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Относно: Проект за заключения на Съвета за определяне на приоритетите на ЕС в 
борбата срещу организираната престъпност за периода 2011 — 2013 г.

1. За създаването на цикъл на политиката на ЕС за борба с организираната и тежката 
международна престъпност за периода 2011.— 2013 г.1 е необходимо постоянният 
комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност (COSI) и 
Комисията да изготвят консултативен документ относно политиката на основата на 
оценката на ЕС на заплахата от организираната престъпност (OCTA 2011 г.). В проекта 
за консултативен документ относно политиката, изготвен от председателството с 
принос на Комисията, се доразвива обобщението на оценката на ЕС на заплахата от 
организираната престъпност (OCTA 2011 .)2, като целта на проекта е да се окаже 
съдействие на COSI в представянето пред Съвета на проект за заключения, определящи 
новите приоритети на ЕС в борбата срещу организираната престъпност за периода 2011 
— 2013 г.

  
1 док. 15358/11
2 док. 8709/11
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2. На заседанието си от 1 юни 2011 г. COSI постигна общо съгласие по консултативния 

документ относно политиката за периода от 2011 г. до 2013 г., както е изложен в 

док. 9225/4/11 REV 4, и по проекта за заключения на Съвета за определяне на 

приоритетите на ЕС в борбата срещу организираната престъпност за периода 2011 —

2013 г.

3. Ето защо Корепер се приканва да потвърди съгласието по проекта за заключения на 

Съвета, изложени в приложението, и да ги предаде на Съвета за одобрение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА СЪВЕТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ЕС В 
БОРБАТА СРЕЩУ ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2011 —

2013 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД заключенията на Съвета относно създаването и прилагането на цикъл 
на политиката на ЕС за борба с организираната и тежката международна престъпност (цикъл 
на политиката на ЕС)1, в които се установява многогодишен цикъл на политиката и ясна 
методика за определяне, изпълнение и оценяване на приоритетите в борбата с 
организираната и тежката международна престъпност,

КАТО ПРИПОМНЯ, че в периода 2011 — 2013 г. следва да се осъществи първоначален и 
редуциран цикъл на политиката, основан на оценката на ЕС на заплахата от организираната 
престъпност (OCTA) от 2011 г.,

КАТО ВЗЕМА ПРЕДВИД приоритетите и задачите в борбата с организираната престъпност, 
определени в стратегически документи като Стокхолмската програма2, стратегията за 
вътрешна сигурност3, съобщението на Комисията за стратегията за вътрешна сигурност на 
ЕС в действие4, заключенията на Съвета относно съобщението на Комисията за стратегията 
за вътрешна сигурност на ЕС в действие5, Европейския пакт за борба с международния 
трафик на наркотици — прекъсване на каналите за кокаин и хероин6, плана за действие на 
ЕС в областта на наркотиците за 2009 — 2012 г.7, резолюцията на Съвета относно плана за 
действие на ЕС в областта на митниците за борба с нарушенията на правата върху 
интелектуална собственост за 2009 — 2012 г.8, резолюцията на Съвета относно засилена 
стратегия за митническо сътрудничество9 и заключенията на Съвета относно приноса на 
митническите органи за изпълнението на Стокхолмската програма в областта на борбата 
срещу тежката и организираната трансгранична престъпност10 .

  
1 док. 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94
2 ОВ C 115, 4.5.2010, стр. 1
3 док. 7120/10 JAI CO EUR-PREP 8 JAI 182
4 док. 16797/10 JAI 990
5 док. 6699/11 JAI 124
6 док. 8821/10 JAI 320 COSI 20 CORDROGUE 40 CRIMORG 79 JAIEX 39
7 док. 16116/08 CORDROGUE 85 SAN 281 ENFOPOL 237 RELEX 944
8 ОВ C 71, 25.3.2009 г., стр. 1
9 ОВ C 260, 30.10.2009 г., стр. 1.
10 док. 8096/11 JAI 183 ENFOCUSTOM 18
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КАТО ПОДЧЕРТАВА, че действията за изпълнение на посочените по-горе стратегически 
документи трябва да продължат да бъдат съобразени с настоящите приоритети на Съвета и 
цикъла на политиката на ЕС,

КАТО ИЗТЪКВА, че е важно в цикъла на политиката на ЕС за периода 2011 — 2013 г. да 
бъдат определени ограничен брой приоритети за борба с организираната престъпност, които 
могат реално да бъдат осъществени на европейско и при необходимост на национално или 
регионално равнище, в съответствие с договорените стратегически цели и чрез годишните 
оперативни планове за действие на ЕС,

КАТО ПОДЧЕРТАВА, че националните компетентни органи, в т.ч. полицията, граничната 
охрана, митниците и административните власти, трябва да си сътрудничат много тясно с 
институциите и агенциите на ЕС при изпълнението на настоящите приоритети и да 
постигнат баланс между предотвратяването и овладяването на последиците от създаваните 
от организираната престъпност заплахи за сигурността на ЕС,

КАТО ИЗТЪКВА, че стратегията за вътрешна сигурност изисква широк, прагматичен, гъвкав 
и реалистичен подход и че следователно органите трябва да си осигурят известна гъвкавост 
за справяне с неочаквани или нововъзникнали заплахи за сигурността на ЕС,

КАТО ИЗТЪКВА, че външното измерение на вътрешната сигурност и сътрудничеството с 
трети държави следва да се вземат предвид при осъществяването на приоритетите на Съвета 
и цикъла на политиката на ЕС, по-конкретно като се подобри оперативното сътрудничество в 
областта на правоприлагането с трети държави и се помогне за засилването на оперативния 
капацитет на правоприлагащите органи на трети държави,

КАТО ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ анализа на Европол и препоръките, формулирани в EU 
OCTA 2011,

КАТО ПРИПОМНЯ, че постоянният комитет за оперативно сътрудничество в областта на 
вътрешната сигурност (COSI), създаден по силата на член 71 от ДФЕС, улеснява, насърчава 
и засилва координацията на оперативните действия на органите на държавите-членки, 
компетентни в областта на вътрешната сигурност,

СЪВЕТЪТ определя за периода 2011 — 2013 г. следните приоритети в борбата с 
организираната престъпност, които не са подредени по важност:

- Да се отслаби капацитетът на организираните престъпни групи, действащи или 
базирани в Западна Африка, по отношение на трафика на кокаин и хероин към и в 
рамките на ЕС;



11050/11 sb/ags 5
ПРИЛОЖЕНИЕ DG H BG

- Да се ограничи ролята на Западните Балкани, в качеството им на транзитна зона и 

складова база за незаконни стоки, предназначени за ЕС, както и на логистичен център 

за организираните престъпни групи, включително говорещите албански език;

- Да се отслаби капацитетът на организираните престъпни групи да способстват за 

незаконната имиграция в ЕС, по-конкретно през южна, югоизточна и източна Европа 

и най-вече по гръцко-турската граница и в критичните зони на Средиземноморието 

край Северна Африка;

- Да се намали производството и дистрибуцията в ЕС на синтетични наркотици, в т.ч. 

нови психоактивни вещества;

- Да се пресече трафика към ЕС, особено с контейнери, на незаконни стоки, в т.ч. 

кокаин, хероин, канабис, фалшифицирани стоки и цигари;

- Да се води борба с всички форми на трафика на хора и подпомагането на нелегалната 

имиграция, като се насочат усилията срещу организираните престъпни групи, 

извършващи тези противозаконни деяния, особено в южните, югозападните и 

югоизточните престъпни средища в ЕС;

- Да се стесни като цяло капацитетът на мобилните (пътуващите) организирани 

престъпни групи за извършване на престъпна дейност;

- Да се засили борбата с киберпрестъпността и използването на интернет за престъпни 

цели от страна на организирани престъпни групи.
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ВЪЗЛАГА НА COSI, в рамките на мандата си1 и съгласно посоченото н заключенията на 
Съвета относно създаването и прилагането на цикъл на политиката на ЕС за борба с 
организираната и тежката международна престъпност, да координира, подкрепя, наблюдава 
и оценява, в съответствие с цикъла на политиката на ЕС, изпълнението на стратегическите 
цели и на годишните оперативни планове за действие по всеки от приоритетите. В 
съответствие със заключенията на Съвета относно съобщението на Комисията за стратегията 
за вътрешна сигурност на ЕС в действие COSI трябва да осигури последователност в 
изпълнението на оперативните действия, необходими за укрепване на вътрешната сигурност 
на Съюза, включително ефективното сътрудничество между съответните национални органи 
и между агенциите на ЕС. По-специално COSI трябва да гарантира, че действията, 
предприемани за изпълнение на стратегията за вътрешна сигурност в сферата на тежката и 
организираната престъпност, продължават да бъдат съвместими със стратегическите цели, 
които Комитетът предстои да приеме, и с годишните оперативни планове за действие, които 
той предстои да одобри, на основата на приоритетите на Съвета в тази област. COSI трябва 
също да поддържа контакти със съответните подготвителни органи на Съвета, за да се 
гарантира, че приоритетите в тази област се вземат под внимание в други области на 
политиката, по-специално при външните действия на Съюза,

ПРИКАНВА подготвителните органи на Съвета, като се съобразяват надлежно с 
разпоредбите на Договорите, да вземат предвид тези приоритети в съответните области на 
политиката,

ПРИКАНВА Комисията в сътрудничество с COSI да направи необходимото, така че 
изпълнението на стратегията за вътрешна сигурност да бъде съобразено с общата програма 
за действие, а стратегическите цели за вътрешната сигурност, разработени от Комисията по 
отношение на борбата с тежката и организираната престъпност, да продължат да бъдат 
съвместими с приоритетите на Съвета в тази област,

ПРИКАНВА Комисията, в съответствие със заключенията на Съвета относно създаването и 
прилагането на цикъл на политиката на ЕС за борба с организираната и тежката 
международна престъпност2, да преразгледа финансирането (напр. механизма ISEC и др.), за 
да се подпомогне изпълнението на приоритетите и да обсъди доколко е осъществимо 

създаването на фонд за вътрешна сигурност с цел оказване на ефективна подкрепа за 
дейностите, договорени в рамките на цикъла на политиката,

  
1 OВ L 52, 3.3.2010 г., стр. 50
2 док. 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94
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НАСЪРЧАВА държавите-членки да предприемат действия за възстановяване на активи и да 

вземат на прицел финансите на престъпността в борбата с организираната престъпност, 

включително изпирането на финансови средства, придобити незаконно от организираните 

престъпни групи, 

ПРИЗОВАВА държавите-членки да използват активно, наред с традиционния 

наказателноправен подход, алтернативни и допълващи подходи и инструменти за борба с 

организираната престъпност,1

ПРИКАНВА държавите-членки да осигурят необходимите средства, където е необходимо, за 

прилагането на този цикъл на политиката и за осигуряване на координация между 

политиката и оперативните равнища.

____________________________

  
1 Допълващи подходи и действия за превенция и борба с организираната престъпност:

сборник на примери за добри практики от държавите-членки на ЕС (док. 10899/11 JAI 
380 COSI 44 CRIMORG 77 ENFOPOL 179), съставен от унгарското председателство, в 
който са изброени редица добри практики за превенция и борба с организираната 
престъпност.


