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Výbor stálých zástupců se dne 14. dubna 2010 dohodl na návrhu evropského paktu o boji proti 

mezinárodnímu obchodu s drogami – narušení kokainových a heroinových tras ve znění uvedeném 

v dokumentu 8495/10 JAI 294 COSI 18 CORDROGUE 38 CRIMORG 74 JAIEX 36 + COR 1.

Rada se proto vyzývá, aby schválila výše uvedený pakt ve znění přílohy.
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PŘÍLOHA

EVROPSKÝ PAKT O BOJI PROTI MEZINÁRODNÍMU OBCHODU S DROGAMI –

NARUŠENÍ KOKAINOVÝCH A HEROINOVÝCH TRAS

Všechny členské státy Evropské unie a její orgány jsou i nadále znepokojeny konzumací drog 

a zvýšeným obchodováním s nimi. Jedná se o zdroj značného znepokojení, pokud jde o veřejný 

pořádek a veřejné zdraví.

Posouzení situace v oblasti mezinárodního obchodu s drogami vede ke dvojímu zjištění:

- sítě organizované trestné činnosti zapojené do obchodu s drogami jsou nadnárodní povahy.

Jsou schopny se přizpůsobit opatřením, která proti nim přijímají jednotlivé státy. Reakci lze 

nejúčinněji uplatnit na úrovni Evropy.

- Obchod s drogami zasahuje členské státy EU různě; státy se mohou dohodnout na společném 

postupu proti tomuto obchodu přijetím konkrétních opatření v závislosti na své zeměpisné 

poloze, objemu zdrojů a intenzitě hrozeb, které se jich jednotlivě týkají.

Z uvedených zjištění vychází rozhodnutí Rady o uzavření evropského paktu proti mezinárodnímu 

obchodu s drogami, který je v této fázi zaměřen na kokain a heroin. Tento projekt je prvním 

krokem, který by měl být v budoucnu vzorem pro boj proti dalším kategoriím drog, především proti 

konopí a syntetickým drogám. Tento projekt je nedílnou součástí oblasti vynucování práva v rámci 

protidrogové strategie EU (stanovené v roce 2005) a akčního plánu EU na období let 

2009–2012, které prosazují celosvětový vyvážený přístup založený na současném omezení nabídky 

a poptávky. Jedná se o praktické uplatnění Stockholmského programu a evropské strategie pro 

vnitřní bezpečnost, kterou přijala Rada.

Jeho provádění musí probíhat v souladu příslušnými právními předpisy EU a jednotlivých států, 

zejména v oblasti ochrany údajů.

*   *   *
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Evropský pakt o boji proti mezinárodnímu obchodu s drogami vychází z těchto zásad:

1. Zavazujeme se posílit politickou koordinaci mezi členskými státy, orgány Evropské unie 

a příslušnými evropskými agenturami, zejména Europolem a Eurojustem. Naším cílem je 

zajistit soudržnost opatření proti obchodu s drogami prováděných uvnitř i vně Evropské unie.

2. Své zdroje využijeme nejlepším možným způsobem. Specializovanější útvary členských států 

soustředíme do operačních sítí, které budou vycházet ze stávajících vícestranných struktur pro 

výměnu informací, včetně Europolu a Eurojustu, dle jejich příslušných pravomocí. Bude-li to 

nezbytné, využijeme stávajících expertních skupin na vysoké úrovni.

3. V rámci Evropské unie si „rozdělíme úkoly“. Skupiny členských států a Komise tak mohou 

spojit své síly a využít své prostředky především k tomu druhu boje, pro nějž jsou nejlépe 

vybaveny, a zároveň jim to umožní těžit z opatření přijatých jejich partnery v rámci boje proti 

jiným druhům obchodu. Využity by měly být například zkušenosti členských států z boje 

proti obchodování s kokainem na západní trase, jakož i obdobné zkušenosti členských států 

získané v boji proti obchodování s heroinem na trase východní.

4. Zohledníme situaci a potřeby zemí původu drog a tranzitních zemí a budeme s nimi 

spolupracovat jako partneři. Zapojíme hlavní partnerské země EU mimo Unii, jakož i Úřad 

OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) a Interpol. Stejně tak tyto aspekty zohledníme při 

definování evropských politik vůči těmto různým třetím zemím. Tato spolupráce by měla být 

soudržná a měla by probíhat v součinnosti s politikami a strukturami EU v oblasti vnějších 

vztahů a rozšiřování.
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5. Nejdříve zaměříme svou činnost na boj proti kokainu a heroinu. Další druhy drog (syntetické 

drogy, konopí) budou předmětem příštích iniciativ. V roce 2011 bude ve spolupráci s Komisí 

zahájena srovnatelná iniciativa týkající se syntetických drog a jejím cílem bude stanovit 

společný přístup států, které jsou nejvíce dotčeny, pokud jde o sdílení informací 

a specializovanou odbornou přípravu, bojovat proti zneužívání chemických prekurzorů 

a zintenzívnit regionální spolupráci mezi členskými státy, jakož i partnerství s příslušnými 

třetími zeměmi. Obdobná iniciativa by dále měla být zapotřebí v oblasti konopí.

6. Tato cílená opatření spojíme se společnými kroky na dvou úrovních. V rámci Unie posoudíme 

a případně zdokonalíme nástroje nezbytné k postihu překupníků na základě výnosů z jejich 

trestné činnosti. Rovněž podpoříme rozvoj srovnatelných nástrojů ve třetích zemích.

7. Jsme odhodláni bojovat proti obchodu s drogami s cílem zasadit tvrdý úder zločineckým 

organizacím, které pro naše občanské společnosti, jakož i pro společnosti v zemích původu 

a tranzitu představují vážné hrozby pro svou proměnlivost, sklon k násilné činnosti, dostupné 

zdroje a svou nadnárodní povahu.

8. Budeme členské státy podněcovat k úzké spolupráci v zájmu posílení kontrol na vnějších 

hranicích s cílem zabránit nedovolenému obchodu s drogami směřujícímu do EU.

*    *    *
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Stěžejními body tohoto evropského paktu by tak měly být tři hlavní závazky:

I – Narušení kokainových tras

· Regionální centra pro výměnu informací zřízená v západní Africe v Akkře (Ghana) a Dakaru 

(Senegal) se stanou zvláštním nástrojem v boji proti obchodu s kokainem, jakožto součást 

společné činnosti evropských států a orgánů EU na pobřeží Atlantského oceánu a ve 

Středomoří. V tomto ohledu:

- se posílí jejich zdroje a kapacita pro spolupráci (plánovaný termín: září roku 2010);

- mezi jejich funkce se zařadí výměna zpravodajských informací mezi partnery, 

poskytování odborného poradenství v zájmu zvýšení účinnosti místních vyšetřování 

a podpora politik v oblasti pomoci a spolupráce s tranzitními zeměmi v západní Africe 

(plánovaný termín: od září roku 2010);

- centra pro výměnu informací se propojí navzájem, s Centrem pro námořní analýzu 

a operace – narkotika (MAOC-N) a Centrem pro boj proti obchodování s narkotiky ve 

Středomoří (CECLAD-M) prostřednictvím zabezpečené sítě IKT, kterou zřídí Europol 

pod vedením členských států (plánovaný termín: leden roku 2011);

- v regionálních centrech členské státy využívají program Europolu, a sice program 

bezpečné sítě pro výměnu informací (SIENA) prostřednictvím terminálu SIENA 

(plánovaný termín: od ledna roku 2011);

- v zájmu lepšího toku informací se Europol v souladu s příslušným právním rámcem 

propojí s regionálními centry (plánovaný termín: 2010–2011).

Tyto iniciativy budou prováděny se zohledněním nadcházejícího hodnocení regionálních 

center pro výměnu informací.
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· Europol poskytne regionálním centrům zúčastněných členských států analytickou podporu 

v různých formách:

- na základě prvního posouzení hrozeb organizované trestné činnosti týkajícího se západní 

Afriky (OCTA-WA), které bude v případě potřeby aktualizováno, se strategické analýzy 

obsažené v OCTA zpřístupní a doplní oznámeními o hrozbách (OC-SCAN) odpovídajícími

jejich potřebám (plánovaný termín: září roku 2010);

- souběžně se poskytuje operační analýza podle konkrétních „cílových skupin“ v rámci 

stávajících analytických souborů, jako je AWF COLA (plánovaný termín: leden 

roku 2011). 

· Pečlivě se prověří možnost výměny informací mezi Europolem a misemi SBOP v západní 

Africe (zejména EUSSR Guinea Bissau), jakožto další postup na podporu budování kapacit 

místními orgány.

· Boj proti drogám musí zůstat důležitou součástí vnějších vztahů mezi Evropskou unii 

a klíčovými zeměmi:

- v plném souladu a součinnosti s dalšími vnějšími politikami EU se posílí partnerství se 

zeměmi původu drog (Jižní a Střední Amerika), tranzitními zeměmi (západní Afrika) 

a hlavními partnery EU (zejména Spojenými státy) a rozvine se jejich operační rozměr 

(plánovaný termín: 2010–2012);

- v souladu s příslušnými právními rámci budou navázány pravidelné kontakty s příslušnými 

mezinárodními strukturami pro výměnu informací, jako je JIATF v Key West (plánovaný 

termín: od září roku 2010);
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· S ohledem na pojetí regionálních partnerství a sdíleného úsilí se zesílí a koordinuje technická 

podpora poskytovaná zemím původu drog (Jižní Amerika a Karibská oblast) a tranzitním 

zemím (západní Afrika).

Za tímto účelem tvoří referenční rámec strategická a koordinovaná opatření pro zlepšení 

spolupráce v oblasti boje proti organizované trestné činnosti v západní Africe, zahrnutá 

v dokumentu zaměřeném na konkrétní kroky přijatém Radou ve dnech 22. a 23. dubna 2010, 

jakož i mechanismy koordinace a spolupráce v oblasti drog mezi EU a Jižní Amerikou 

a Karibikem:

– činnosti vyvíjené v rámci spolupráce jednotlivými členskými státy EU a Komisí, pokud 

jde o výcvik k boji proti nedovolenému obchodu s drogami musí být prováděny 

soudržně, aby se zabránilo zdvojení úsilí a odstranily možné nedostatky (plánovaný 

termín: s účinností od roku 2011);

- za tímto účelem se zřídí ad hoc flexibilní a konzultativní mechanismus za účelem 

koordinace činností v oblasti technické podpory určené západní Africe ve spolupráci 

s Komisí a v souladu se závěry, jež Rada přijala dne 30. listopadu 2009 (plánovaný 

termín: rok 2011); při tom by měly být plně zohledněny finančního nástroje, pravidla 

a postupy EU; 

- činnosti v oblasti technické podpory odpovídají potřebám a prioritám vyjádřeným 

zeměmi daného regionu v rámci regionálního akčního plánu přijatého Hospodářským 

společenstvím států západní Afriky (ECOWAS), podporovaného Komisí a prováděného

rovněž UNODC (plánovaný termín: od září roku 2010).

· Ve spolupráci s Komisí se zlepší úsilí, jehož cílem je zabránit zneužívání prekurzorů pro 

nedovolenou.
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· Zlepší výrobu drog.se dovednosti a kapacita zdrojů, pokud jde o informace a provádění 

záchytných intervenčních operací na moři a v letecké dopravě:

- sestaví se seznam zdrojů a financování prováděného členskými státy a EU, a tento seznam 

se pravidelně aktualizuje (plánovaný termín: druhá polovina roku 2010);

- bude vyvíjeno úsilí zaměřené na uzavření dohod s příslušnými třetími zeměmi v daných 

regionech a některými „státy vlajky“ s cílem zjednodušit postupy pro vstup na palubu 

podle Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými 

a psychotropními látkami z roku 1988 (plánovaný termín: 2011–2012);

- budou rozvíjeny společné operace v oblasti pozemní, námořní, říční a letecké dopravy 

(plánovaný termín: od září roku 2010, tolik operací, kolik bude potřeba).

II – Narušení heroinových tras

· Členské státy, kterých se obchod s heroinem týká, přijmou společný přístup zohledňující 

značnou rozmanitost tras a účastnících se stran. Základem tohoto společného přístupu je 

především síť styčných důstojníků členských států a delegací EU na Balkáně a v dalších 

tranzitních regionech, přičemž se navazuje na stávající úsilí členských států a EU:

- kapacita a vhodnost stávající sítě se posoudí z hlediska operačních potřeb (plánovaný 

termín: rok 2011);

- síť se podle potřeby konsoliduje umístěním dalších styčných důstojníků členských států

v příslušných třetích zemích (plánovaný termín: první polovina roku 2012);

- výměna informací mezi styčnými důstojníky členských států EU se důrazně podporuje 

a případné výsledky této výměny se sdílejí na úrovni odpovědných donucovacích 

orgánů (plánovaný termín: od září roku 2010 s plnou účinností od ledna roku 2011);
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- tento přístup v případě potřeby zahrnuje stávající regionální orgány pro spolupráci 

v oblasti vymáhání práva, jako je Středisko pro boj proti přeshraniční trestné činnosti 

(SECI) a Středisko pro vymáhání práva v jihovýchodní Evropě (SELEC) se sídlem 

v Bukurešti a Středoasijské regionální informační a koordinační centrum (CARICC) se 

sídlem v Almaty (Kazachstán) (plánovaný termín: zahájení v září roku 2010).

· Intenzita operační spolupráce se třetími zeměmi dotčenými obchodováním s heroinem na 

trase vedoucí přes Balkánský poloostrov a oblast Černého moře, jakož spolupráce se 

sousedními východoevropskými zeměmi musí být co nejvíce zesílena:

- státy nacházející se na balkánské trase se v nezbytné míře zapojí do projektů vedených 

Europolem a do poskytování informací pro jeho analytické pracovní soubory (AWF) 

v souladu s příslušným právním rámcem (plánovaný termín: zahájení v září roku 2010);

- ve vhodných případech a ve spolupráci s příslušnými třetími zeměmi probíhá sledování 

zásilek a využívání tajných agentů (plánovaný termín: zahájení v roce 2011);

- ve spolupráci s příslušnými třetími zeměmi se případně využívají speciální techniky pro 
sledování heroinových tras (plánovaný termín: 2011–2012);

- je-li to možné a nezbytné, provádějí se s dotčenými třetími zeměmi společná 
vyšetřování, případně v rámci dvoustranné spolupráce s těmito zeměmi (plánovaný 
termín: 2011–2012);

- Evropská unie provádí iniciativy vedoucí k vyšší intenzitě výměny informací 
a poznatků mezi členskými státy a dotčenými balkánskými státy (plánovaný termín: od 
druhé poloviny roku 2010).
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· V plném souladu a součinnosti s vnějšími politikami a politikami rozšíření se rozvíjejí 
partnerství s některými třetími zeměmi, jejichž spolupráce se považuje za nezbytnou, 
a zejména pak s těmi zeměmi, které mohou ovlivnit obchod s drogami u zdroje (plánovaný 
termín: 2011–2012).

· Činnosti v oblasti technické spolupráce prováděné členskými státy a Komisí se třetími 
zeměmi dotčenými obchodováním s heroinem na Balkánském poloostrově musí být lépe 
koordinovány s cílem zabránit zdvojení práce a v zájmu sdílení určitých investic dohodnutých 
členskými státy; při tom by měly být plně zohledněny finanční nástroje, pravidla, postupy EU.

- zřídí se ad hoc flexibilní a konzultativní mechanismus, který bude ve spolupráci 
s Komisí koordinovat technickou podporu poskytovanou příslušným třetím zemí 
(plánovaný termín: září roku 2010); při tom by měly být plně zohledněny finanční 
nástroje, pravidla a postupy EU;

- s vědomím tohoto cíle se stanoví harmonogram činností v oblasti spolupráce vedených 
Komisí a členskými státy, a tento harmonogram bude rozeslán dotčeným členským 
státům a analyzován s cílem zkvalitnit celkovou nabídku Evropské unie, pokud jde 
o spolupráci (plánovaný termín: rok 2011, pravidelná aktualizace);

- posoudí se výsledky probíhajících evropských projektů, které by měly být podporovány 
a v závislosti na potřebě by měly pokračovat (plánovaný termín: první polovina 
roku 2011, pravidelná aktualizace).
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· Úloha Europolu se v regionu podle potřeby posílí v souladu s příslušným právním rámcem:

- spolupráce mezi Europolem a střediskem SELEC/SECI v Bukurešti může být posílena

tím, že Europol poskytne analytické schopnosti a do ústředí střediska SECI/SELEC 

vyšle zástupce Europolu (plánovaný termín: září roku 2010);

- Europol poskytne dotčeným členským státům, včetně sítě styčných důstojníků, středisku 

SECI/SELEC a CARICC analytickou podporu na základě OCTA a v podobě oznámení 

o hrozbách (OC-SCAN) odpovídajícího jejich potřebám (plánovaný termín: září 

roku 2010);

- Europol dodá dotčeným členským státům, včetně sítě styčných důstojníků, středisku 

SECI/SELEC a CARICC operační analýzy podle konkrétních „cílových skupin“ ve 

stávajících analytických pracovních souborech, jako je HEROIN AWF (plánovaný 

termín: zahájení v lednu roku 2011);

- zlepší se výměna informací mezi Europolem a misemi v rámci společné bezpečnostní 

a obranné politiky (EUPM a EULEX Kosovo) (plánovaný termín: zahájení 

v roce 2011);

- v regionálních centrech členské státy využívají program Europolu, a sice program 

bezpečné sítě pro výměnu informací (SIENA) prostřednictvím terminálu SIENA 

(plánovaný termín: leden roku 2011).
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· Boj proti zneužívání chemických prekurzorů musí být společnou prioritou těch členských 

států, které jsou nejvíce zapojeny do boje proti heroinu:

- členské státy se vyzývají k podpoře Komise v jejím úsilí o posílení kontroly a řešení 

zjištěných nedostatků v evropské právní úpravě vztahující se k prekurzorům 

prostřednictvím hodnotící zprávy vypracované k příslušným právním předpisům ES 

týkajícím se prekurzorů (plánovaný termín: konec roku 2011);

- ve spolupráci s Komisí se zlepší úsilí, jehož cílem je zabránit zneužívání prekurzorů pro 

nedovolenou výrobu drog;

- zvláštní opatření v oblasti monitorování pokračují v rámci projektů COHESION 

a PRISM (plánovaný termín: 2010–2011);

- i nadále se podporují a provádějí probíhající evropské projekty, jako je program EU pro 

předcházení trestné činnosti a boje proti ní (ISEC) (plánovaný termín: 2012).

· Zdůrazňujeme důležitost účinného boje proti obchodu s drogami ve spolupráci s členskými 

státy EU a také v rámci politiky EU v oblasti rozšíření.

III – Boj proti výnosům z trestné činnosti

· V rámci Evropské unie je třeba posílit nástroje umožňující identifikaci výnosů pocházejících 

z trestné činnosti a zároveň je třeba zohlednit probíhající hodnocení:

- Členské státy pokračují v přijímání opatření tak, aby jejich orgány pro vyhledávání 

majetku z trestné činnosti podle rozhodnutí 2007/845/SVV ze dne 6. prosince 2007 byly 

co nejdříve provozuschopné, přičemž zohlední nedávné pokyny Finančního akčního 

výboru týkající se osvědčených postupů při vyhledávání majetku, a poskytnou těmto 

orgánům značné prostředky (plánovaný termín: nejpozději do konce roku 2010);
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- členské státy podniknou nezbytné kroky vedoucí k určení účinných způsobů 

identifikace výnosů z trestné činnosti (plánovaný termín: od září roku 2010);

- v rámci Europolu by měla být posílena spolupráce útvarů zabývajících se vyšetřováním 

praní špinavých peněz a dalších policejních složek členských států zabývajících se 

praním špinavých peněž a posoudí se přidaná hodnota zvláštní neformální sítě 

(plánovaný termín: konec roku 2010);

- informační systém Europolu a analytické pracovní soubory (jako je například 

SUSTRANS) by rovněž měly být využity ke zpracovávání údajů a zpravodajských 

informací týkajících se praní špinavých peněz, utajovaných finančních okruhů 

napojených na obchod s drogami a identifikace majetku pocházejícího z trestné činnosti.

(plánovaný termín: první polovina roku 2011).

· Eurojust na žádost členských států pomáhá zprostředkovat výkon rozhodnutí týkajících se 

zajištění nebo konfiskace výnosů pocházejících z trestné činnosti v rámci EU, kdykoli je 

takové zprostředkování užitečné.

· EU by měla zvážit poskytnutí technické podpory třetím zemím, které mají zájem vypracovat 

nástroje pro identifikaci a zajištění / konfiskaci, jakož i přijmout právní předpisy nezbytné pro 

jejich účinnost; při tom se zohlední stávající mezinárodní iniciativy (jako například iniciativa 

STAR ve spolupráci UNODC a Světové banky).

· Členské státy jsou vybízeny k co možná největšímu využití prostředků získaných na základě 

zajištění / konfiskace majetku pocházejícího z trestné činnosti v oblasti obchodu s drogami 

nebo podobných opatření v souladu s vnitrostátními právními předpisy, k zefektivnění boje 

proti drogám, při plném zohlednění rozpočtových pravomocí členských států:

- určí se společné cíle, které mají členské státy v rámci EU splnit (plánovaný termín: 

rok 2011).
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V návaznosti na doporučení Stálého výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti 

bude Rada pro spravedlnost a vnitřní věci pravidelně posuzovat stav provádění tohoto paktu. 

K uvedenému paktu budou budoucí předsednictví doplňovat dodatečné činnosti týkající se ostatních 

drog.

________________________


