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Θέμα :
Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία και την
εφαρμογή κύκλου πολιτικής της ΕΕ για το οργανωμένο και το σοβαρό διεθνές
έγκλημα

1.

Με βάση το πρόγραμμά της με την ονομασία «Harmony» - «Ένα γενικό ευρωπαϊκό πρότυπο
πληροφοριών για την εγκληματικότητα - Συνένωση των υφιστάμενων μέσων και ενίσχυση
του κεντρικού ρόλου της Ευρωπόλ», η Προεδρία πρότεινε στη Μόνιμη επιτροπή
επιχειρησιακής συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής ασφαλείας (COSI), στις 7 Σεπτεμβρίου
2010, να συμφωνήσει με τη γενική ιδέα του κύκλου πολιτικής της ΕΕ για το οργανωμένο και
το σοβαρό διεθνές έγκλημα, καθώς και με τα διάφορα στάδια που απαιτούνται για την πλήρη
εφαρμογή του.

2.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 5 Οκτωβρίου 2010, η COSI συζήτησε το σχέδιο
συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως έχει στο έγγραφο 13902/1/10 REV 1 COSI 58
ENFOPOL 252 CRIMORG 160 ENFOCUSTOM 78 και συμφώνησε σχετικά με το κείμενο
ως έχει στο παράρτημα, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων που κατετέθησαν στη
συνεδρίαση.

3.

Καλείται συνεπώς η ΕΜΑ να υποβάλει το παρόν σχέδιο συμπερασμάτων προς έγκριση στο
Συμβούλιο.
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 20051 σχετικά με το
ευρωπαϊκό πρότυπο πληροφοριών για την εγκληματικότητα (ECIM) που προβλέπει νέα κοινή
γενική ιδέα και μεθοδολογία για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος,
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την αρχιτεκτονική της
εσωτερικής ασφαλείας όπως εγκρίθηκαν το 2006 και στα οποία περιγράφεται η συγκρότηση
πλαισίου αναφοράς για την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ που συνίσταται σε τέσσερα στάδια2,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας παρέχει τη βάση και
μια μοναδική ευκαιρία για την εκπόνηση κοινού θεματολογίου ασφαλείας για την ΕΕ και τα κράτη
μέλη της με σαφείς ρόλους και ευθύνες.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης3, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το
Συμβούλιο και την Επιτροπή να καθορίσει συνολική στρατηγική εσωτερικής ασφαλείας της EE με
βάση, ειδικότερα, τις ακόλουθες αρχές:
-

σαφήνεια όσον αφορά την κατανομή καθηκόντων μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών βάσει
κοινής αντιλήψεως για τις παρούσες προκλήσεις,

-

αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών,

-

εξέταση μιας προδραστικής προσέγγισης βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών,

-

στενή συνεργασία μεταξύ των οργανισμών της Ένωσης, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της
ανταλλαγής πληροφοριών,

-

στόχος ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη σημασία του έργου της Ένωσης όσον αφορά την
προστασία τους.

και βάσει των κοινών αξιών και αρχών της ΕΕ όπως επιβεβαιώνονται στο Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

1
2
3

Έγγρ. 10180/4/05 CRIMORG 56 ENFOPOL 75
Έγγρ. 7039/2/06 JAI 86 CATS 34
ΕΕ C 115, 11.5.2010, σ. 1.
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι, όπως καθορίζεται στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, η περαιτέρω
ανάπτυξη, παρακολούθηση και εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφαλείας πρέπει να
καταστούν στόχοι προτεραιότητας της Μόνιμης επιτροπής επιχειρησιακής συνεργασίας σε θέματα
εσωτερικής ασφαλείας (COSI) που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 71 ΣΛΕΕ.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το
Συμβούλιο και την Επιτροπή:
-

να υιοθετήσουν στρατηγική για το οργανωμένο έγκλημα στο πλαίσιο της στρατηγικής
εσωτερικής ασφαλείας,

-

να καθορίσουν προτεραιότητες στον τομέα της πολιτικής για την καταπολέμηση του εγκλήματος,
επισημαίνοντας τα είδη εγκλημάτων κατά των οποίων θα κινητοποιήσουν κατά προτεραιότητα
τα εργαλεία που διαθέτουν, ενώ θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την έκθεση αξιολόγησης της
απειλής που συνιστά το οργανωμένο έγκλημα (OCTA) και τα κείμενα που καταρτίσθηκαν σε
περιφερειακό επίπεδο.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η τρομοκρατία, το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, το ηλεκτρονικό
έγκλημα, το διασυνοριακό έγκλημα, η βία καθ’ εαυτή, οι φυσικές και οι ανθρωπογενείς
καταστροφές θεωρούνται βασικές προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως προσδιορίζονται
στην στρατηγική εσωτερικής ασφαλείας η οποία επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά
τη σύνοδο της 25ης και 26ης Μαρτίου 2010.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι σύμφωνα με την στρατηγική εσωτερικής ασφαλείας, η Επιτροπή θα
εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική εσωτερικής ασφαλείας, η παρακολούθηση της
οποίας θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τα παρόντα συμπεράσματα του Συμβουλίου.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι, όπως καθορίζεται στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, «η στρατηγική
εσωτερικής ασφαλείας θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τη στρατηγική εξωτερικής ασφαλείας
που έχει αναπτύξει η Ένωση»· επίσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες που ενδέχεται να
έχει ο κύκλος πολιτικής στις σχέσεις με τρίτες χώρες.
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ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τα αποτελέσματα του προγράμματος «Harmony» - «Ένα γενικό ευρωπαϊκό πρότυπο
πληροφοριών για την εγκληματικότητα - Συνένωση των υφιστάμενων μέσων και ενίσχυση του κεντρικού
ρόλου της Ευρωπόλ» - που εκκίνησε το Βέλγιο με την υποστήριξη της σύμβασης-πλαισίου εταιρικής σχέσης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας»4 5. Αναγνωρίζοντας τη
σημασία των βασικότερων προκλήσεων που προσδιορίζονται στην στρατηγική εσωτερικής ασφαλείας, η
αρχική εστίαση του προγράμματος περιορίστηκε στην ανάπτυξη ενός κύκλου πολιτικής για το σοβαρό και
το οργανωμένο έγκλημα.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ στην πρώτη έκθεση κύριας αξιολόγησης και περιγραφής για εσωτερική συζήτηση
(έκθεση M.A.D.R.I.D.), η οποία υποβλήθηκε ως βάση για τη συζήτηση του Συμβουλίου σχετικά με την
εσωτερική ασφάλεια τον Ιούνιο του 2010.
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι οι Υπουργοί συμφώνησαν στις 15 Ιουλίου 2010 να εργαστούν για την
αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφαλείας και, ως εκ τούτου, κάλεσαν την COSI να
αναπτύξει μια μεθοδολογία που θα παρέχει επισκόπηση των θεμάτων ασφαλείας εντός της Ευρώπης, να
επικεντρωθεί στις απειλές και τις προκλήσεις που χρειάζονται ειδική προσοχή και να αναπτύξουν
προσέγγιση για την αντιμετώπιση και την παρακολούθηση αυτών των απειλών και προκλήσεων,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της ανάγκης για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων δομών και
μέσων και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη να αναπτυχθεί μια συνεπής, διεπιστημονική και
ολοκληρωμένη προσέγγιση προκειμένου να αυξηθούν η συνέπεια, η αποτελεσματικότητα, η διαφάνεια και η
υπευθυνότητα στον αγώνα κατά του οργανωμένου και του σοβαρού διεθνούς εγκλήματος,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη δημιουργία της μεθοδολογίας του «Συνολικού Επιχειρησιακού Στρατηγικού
Σχεδιασμού της Αστυνομίας» (COSPOL) ως πολυμερούς πλατφόρμας για τη συνεργασία στον τομέα της
επιβολής του νόμου,
ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟ ότι ο καλύτερος τρόπος να επιτευχθεί η προσέγγιση αυτή είναι μέσω της δημιουργίας και
της εφαρμογής ενός κύκλου πολιτικής για το οργανωμένο και το σοβαρό διεθνές έγκλημα· ότι ο εν λόγω
κύκλος πολιτικής αντιστοιχεί στη στρατηγική για το οργανωμένο έγκλημα την οποία ζητεί το πρόγραμμα
της Στοκχόλμης.

4
5

Πρόγραμμα JLS/2008/ISEC/FPA/C4/073
έγγρ. 14851/10 COSI 66 ENFOPOL 282 CRIMORG 175 ENFOCUSTOM 87
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ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ
1.

Να καθιερωθεί και να εφαρμοστεί πολυετής κύκλος πολιτικής στον τομέα του σοβαρού
διεθνούς και οργανωμένου εγκλήματος προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σημαντικότερες
εγκληματικές απειλές κατά τρόπο συνεπή και μεθοδολογικό μέσω της βέλτιστης συνεργασίας
μεταξύ των συναφών υπηρεσιών των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των
υπηρεσιών και οργανισμών της ΕΕ, καθώς και σχετικών τρίτων χωρών και οργανώσεων.
Ο κύκλος πολιτικής για το σοβαρό διεθνές και οργανωμένο έγκλημα συνίσταται σε τέσσερα
στάδια:
i.

Χάραξη πολιτικής βάσει αξιολόγησης απειλών όσον αφορά το σοβαρό και το
οργανωμένο έγκλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU SOCTA) που πρέπει να παρέχει
πλήρη και εμπεριστατωμένη εικόνα των εγκληματικών απειλών που θίγουν την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

ii.

Καθορισμός πολιτικής και λήψη αποφάσεων μέσω του εντοπισμού περιορισμένου
αριθμού προτεραιοτήτων από το Συμβούλιο, τόσο περιφερειακών όσο και
πανευρωπαϊκών. Για κάθε μια από τις προτεραιότητες πρέπει να εκπονηθεί πολυετές
στρατηγικό σχέδιο (MASP) προκειμένου να επιτευχθεί διεπιστημονική, ολοκληρωμένη
και ακέραια προσέγγιση (που να καλύπτει τα προληπτικά άλλα και τα κατασταλτικά
μέτρα) ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι πιο σημαντικές απειλές.

iii.

Εφαρμογή και παρακολούθηση των ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων δράσης (ΕΣΔ) τα
οποία πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους στρατηγικούς στόχους που έχουν καθοριστεί
στο MASP, αξιοποιώντας το πλαίσιο του COSPOL ως πολυμερή πλατφόρμα
συνεργασίας για την αντιμετώπιση των πιο σημαντικών απειλών.

iv.

Με το πέρας του κύκλου πολιτικής πρέπει να πραγματοποιηθεί λεπτομερής αξιολόγηση
που θα χρησιμεύσει ως εισαγωγή στον επόμενο κύκλο πολιτικής.

2.

Να ευθυγραμμιστούν το χρονοδιάγραμμα και η μεθοδολογία όταν, στο μέλλον, ενδέχεται να
δημιουργηθούν άλλοι κύκλοι πολιτικής για τομείς που προσδιορίζονται στη στρατηγική
εσωτερικής ασφαλείας, ούτως ώστε να είναι δυνατόν σε πολιτικό επίπεδο να ληφθούν
συγχρόνως αποφάσεις σχετικά με τις προτεραιότητες.

14998/10
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΠ/μκ
DG H

5

EL

3.

Να συμφωνηθεί και να εφαρμοσθεί ένας αρχικός και μειωμένος διετής κύκλος πολιτικής για
τα έτη 2011-2013 βάσει της αξιολόγησης απειλών όσον αφορά το σοβαρό και το οργανωμένο
έγκλημα του 2011 και σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στα παραρτήματα 1 και 2. Το
διάστημα αυτό παρέχει τον αναγκαίο χρόνο για την περαιτέρω ανάπτυξη των μέσων που
απαιτούνται για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τετραετούς κύκλου πολιτικής.

4.

Να συμφωνηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του αρχικού κύκλου
πολιτικής, και να εφαρμοσθεί τετραετής κύκλος πολιτικής κατά τα έτη 2013-2017 βάσει της
ΕΕ SOCTA 2013 και σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στα παραρτήματα 3 και 4.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΣΤΗΝ COSI
5.

Να συμφωνήσει και να εγκρίνει τις απαιτήσεις των πελατών για την EU SOCTA,

6.

Να υποβάλει συμπεράσματα στο Συμβούλιο, βάσει του συμβουλευτικού εγγράφου πολιτικής
που συνέταξαν η Προεδρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση την OCTA 2011 και την EU
SOCTA από το 2013 και έπειτα, προκειμένου να αποφασίσει τις προτεραιότητες,

7.

Να εγκρίνει τα πολυετή στρατηγικά σχέδια και τα ετήσια επιχειρησιακά σχέδια δράσης και
να συντονίζει και να παρακολουθεί την εφαρμογή τους.

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
8.

Να ενσωματώνουν τις δράσεις που αναπτύσσονται εντός του ευρωπαϊκού κύκλου πολιτικής,
όποτε είναι σκόπιμο, στον εθνικό τους σχεδιασμό και να διαθέσουν ειδικούς πόρους προς
υποστήριξη κοινής ενωσιακής προσέγγισης.

9.

Να στηρίξουν ενεργά όλες τις φάσεις που συναπαρτίζουν τον κύκλο.
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ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
10.

Να αναπτύξει από κοινού με τους εμπειρογνώμονες των σχετικών υπηρεσιών και οργανισμών
της ΕΕ και των κρατών μελών ένα πολυετές στρατηγικό σχέδιο για κάθε προτεραιότητα,
προσδιορίζοντας την πλέον κατάλληλη στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος,

11.

Να αναπτύξει μέσω διαβουλεύσεων με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και των
υπηρεσιών και οργανισμών της ΕΕ έναν ανεξάρτητο μηχανισμό για αξιολόγηση της
εφαρμογής του MASP και των ΕΣΔ,

12.

Να υποβάλει ετήσιες εκθέσεις στην COSI σχετικά με την εφαρμογή των σχεδιασμένων
δραστηριοτήτων και των οριζόντιων διατομεακών θεμάτων που σχετίζονται με τα ΕΣΔ,

13.

Να διενεργήσει, μετά το πέρας του κύκλου πολιτικής, γενική αξιολόγηση της εφαρμογής του
MASP και να διαβιβάσει τα αποτελέσματά της στο Συμβούλιο μέσω της COSI,

14.

Να προτείνει αναθεώρηση του μηχανισμού χρηματοδότησης ISEC και να μελετήσει τη
σκοπιμότητα δημιουργίας Ταμείου για την εσωτερική ασφάλεια προκειμένου να στηριχθούν
αποτελεσματικά οι συμπεφωνημένες δραστηριότητες στο πλαίσιο του κύκλου πολιτικής.

ΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ
15.

Να αναπτύξουν από κοινού με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών τα επιχειρησιακά
σχέδια δράσης σχετικά με τις προτεραιότητες που αντιστοιχούν στα καθήκοντά τους,

16.

Να εντάξουν στα ετήσια προγράμματα εργασιών τους τις δράσεις που εκπονούνται στο
πλαίσιο του κύκλου πολιτικής,

17.

Να αναπτύξουν υπό την καθοδήγηση της Ευρωπόλ την EU SOCTA και τη μεθοδολογία της,
βάσει των απαιτήσεων που ενέκρινε η COSI και σε στενή συνεργασία με τους σχετικούς
εμπειρογνώμονες,

18.

Να συμβάλουν στην καλύτερη γνώση του κύκλου πολιτικής της ΕΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
CEPOL με την παροχή δεσμών επιμόρφωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κύκλος πολιτικής 2011 – 2013
(αρχικός και μειωμένος κύκλος πολιτικής για το σοβαρό διεθνές και οργανωμένο έγκλημα)
Σημαντικές εισαγωγικές παρατηρήσεις
Αναγνωρίζοντας ότι ολοκληρωμένος κύκλος πολιτικής θα αρχίσει μόνο με βάση την EU SOCTA του 2013,
θα τηρηθεί η ακόλουθη προσέγγιση - ως διαδικασία μάθησης για τον πρώτο κύκλο πολιτικής - βάσει της
OCTA 2011:
·

Διαμόρφωση στρατηγικών στόχων από ομάδα εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών και των
οργανισμών ανά τομέα προτεραιότητας σχετικά με την εγκληματικότητα (ανατιθέμενη από την COSI)
αντί της επεξεργασίας ολοκληρωμένων πολυετών στρατηγικών σχεδίων,

·

Μετατροπή των στρατηγικών στόχων σε επιχειρησιακά σχέδια στο πλαίσιο του COSPOL, με χρήση
του προς ανάπτυξη προτύπου (βλ. δραστηριότητα 6),

·

Κάλυψη χρονικού διαστήματος διετίας (αντί τετραετούς κύκλου πολιτικής) προκειμένου να
γεφυρωθεί το διάστημα μεταξύ της OCTA 2011 και της EU SOCTA 2013,

·

Η προσέγγιση εξέτασης των τομέων προτεραιότητας σχετικά με την εγκληματικότητα θα οργανωθεί
εντός του (αναθεωρημένου) πλαισίου του COSPOL (βλ. δραστηριότητα 13) με κυριότερη εστίαση
στα θέματα επιβολής του νόμου, αντί ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Αριθ.
αναφ.
1.

2.

1
2

Δράση/δραστηριότητα

Υπεύθυνοι /
καθοδηγητικοί
φορείς

Άλλοι
εμπλεκόμενοι
φορείς1 2

Χρονοδιάγραμμα

Δημιουργία συμβουλευτικού
φορέα, στο πλαίσιο της Ευρωπόλ,
ως ομάδας εμπειρογνωμόνων της
COSI για να προετοιμάσει τις
απαιτήσεις των πελατών για την
EU SOCTA
Να συμφωνηθούν οι απαιτήσεις
των πελατών για την (πρώτη) EU
SOCTA

COSI

ΕΚ
Κράτη μέλη
Ευρωπόλ &
άλλοι
οργανισμοί

Πριν από το
πέρας του 2010

COSI

ΕΚ
Κράτη μέλη
Ευρωπόλ &
άλλοι
οργανισμοί

Αρχές του 2011

Δεδομένης της σημασίας της εξωτερικής διάστασης των ISS, όταν και εφόσον είναι απαραίτητο,
πρέπει να συμμετέχουν και τρίτα μέρη.
Σημειωτέον ότι, όταν γίνεται αναφορά σε «ομάδες εμπειρογνωμόνων», αυτές δεν νοούνται ως
μόνιμες, επίσημες δομές εργασίας του Συμβουλίου και πρέπει να θεωρούνται ως ευέλικτες και
προσωρινές συνεδριάσεις.
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Αριθ.
αναφ.

Δράση/δραστηριότητα

Υπεύθυνοι /
καθοδηγητικοί
φορείς
Europol

Άλλοι εμπλεκόμενοι
φορείς

Χρονοδιάγραμμα

Ομάδα
εμπειρογνωμόνων των
κρατών μελών &
οργανισμών
Συμβουλευτικός
φορέας
Ομάδα
εμπειρογνωμόνων των
κρατών μελών &
οργανισμών

Από το 2011
και μετά

3.

Επεξεργασία μεθοδολογίας για την
υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις
αναδυόμενες απειλές (και εκπόνηση
έκθεσης αναδυόμενων απειλών όταν
απαιτείται)

4.

Ανάπτυξη της νέας μεθοδολογίας για
την EU SOCTA σύμφωνα με τις
προσδιορισμένες απαιτήσεις των
πελατών

Europol

5.

Επανεξέταση της εντολής της
COSPOL, περιλαμβανομένης της
εξέτασης της δυνατότητας να
χρηματοδοτηθούν τα προγράμματα
από την ΕΚ
Ανάπτυξη του προτύπου
επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για
παρουσίαση στην COSI.
Εκπόνηση της OCTA 2011

COSI
ΕΚ

Κράτη μέλη
Οργανισμοί

Δεύτερο
εξάμηνο 2010

Europol

Οργανισμοί
Έμπειροι οδηγοί
COSPOL Κράτη μέλη
Κράτη μέλη
Οργανισμοί

Πριν από τα
μέσα του 2011

Εκπόνηση περίληψης της OCTA που
να περιλαμβάνει συμπεράσματα και
κατάλογο συνιστώμενων
προτεραιοτήτων στον τομέα του
εγκλήματος
- εκπόνηση του συμβουλευτικού
εγγράφου πολιτικής

Europol

Μάρτιος 2011

COSI από κοινού
με ΕΚ

Απρίλιος 2011

- σχέδιο συμπερασμάτων του
Συμβουλίου σχετικά με τις
προτεραιότητες ΔΕΥ στον τομέα του
εγκλήματος
Πολιτική απόφαση σχετικά με τις
προτεραιότητες ΔΕΥ στον τομέα του
εγκλήματος
Εντοπισμός των σχετικών φορέων σε
επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών για την
εκπόνηση στρατηγικών στόχων που να
καλύπτουν την περίοδο 2011 -2013 με
κύρια εστίαση στις δραστηριότητες
των υπηρεσιών επιβολής του νόμου
ανά τομέα προτεραιότητας σχετικά με
την εγκληματικότητα όπως
αποφασίζονται από το Συμβούλιο
Συζήτηση και έγκριση των διετών
στρατηγικών στόχων,
συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης
καθηκόντων στα σχετικά κράτη μέλη
και οργανισμούς
Μετατροπή των στρατηγικών στόχων
σε ετήσια επιχειρησιακά σχέδια
σύμφωνα με το εκπονηθέν πρότυπο

COSI

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
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Europol

Συμβούλιο

Από το 2011
και μετά

Μάρτιος 2011

Μάιος 2011

COSI

ΕΚ
Οργανισμοί
Κράτη μέλη

Ιούνιος 2011

COSI

Κράτη μέλη
ΕΚ
Οργανισμοί

Οκτώβριος
2011

Κράτη μέλη
Οργανισμοί

Οκτώβριος –
Δεκέμβριος
2011
(επανάληψη
ετησίως)

ΔΠ/μκ
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Αριθ.
αναφ.

Δράση/δραστηριότητα

Υπεύθυνοι /
καθοδηγητικοί φορείς

14.

Επικύρωση κάθε επιχειρησιακού
σχεδίου δράσης

COSI

15.

Διαμόρφωση μηχανισμού συλλογής
εκθέσεων προκειμένου η COSI να
ενσωματώνει τις εκθέσεις των κρατών
μελών και των οργανισμών (στις
αντίστοιχες εποπτικές αρχές τους)
Εφαρμογή των επιχειρησιακών
σχεδίων δράσης 2012 / 2013
συμπεριλαμβανομένης εξαμηνιαίας
παρακολούθησης της προόδου από την
COSI
Επίσημη επικύρωση της μεθοδολογίας
EU SOCTA
Αξιολόγηση της λειτουργίας του
(αναθεωρημένου) πλαισίου του
COSPOL με στόχο την περαιτέρω
βελτίωσή του ως πλατφόρμας
πολυμερούς συνεργασίας για την
εφαρμογή των πολυετών στρατηγικών
σχεδίων
Με βάση το μηχανισμό υποβολής
εκθέσεων του σημείου 15, εκπόνηση
της ετήσιας πορείας εργασιών για την
COSI, με επικέντρωση στην εφαρμογή
των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων
και των οριζόντιων διατομεακών
θεμάτων
Αξιολόγηση των διδαγμάτων από τον
πρώτο διετή κύκλο πολιτικής
προκειμένου να ενσωματωθούν στον
επόμενο κύκλο πολιτικής
Εκπόνηση και παράδοση δέσμης
επιμόρφωσης/επίγνωσης σχετικά με το
(αναθεωρημένο) πλαίσιο του COSPOL
(βλ. δραστηριότητα 5)
Εξέταση περαιτέρω μέτρων
προκειμένου να εξασφαλιστεί
αποτελεσματική εφαρμογή των
εθνικών προτύπων πληροφοριών των
κρατών μελών που ευθυγραμμίζονται
με το ECIM
Εξέταση του ενδεχομένου
ευθυγράμμισης της χρηματοδότησης
ISEC με τον κύκλο πολιτικής και τις
προσδιορισμένες προτεραιότητες
Ευθυγράμμιση και παράδοση της
δέσμης επιμόρφωσης ECIM/ILP με τον
ευρωπαϊκό κύκλο πολιτικής

ΕΚ

Κράτη μέλη
Οργανισμοί

Οδηγοί των κρατών
μελών
Οργανισμοί

COSI

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

14998/10
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Άλλοι
εμπλεκόμενοι
φορείς
Κράτη μέλη
Οργανισμοί

Χρονοδιάγραμμα
Τέλη του 2011
(επανάληψη
ετησίως)
Τέλη του 2011

Έναρξη 2012 μέχρι τέλους του
2013

COSI

Μάιος/Ιούνιος
2012
Τέλη του 2012

COSI
ΕΚ

Κράτη μέλη
Οργανισμοί

ΕΚ

COSI

Αρχές του 2013
(επανάληψη
ετησίως)

COSI

Κράτη μέλη
ΕΚ
Οργανισμοί

Αρχές του 2013

CEPOL

Κράτη μέλη
Οργανισμοί

2011 – 2013

ΕΚ
COSI

Κράτη μέλη

Από το 2011 και
μετά

ΕΚ

Κράτη μέλη
Οργανισμοί

Από το 2011 και
μετά

CEPOL

Κράτη μέλη
Οργανισμοί
ΕΚ

2011

ΔΠ/μκ
DG H

10

EL

Αριθ. Δράση/δραστηριότητα
αναφ.
25.

Εκπόνηση και παράδοση της
δέσμης επιμόρφωσης/επίγνωσης
προς περαιτέρω υποστήριξη των
κρατών μελών στην εφαρμογή
των εθνικών προτύπων
πληροφοριών
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Υπεύθυνοι /
καθοδηγητικοί
φορείς
CEPOL

Άλλοι
εμπλεκόμενοι
φορείς
Κράτη μέλη
Οργανισμοί

ΔΠ/μκ
DG H

Χρονοδιάγραμμα
Από το 2011
και μετά

11
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Κύκλος πολιτικής 2013 – 2017
(Ολοκληρωμένος κύκλος πολιτικής για το σοβαρό διεθνές και οργανωμένο έγκλημα)
Αριθ.
αναφ.

Δράση/δραστηριότητα

Υπεύθυνος /
καθοδηγητικός φορέας

Άλλοι εμπλεκόμενοι
φορείς1 2

Χρονοδιάγραμμα

Εκπόνηση της πρώτης EU SOCTA
σύμφωνα με τις δραστηριότητες 1, 2 και
4 στον κύκλο πολιτικής 2011 - 2013
(συμβουλευτικός φορέας, απαιτήσεις και
μεθοδολογία)
Εκπόνηση περίληψης της EU SOCTA
που να περιλαμβάνει συμπεράσματα και
κατάλογο συνιστώμενων προτεραιοτήτων
στον τομέα του εγκλήματος
Επεξεργασία μεθοδολογίας της
ενδιάμεσης αξιολόγησης ΕΕ

Europol

Όλοι οι σχετικοί
φορείς

Μάρτιος 2013

29.

Περαιτέρω ανάπτυξη της μεθοδολογίας
για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις
αναδυόμενες απειλές

Europol

30.

- εκπόνηση του συμβουλευτικού
εγγράφου πολιτικής

COSI από κοινού με ΕΚ

- σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου
σχετικά με τις προτεραιότητες ΔΕΥ στον
τομέα του εγκλήματος
Πολιτική απόφαση σχετικά με τις
προτεραιότητες ΔΕΥ στον τομέα του
εγκλήματος
Εντοπισμός των σχετικών φορέων σε
επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών για τη
σύνταξη πολυετών στρατηγικών σχεδίων
ανά τομέα προτεραιότητας σχετικά με
την εγκληματικότητα όπως
αποφασίζονται από το Συμβούλιο
Επεξεργασία σχεδίων πολυετών
στρατηγικών σχεδίων μέσω της
διαμόρφωσης συγκεκριμένων λύσεων με
γνώμονα το πρόβλημα και σκοπό την
κάλυψη των προτεραιοτήτων σχετικά με
την εγκληματικότητα,
συμπεριλαμβανομένων βασικών δεικτών
απόδοσης για μέτρηση των
επιτευχθέντων

COSI

26.

27.

28.

31.
32.

33.

1
2

Europol

Europol

Μάρτιος 2013

Ομάδα
εμπειρογνωμόνων
των κρατών μελών &
οργανισμών
Συμβουλευτικός
φορέας
Ομάδα
εμπειρογνωμόνων
των κρατών μελών &
οργανισμών
Συμβουλευτικός
φορέας

2014 - 2017

Απρίλιος 2013

Συμβούλιο
COSI

2013 – 2014

Μάιος 2013
ΕΚ
Οργανισμοί
Κράτη μέλη

Ιούνιος 2013

Ομάδες
εμπειρογνωμόνων των
κρατών μελών &
οργανισμών, με
συντονισμό από την ΕΚ

Ιούνιος Σεπτέμβριος 2013

Δεδομένης της σημασίας της εξωτερικής διάστασης των ISS, όταν και εφόσον είναι απαραίτητο, πρέπει να
συμμετέχουν και τρίτα μέρη.
Σημειωτέον ότι, όταν γίνεται αναφορά σε «ομάδες εμπειρογνωμόνων», αυτές δεν νοούνται ως μόνιμες,
επίσημες δομές εργασίας του Συμβουλίου και πρέπει να θεωρούνται ως ευέλικτες και προσωρινές
συνεδριάσεις.
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Αριθ.
αναφ.
34.

35.

36.

Δράση/δραστηριότητα
Συζήτηση και έγκριση των
πολυετών στρατηγικών σχεδίων,
συμπεριλαμβανομένης της
ανάθεσης καθηκόντων στα σχετικά
κράτη μέλη και οργανισμούς
Μετατροπή κάθε πολυετούς
στρατηγικού σχεδίου σε ετήσιο
επιχειρησιακό σχέδιο σύμφωνα με
τις αναπτυχθέν πρότυπο
Επικύρωση κάθε επιχειρησιακού
σχεδίου δράσης

Υπεύθυνος /
καθοδηγητικός
φορέας
COSI

Άλλοι
εμπλεκόμενοι
φορείς
Κράτη μέλη
ΕΚ
Οργανισμοί

Κράτη μέλη
Οργανισμοί

Χρονοδιάγραμμα
Οκτώβριος 2013

Οκτώβριος Δεκέμβριος 2013
(επανάληψη
ετησίως)
έναρξη από 2014
(επανάληψη
ετησίως)
Έναρξη 2014 μέχρι τέλους του
2017

COSI

Κράτη μέλη
Οργανισμοί

Εφαρμογή των ετήσιων
επιχειρησιακών σχεδίων,
συμπεριλαμβανομένης εξαμηνιαίας
παρακολούθησης της προόδου από
την COSI
Ευθυγράμμιση της
χρηματοδότησης ISEC ή/και του
Ταμείου για την εσωτερική
ασφάλεια με τα πολυετή
στρατηγικά σχέδια και τα ετήσια
επιχειρησιακά σχέδια
Με βάση το μηχανισμό υποβολής
εκθέσεων του σημείου 15, η ετήσια
πορεία των εργασιών για την COSI,
με επικέντρωση στην εφαρμογή
των σχεδιαζόμενων
δραστηριοτήτων και των
οριζόντιων διατομεακών θεμάτων
Εκπόνηση της ενδιάμεσης
αξιολόγησης ΕΕ
Επανεξέταση, εφόσον είναι
σκόπιμο, των πολυετών
στρατηγικών σχεδίων
Επεξεργασία ανεξάρτητου
μηχανισμού αξιολόγησης

Οδηγοί των κρατών
μελών
Οργανισμοί

COSI

ΕΚ

Κράτη μέλη

ΕΚ
Κράτη μέλη

Οργανισμοί
COSI

2015

43.

Έναρξη ανεξάρτητης αξιολόγησης

ΕΚ

2016

44.

Υποβολή έκθεσης σχετικά με τα
αποτελέσματα της ανεξάρτητης
αξιολόγησης στο Συμβούλιο ΔΕΥ

ΕΚ

45.

Αξιολόγηση των διδαγμάτων από
τον κύκλο πολιτικής προκειμένου
να ενσωματωθούν στoν επόμενo
κύκλο πολιτικής

COSI

Κράτη μέλη
Οργανισμοί
COSI
Κράτη μέλη
Οργανισμοί
COSI
GENVAL
Κράτη μέλη
ΕΚ
Οργανισμοί
GENVAL

37.

38.

39.

40
41
42.
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2013 - 2017
Ταμείο ISS (από
το 2014 και μετά)

ΕΚ

COSI

Αρχές 2015
(επανάληψη
ετησίως)

Europol

Όλοι οι σχετικοί
φορείς

Μάρτιος 2015

COSI

Οκτώβριος 2015

Μάρτιος 2017

Δεύτερο εξάμηνο
2017
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Αριθ.
αναφ.
46.

47.

48

(22
συνέχεια)

(24
συνέχεια)

(25
συνέχεια)

Δράση/δραστηριότητα
Tροποποιημένες δέσμες
επιμόρφωσης και
επίγνωσης σχετικά με το
(αναθεωρημένο) πλαίσιο
COSPOL, βάσει της
αξιολόγησης του 2012 (βλ.
δραστηριότητα 18.)
Παροχή χρηματοδότησης
ως κίνητρο για τις «ορθές
πρακτικές» του
«Harmony».
Συγκέντρωση «ορθών
πρακτικών»/διδαγμάτων
για την εφαρμογή των
εθνικών προτύπων
πληροφοριών των κρατών
μελών που
ευθυγραμμίζονται με το
ECIM
Εξέταση περαιτέρω
μέτρων προκειμένου να
εξασφαλιστεί
αποτελεσματική εφαρμογή
των εθνικών προτύπων
πληροφοριών των κρατών
μελών που
ευθυγραμμίζονται με το
ECIM
Ευθυγράμμιση και
παράδοση της δέσμης
επιμόρφωσης ECIM/ILP
με τον ευρωπαϊκό κύκλο
πολιτικής
Εκπόνηση και παράδοση
των δεσμών
επιμόρφωσης/επίγνωσης
προς περαιτέρω
υποστήριξη των κρατών
μελών στην εφαρμογή των
εθνικών προτύπων
πληροφοριών
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Υπεύθυνος /
καθοδηγητικός
φορέας
CEPOL

Άλλοι
εμπλεκόμενοι
φορείς
Κράτη μέλη
Οργανισμοί

Χρονοδιάγραμμα

ΕΚ

Κράτη μέλη
Οργανισμοί

Από το 2014
και μετά

Europol

Κράτη μέλη
Οργανισμοί
COSI

Από το 2011
και μετά

ΕΚ

Κράτη μέλη

Από το 2011
και μετά

CEPOL

Κράτη μέλη
Οργανισμοί
ΕΚ

2011

CEPOL

Κράτη μέλη
Οργανισμοί

Από το 2011
και μετά
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