. 1 rokovacieho poriadku,

A. keďže je potrebné v spolupráci s orgánmi Únie, ako sú Europol, Eurojust, CEPOL a task-
force šéfov polícií vypracovať nový strategický plán boja proti organizovanému zločinu 
na úrovni EÚ,

B. keďže na úrovni EÚ boli od vytvorenia priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 
prijaté viaceré legislatívne i nelegislatívne iniciatívy, ktorých cieľom je prispieť k 
prevencii organizovaného zločinu a bojovať proti tomuto javu,

1. adresuje Rade nasledujúce odporúčania:

a) je potrebné ratifikovať a zaviesť do praxe právne nástroje, týkajúce sa Europolu a 
Eurojustu, aby sa posilnil boj proti organizovanému zločinu;

b) je potrebné vytvoriť úplný a súdržný rámec pre spoluprácu na úrovni represívnych 
zložiek v boji proti organizovanému zločinu;

c) treba pristúpiť k zosúladeniu legislatív s cieľom rozšíriť vzájomné uznávanie súdnych 
rozhodnutí v trestnoprávnej oblasti;

d) treba podporiť vypracovanie multilaterálnych stratégií pre boj proti organizovanému 
zločinu;

2. poveruje svojho predsedu, aby toto odporúčanie postúpil Rade a pre informáciu aj Komisii 
a Európskej rade.


