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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΧΕ>ΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤ Ν ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΠΕΙΛ Ν ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝ ΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ Ν
Λα βάνοντας υπόψη το Πρόγρα α της Χάγης και ιδίως το τ ή α 2.3 το οποίο καλεί την Ευρωπόλ
να αντικαταστήσει από 1ης Ιανουαρίου 2006 τις εκθέσεις για την κατάσταση του εγκλή ατος ε
αξιολογήσεις απειλών σχετικά ε σοβαρές ορφές οργανω ένου εγκλή ατος (OCTA),
Με βάση τις εργασίες που πραγ ατοποιήθηκαν, ιδίως κατά τη λουξε βουργιανή Προεδρία αλλά
και σε ευρύτερο πλαίσιο, προκει ένου να εξεταστεί ο τρόπος ε τον οποίο πορούν να βελτιωθούν
η δο ή της έκθεσης της ΕΕ σχετικά ε το οργανω ένο έγκλη α και η αντι ετώπιση του
οργανω ένου εγκλή ατος ε βάση την έκθεση αυτή 1,
Λα βάνοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την εφαρ ογή του Προγρά
συ φωνήθηκε από το Συ βούλιο GΕΥ στις 3 Ιουνίου 2005,

ατος της Χάγης το οποίο

Το Συ βούλιο συ περαίνει τα ακόλουθα :
1.

Από 1ης Ιανουαρίου 2006, η Ευρωπόλ θα καταρτίζει Αξιολόγηση Απειλών όσον αφορά το
Οργανω ένο Έγκλη α (OCTA), αντί για ετήσια έκθεση για την κατάσταση του εγκλή ατος.
Αυτό θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός κοινού συστή ατος συγκέντρωσης
πληροφοριών από την Ευρωπόλ και τα κράτη έλη. Η Ευρωπόλ και οι προϊστά ενοι των
εθνικών ονάδων της Ευρωπόλ θα συνεχίσουν την αναλυτική εξέταση του θέ ατος αυτού.

2.

Για να είναι επιτυχής η OCTA, το Συ βούλιο συ φωνεί ότι είναι ση αντικό να αποστέλλει
εγκαίρως η Ευρωπόλ προς τα κράτη έλη αιτήσεις παροχής πληροφοριών, οι οποίες θα
δίνουν στα κράτη έλη σαφείς υποδείξεις για το ποιες ε πιστευτικές πληροφορίες περί
εγκλη ατικότητας και άλλες πληροφορίες χρειάζεται η Ευρωπόλ. Οι αιτήσεις παροχής
πληροφοριών θα εγκρίνονται από το Gιοικητικό Συ βούλιο της Ευρωπόλ. Οι αιτήσεις
παροχής πληροφοριών θα αποστέλλονται από τους προϊστα ένους των εθνικών ονάδων της
Ευρωπόλ. Οι εθνικοί ε πειρογνώ ονες που συ ετείχαν προηγου ένως στην κατάρτιση των
εκθέσεων για το οργανω ένο έγκλη α (ΟCR) θα πρέπει να χρησι οποιηθούν για να
διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν τη διαβίβαση ε πιστευτικών και άλλων πληροφοριών
σύ φωνα ε την αίτηση παροχής πληροφοριών της OCTA.

1

Ιδίως σχετικά ε το έγγραφο 6371/05 CRIMORG 12 LIMITE.
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3.

Τα κράτη έλη πρέπει να ανταποκρίνονται σε αυτές τις αιτήσεις παροχής πληροφοριών. Τα
κράτη έλη πρέπει να αποστέλλουν στην Ευρωπόλ διαρθρω ένη απάντηση εντός προθεσ ίας
που καθορίζεται από την Ευρωπόλ κατόπιν διαβούλευσης ε το Συ βούλιο. Επιπλέον, τα
κράτη έλη πρέπει να αποστέλλουν στην Ευρωπόλ, εφόσον είναι δυνατόν, ε πιστευτικές
πληροφορίες περί εγκλη ατικότητας, ανταποκρινό ενα στις εν λόγω αιτήσεις παροχής
πληροφοριών, κάθε φορά που τέτοιου είδους πληροφορίες προκύπτουν σε ad hoc βάση
καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

4.

Η Ευρωπόλ θα κοινοποιεί επίσης τις εν λόγω αιτήσεις παροχής πληροφοριών σε υπηρεσίες
και όργανα της ΕΕ καθώς και σε τρίτες χώρες και οργανισ ούς ε τους οποίους έχει
συ φωνίες συνεργασίας. Το Συ βούλιο ζητεί από όλες αυτές τις υπηρεσίες και τα όργανα,
ιδίως από αυτά που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ανταποκριθούν θετικά στις αιτήσεις
παροχής πληροφοριών και να στηρίξουν την Ευρωπόλ.

5.

Η Ευρωπόλ συντάσσει στη συνέχεια την OCTA χρησι οποιώντας τις ε πιστευτικές
πληροφορίες περί εγκλη ατικότητας και άλλες πληροφορίες που λα βάνει από τα κράτη
έλη, από τις υπηρεσίες και τα όργανα της ΕΕ, ιδίως την Eurojust, από τρίτες χώρες και
οργανισ ούς ε τους οποίους η Ευρωπόλ έχει συ φωνία συνεργασίας, από πληροφορίες και
αναλύσεις που προέρχονται από τα αρχεία δεδο ένων προς ανάλυση τα οποία τηρεί η
Ευρωπόλ καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία έχει στη διάθεσή της η
Ευρωπόλ, η οποία πορεί να βοηθήσει στον προσδιορισ ό απειλών όσον αφορά το
οργανω ένο έγκλη α στα κράτη έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την κατάρτιση των
OCTA, η Ευρωπόλ θα χρησι οποιεί, εφόσον είναι δυνατό, κατάλληλα συγκρίσι α στατιστικά
στοιχεία.

6.

Η Ευρωπόλ αναλα βάνει να τροποποιήσει τις εσωτερικές της διαδικασίες πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2006, ώστε να είναι σε θέση να καταρτίσει αποτελεσ ατική OCTA την άνοιξη
του 2006. Το Gιοικητικό Συ βούλιο της Ευρωπόλ θα διασφαλίσει όλες τις αλλαγές στο
εσωτερικό της Ευρωπόλ που πορεί να αποδειχθούν αναγκαίες.

7.

Με βάση το πλαίσιο αυτό, η Ευρωπόλ σε συνεργασία ε τα κράτη έλη θα καθορίσει τις
λεπτο έρειες των προτάσεών της για την κατάρτιση των OCTA, συ περιλα βανο ένης της
ορφής της διαρθρω ένης απάντησης και του περιεχο ένου των αιτήσεων παροχής
πληροφοριών. Η εθοδολογία αυτή θα επισυναφθεί στα ανά χείρας συ περάσ ατα του
Συ βουλίου, αλλά θα προσαρ οστεί, αναθεωρηθεί και βελτιωθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο.
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8.

α)
Οι προϊστά ενοι των εθνικών ονάδων της Ευρωπόλ ε την υποστήριξη των εθνικών
ε πειρογνω όνων θα επικουρούν την Ευρωπόλ διασφαλίζοντας την ακρίβεια της OCTA
κατά την κατάρτισή της.
β)

Τα πορίσ ατα που περιέχονται στην OCTA είναι και παρα ένουν ανεξάρτητη

αξιολόγηση της Ευρωπόλ όσον αφορά το χαρακτήρα των σχετικών ε το οργανω ένο
έγκλη α απειλών που αντι ετωπίζει η Ένωση. Η Ευρωπόλ πρέπει να υποβάλει την OCTA
στο Συ βούλιο.
γ)
Οι αρ όδιες Ο άδες (ιδίως η πολυτο εακή ο άδα για το οργανω ένο έγκλη α)
ετοι άζουν συστάσεις όσον αφορά τις στρατηγικές προτεραιότητες για την καταπολέ ηση
του οργανω ένου εγκλή ατος λα βάνοντας υπόψη τις συ βουλές της Eurojust όσον αφορά
τις προτεραιότητες. Το Συ βούλιο εγκρίνει στη συνέχεια στρατηγικές προτεραιότητες ε
βάση την OCTA.
δ)
Οι OCTA και οι στρατηγικές προτεραιότητες που εγκρίνει το Συ βούλιο
χρησι οποιούνται από την Ευρωπόλ ως οδηγός στη χάραξη του προγρά ατος εργασίας και
του στρατηγικού σχεδιασ ού της Ευρωπόλ. Οι OCTA θα χρησι οποιούνται επίσης από το
Συ βούλιο κατά την έγκριση των στρατηγικών προτεραιοτήτων, τις οποίες θα προωθούν
άλλες υπηρεσίες και όργανα σε επίπεδο ΕΕ που έχουν αναλάβει να καταπολε ούν το
έγκλη α (….) ιδίως η Ειδική Ο άδα των Αρχηγών Αστυνο ίας. Ενδεχο ένως, οι OCTA
πορούν να επηρεάζουν και τις ευρύτερες εργασίες του Συ βουλίου όσον αφορά την
καταπολέ ηση της τρο οκρατίας, ιδίως όσον αφορά τους δεσ ούς εταξύ οργανω ένου
εγκλή ατος και τρο οκρατίας.
9.

Οι OCTA και οι στρατηγικές προτεραιότητες που εγκρίνει το Συ βούλιο θα καθοδηγούν την
Ειδική Ο άδα των Αρχηγών Αστυνο ίας κατά τον σχεδιασ ό των προτεραιοτήτων και
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων για τη στρατηγική COSPOL (Comprehensive Operational
Strategic Planning for the Police) και για οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή στρατηγική που
θα πορούσε να αναλάβει η Ειδική Ο άδα των Αρχηγών Αστυνο ίας. Τα κράτη έλη,
παράλληλα ε άλλα εθνικά κριτήρια, θα πρέπει να λα βάνουν υπόψη τις OCTA και τις
στρατηγικές προτεραιότητες που εγκρίνει το Συ βούλιο κατά τον σχεδιασ ό των εθνικών και
κοινών απαντήσεων στις απειλές που αντι ετωπίζουν από το οργανω ένο έγκλη α.
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10.

Κάθε χρόνο, τα κράτη έλη πρέπει να στέλνουν τις διαρθρω ένες απαντήσεις τους στην
Ευρωπόλ έως τα τέλη του Οκτωβρίου ούτως ώστε η Ευρωπόλ να συντάσσει έως την άνοιξη
(Μάρτιο ή και νωρίτερα, ει δυνατόν) του επό ενου έτους την αξιολόγηση απειλών όσον
αφορά το οργανω ένο έγκλη α, και το Συ βούλιο να εγκρίνει έως το τέλος της άνοιξης
(Μάιο ή και νωρίτερα, ει δυνατόν) τις στρατηγικές προτεραιότητες για την καταπολέ ηση
του οργανω ένου εγκλή ατος. Το συνολικό χρονοδιάγρα α για την σύνταξη των OCTA θα
αναθεωρείται τακτικά ε στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας. jστόσο, το 2005 κατ’
εξαίρεση, λόγω της καθιέρωσης νέας διαδικασίας, η προθεσ ία για την αποστολή των
διαρθρω ένων απαντήσεων στην Ευρωπόλ, παρατείνεται έως τις 30 Νοε βρίου. Η Ευρωπόλ
θα καταρτίσει την πρώτη Αξιολόγηση των Απειλών όσον αφορά το Οργανω ένο Έγκλη α
έως τον Απρίλιο του 2006 (ή και νωρίτερα, ει δυνατόν) και το Συ βούλιο θα εγκρίνει
συ περάσ ατα για τον καθορισ ό των στρατηγικών προτεραιοτήτων έως το αργότερο τον
Ιούνιο του 2006.

11.

Η διαδικασία αυτή θα συ βάλει στον στόχο της εκπόνησης και της εφαρ ογής ιας
εθοδολογίας για την επιβολή του νό ου βάσει ε πιστευτικών πληροφοριών στο επίπεδο
της ΕΕ.

12.

Τα κράτη έλη θα βοηθούν στην προετοι ασία της αίτησης παροχής πληροφοριών για κάθε
αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το οργανω ένο έγκλη α καθώς και στον προσδιορισ ό των
περαιτέρω ε πιστευτικών πληροφοριών περί εγκλη ατικότητας και άλλων πληροφοριών που
πορεί να χρειασθεί η Ευρωπόλ. Αυτό θα επιτρέψει στην Ευρωπόλ να προσαρ όζει
αναλόγως τις αιτήσεις παροχής πληροφοριών.

13.

Ο στόχος της εκπόνησης και της εφαρ ογής ιας κοινής εθοδολογίας ευρείας χρήσης για
την επιβολή του νό ου στην ΕΕ βάσει της αξιοποίησης ε πιστευτικών πληροφοριών πρέπει
να ενισχυθεί περαιτέρω ε συνεννόηση και ε συντονισ ένη δράση όλων των οργάνων και
υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε πλέκονται σε αυτές τις προσπάθειες, καθώς και
των κρατών ελών, πρέπει δε να διατηρηθεί ως στόχος για εγαλύτερο χρονικό διάστη α. Το
Συ βούλιο ση ειώνει και εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να
υποβάλει προτάσεις, τις οποίες θα ετοι άσει σε συνεργασία ε τα σχετικά όργανα και
υπηρεσίες, καθώς και ε τα κράτη έλη, για περαιτέρω δράση στον το έα αυτόν κατά τη
διάρκεια του 2006.

14.

Η εν λόγω διαδικασία και οι OCTA θα αξιολογούνται τακτικά ε στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας των OCTA και της χρησι ότητάς τους για τα κράτη έλη.
________________________
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