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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razvoju strateškega koncepta za boj proti organiziranemu kriminalu
(2006/2094(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: "Razvoj strateškega 
koncepta za boj proti organiziranemu kriminalu" (KOM(2005)0232),

– o predlogu priporočila Evropskega parlamenta Svetu, ki ga je predstavil Bill Newton 
Dunn v imenu skupine ALDE, o razvoju strateškega koncepta za boj proti organiziranemu 
kriminalu (B6-0073/2006),

– ob upoštevanju členov 114(3), 83(5), 84, 90 in 94 poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A6-0000/2006),

A. ker je bil od prvih začetkov pred 30 leti dosežen napredek pri policijskem in pravosodnem 
sodelovanju na področju boja proti organiziranemu kriminalu,

B. ker je bil zlasti pomemben napredek pri sodelovanju med organi pregona in pravosodnimi 
organi (kot je prikazano v letnih poročilih 2005 držav članic, Europola, Eurojusta in 
delovne skupine za carinsko sodelovanje (CCWG)) in ker je tako sodelovanje temelj 
vsake uspešne politike na evropski ravni v boju proti organiziranemu kriminalu,

C. pozdravlja, da so ta prizadevanja privedla k večji izmenjavi informacij in pospeševanju 
pobud za usposabljanje za storitve, ki jih je treba opravljati skupaj, obrodila sadove s 
premagovanjem medsebojnega nezaupanja, ki je vedno glavna ovira vsakega sodelovanja 
na tem področju,     

D. ker se danes boj proti organiziranemu kriminalu ne more nadaljevati brez korenitih 
sprememb vidika, ki omogoča reševanje vedno bolj zapletenih notranjih nasprotij ter 
hkrati soočanje z vedno večjim izzivom zunanjih, eksponentno naraščajočih nasprotij,  

E. ob upoštevanju zlasti geografske širitve organiziranega kriminala, ki je v Evropi (odprta 
bolj kot kdajkoli poprej) v celoti izkoristil svoj nadzor nad novimi prevoznimi sredstvi, 
izmenjavo in komunikacijami, medtem, ko so službe kazenskega pregona še vedno 
pogosto obremenjene s pravnimi in upravnimi bremeni ter "kulturnimi" neenakostmi, ki 
ovirajo njihovo vsakodnevno delovanje,  

F. ker mora boj proti organiziranemu kriminalu v bitki s časom in prostorom združevati 
vnaprejšnjo prilagoditev razpoložljivih sredstev in metod, ki temeljijo na ustrezni in 
največji možni uporabi potencialnih virov obveščanja, 

G. ker samo proaktivna politika hkrati omogoča stopanje v korak z visoko razvitim 
sodelovanjem med posameznimi kriminalnimi skupinami in s politiko preprečevanja, ki 
vključuje nove udeležence, vendar ob polnem spoštovanju temeljnih pravic, odpraviti 
nevarnosti, ki jih te združbe povzročajo naši družbi,   

H. ker obstaja splošna potreba po boljšem poznavanju pojava kriminala in širjenju tega 
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poznavanja na vse sodelujoče udeležence v boju proti kriminalu,

I. ker je podpora javnega mnenja, ki je na splošno slabo informirano, eden ključnih 
elementov uspeha v tem srednjeročnem in dolgoročnem boju,

J. ker bodo razpoložljiva orodja Skupnosti - kot sta Europol in Eurojust - lahko v celoti 
učinkovita le takrat, ko bodo imela dejansko svobodo ukrepanja in ker jim je zato treba 
dati sredstva za bolj svobodno ukrepanje kot sedaj ter hkrati vzpostaviti ustrezen 
parlamentarni nadzor, ki bo omogočal vrednotenje koristi in prave dodane vrednosti 
njihovih ukrepov na področju varnosti, kot tudi polno spoštovanje temeljnih pravic, ki so 
opredeljene v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije, 

K. z zanimanjem ugotavlja, da z oceno nevarnosti organiziranega kriminala (OCTA)1, ki ga 
je letos opravil Europol, države članice razpolagajo z dokumentom dinamične analize, ki 
jim omogoča določanje strateških prednostnih nalog in ta prvi korak mora spodbuditi 
Svet, da nadaljuje z izdelavo ustrezne strukture območja, ki bo združevalo še vedno 
različne elemente boja proti kriminalu, zlasti s poglobitvijo koncepta strukture notranje 
varnosti, ki ga je začelo avstrijsko predsedstvo ter z razvojem načela interoperabilnosti: ta 
dva elementa, združena z uporabo metodologije obveščevalne dejavnosti (ILLE2), morata 
prispevati k razvijanju novih sinergij in odpravi vsake 'parazitske konkurence' med 
analitičnimi službami in/ali organi pregona na strateški, taktični in operativni ravni, 

1. daje Svetu naslednja priporočila:

a. zahteva, naj močno spodbudi države članice, da bodo še naprej odločno podpirale 
programe usposabljanja ter izmenjavo med službami in pristojnimi organi, ki so 
vključeni v boj proti organiziranemu kriminalu, ter poziva, da se tem programom - v 
okviru finančnih perspektiv in ustreznega splošnega programa3, kot tudi postavke 
"varnosti" sedmega okvirnega programa za raziskave in razvoj - nameni zadostna 
proračunska sredstva, ki bodo omogočala pravo učinkovitost;

b. opozarja ga, da se krepitev instrumentov policijskega in pravosodnega sodelovanja 
sedaj prilagaja notranjim strukturam v skladu s trojno potrebo po modeliranja
postopkov, nemotenosti prenosa informacij ter boljšem poznavanju pojava 
organiziranega kriminala;  

c. predlaga mu, naj države članice pozove, da takoj, ko bo mogoče razširijo uporabo 
posebne tehnike preiskav ter pospešujejo oblikovanje skupnih preiskovalnih enot 
(Joint Investigation Teams), ki so bile uvedene z okvirnim sklepom Sveta 13. junija 
2002 o skupnih preiskovalnih enotah4, katerih vsebino so države članice večinoma 
prenesle5 ter sistematično vključile vidik sodelovanja na kraju samem v posamezne 
priročnike "najboljše prakse", ki bodo služili kot operativna podlaga zadevnim 
službam;    

  
1 "Organised Crime Threat Assesment" - različica je na voljo na
http://www.Europol.eu.int/publications/OCTA/OCTA2006.pdf
2 Intelligence Led Law Enforcement.
3 Splošni program "Varnost in varstvo svoboščin", ki vsebuje zlasti posebni program "Boj proti kriminalu in 
njegovo preprečevanje, 2007-2013"
4 UL L 162, 20.6.2002, str. 1.
5 Glej poročilo Komisije o pravnem prenosu Okvirnega sklepa Sveta z dne 13. junija 2002 in priloge 
(KOM(2006) 0008 končno).
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d. poudarja, da je potreben bolj nemoten prenos informacij med udeleženci boja proti 
kriminalu, ki zahteva pomembne ukrepe na zakonodajnem področju na določenih 
področjih - kot je pridobivanje dokazov, poročanje o finančnem položaju, namenjenih 
identifikaciji premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in z obrnitvijo 
dokaznega bremena in/ali znižanjem stopnje dokaza - kot tudi načelna še odprta 
vprašanja, kot je načelo razpoložljivosti in njegova dopolnila, varstvo osebnih 
podatkov v okviru tretjega stebra;    

e. poziva ga, naj na podlagi akcijskega načrta o statistikah Komisije (KOM (2006)0437) 
podpre prizadevanja držav članic za boljše poznavanje pojava kriminala z razvojem in 
pripravo omrežja statističnih orodij z dinamičnim okvirom (kot je v primeru OCTA), 
tako da se obveščanje razširi ter poleg natančne ocene organiziranega kriminala tudi 
predlaga jasne strategije in priporočila za ukrepe, ki jih lahko uporabijo službe, ki 
delujejo na kraju samem;    

f. poziva ga, naj Europolu in Eurojustu da potrebno avtonomijo s podelitvijo polne 
pristojnosti dajanja pobud na njunem področju pristojnosti, tako, da lahko razširita 
svojo vlogo koordinatorja na vlogo vodje v boju proti organiziranemu kriminalu na 
evropski ravni; poudarja, da mora razširitev njunih pristojnosti spremljati vzpostavitev 
dejanskega parlamentarnega nadzora, katerega lahko zaradi legitimnosti in 
učinkovitosti ustrezno izvaja le Evropski parlament;

g. poziva ga, da se ne sme zanemariti nobene poti preprečevanja, ki si zasluži posebno 
pozornost, zlasti preko pobud, katerih namen je učinkovito varstvo - ne le njihovih 
žrtev, ampak tudi prič kriminalnih dejanj, tako da se sprostijo viri informacij, ki so s 
stalnim pritiskom izsiljevanja in terorja s strani kriminalnih združb pogosto prisiljeni k 
molku;   

h. predlaga mu organizacijo razprave o ustreznosti statusa "spokornosti" na evropski 
ravni in njegove združljivosti z glavnimi vrednotami Skupnosti spoštovanjem 
človekovih pravic in človeškega dostojanstva, da bi vzpostavili najboljše iskanje 
informacij v vnaprej določenem in za vse sprejemljivem pravnem okviru;     

i. prepričan, da sta srednjeročna in dolgoročna podpora javnega mnenja eden pogojev 
uspeha v boju proti organiziranemu kriminalu in zato zahteva, naj povabi države 
članice, da si bodo močno prizadevale informirati širšo javnost o doseženih uspehih z 
dobrim sodelovanjem med posameznimi organi pregona in pravosodnimi organi ter 
zlasti o prispevku instrumentov in udeležencev Skupnosti, z namenom dvigovanja 
ozaveščenosti o dodani vrednosti pobud Unije na tem za državljane pomembnem
področju; 

j. predlaga mu, naj v celoti upošteva najpomembnejše ugotovitve rednih anket 
Eurobarometra (kot je bila opravljena marca 2006 o organiziranem kriminalu in 
korupciji1), ki naj bi imel nalogo, da bi ugotavljal, kako evropski državljani zaznavajo 
vlogo, ki jo ima EU na tem področju, ter želenih sprememb na evropski ravni;  

k. poziva ga, naj zato na podlagi Bele knjige o evropski komunikacijski politiki2 sodeluje 
pri pripravi strategije organizacije in širitve sporočil širši javnosti, s katero bi lahko 

  
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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bila EUCPN (Evropska mreža za preprečevanje kriminala) tesneje povezana, če bi 
imela širše pristojnosti1; 

l. ga poziva, naj uporabi proaktiven pristop evropske politike v boju proti 
organiziranemu kriminalu v okviru sporazumov o sodelovanju s tretjimi državami; s 
tem v zvezi poudarja, da OCTA pripravlja podlago z učinkovitim ožigosanjem 
sektorjev in povezav kriminalnih združb, katerih geografsko poreklo je bilo 
ugotovljeno;    

m. predlaga mu, naj zaradi možnosti kriminala, ki je v določenih državah na meji z Unijo 
prepogost, sprejme nov pristop glede preglednosti in boja proti korupciji, ki temelji na 
gradnji odnosov s tretjimi državami in zlasti naše sosedske politike;  

n. poziva predsedstvo Sveta, naj nadaljuje in pospešuje razmišljanje, ki ga je začelo 
avstrijsko predsedstvo glede razvijanja "strukture notranje varnosti";

2. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in v vednost Komisiji.

  
1 www.eucpn.org : http://www.eucpn.org/keydocs/l_15320010608en00010003.pdf
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19.1.2006

PREDLOG PRIPOROČILA SVETU B6 0073/2006

Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu o razvoju strateškega koncepta za boj proti 
organiziranemu kriminalu

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o razvoju strateškega 
koncepta za boj proti organiziranemu kriminalu,

– ob upoštevanju člena 114(1) poslovnika,

A. ker je treba razviti nov strateški koncept za boj proti organiziranemu kriminalu na ravni 
EU skupaj z organi Unije, kot so Europol, Eurojust, CEPOL ter delovne skupine 
policijskih načelnikov,  

B. ker je bilo na ravni EU po oblikovanju območja svobode, varnosti in pravice sprejetih več 
zakonodajnih in nezakonodajnih pobud, ki so prispevale k preprečevanju organiziranega 
kriminala in k boju proti temu pojavu, 

1. daje Svetu naslednja priporočila:

a) da se ratificirajo in izvajajo pravni instrumenti, ki zadevajo Europol in Eurojust, za 
okrepitev boja proti organiziranemu kriminalu; 

b) da se vzpostavi popoln in skladen okvir sodelovanja organov pregona v boju proti 
organiziranemu kriminalu;

c) da se približuje zakonodaje za dopolnitev vzajemnega priznavanja pravosodnih odločb 
v kazenskih zadevah;

d) da se zagotovi podpora večstranske strategije boja proti organiziranemu kriminalu;

2. naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu in v vednost Komisiji ter 
Evropskemu svetu.


