
11050/11 ls/RS/mo 1
DG H CS

RADA
EVROPSKÉ UNIE

Brusel 6. června 2011 (08.06)
(OR. en)

11050/11

JAI 396
COSI 46
ENFOPOL 184
CRIMORG 81
ENFOCUSTOM 52
PESC 718
RELEX 603

POZNÁMKA
Odesílatel: Předsednictví
Příjemce: COREPER/Rada
Č. předchozích 
dokumentů:

10088/2/11 REV 2 JAI 313 COSI 37 ENFOPOL 148 CRIMORG 66 
ENFOCUSTOM 44 PESC 598 RELEX 492
9225/11 JAI 250 COSI 28 ENFOPOL 121 CRIMORG 52 ENFOCUSTOM 34 
PESC 513 RELEX 401
15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94 

Předmět: Návrh závěrů Rady, jimiž se stanoví priority EU pro boj proti organizované 
trestné činnosti na období let 2011 až 2013

1. Politický cyklus EU na období let 2011–2013 pro boj proti organizované a závažné 

mezinárodní trestné činnosti1 vyžaduje, aby Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti 

vnitřní bezpečnosti (COSI) a Komise vypracovaly na základě posouzení hrozeb organizované 

trestné činnosti z roku 2011 ze strany EU (OCTA 2011) politický poradní dokument. Návrh 

politického poradního dokumentu, který vypracovalo předsednictví s přispěním Komise, staví 

na shrnutí EU OCTA 20112 a jeho cílem je pomoci výboru COSI předložit Radě návrh závěrů, 

jimiž se stanoví nové priority EU pro boj proti organizované trestné činnosti na období let 

2011 až 2013.

  
1 Dokument 15358/10.
2 Dokument 8709/11.
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2. Výbor COSI dosáhl na svém zasedání dne 1. června 2011 všeobecné dohody o politickém 

poradním dokumentu na období let 2011 až 2013 ve znění uvedeném v dokumentu 9225/4/11 

REV 4 a o návrhu závěrů Rady, jimiž se stanoví priority EU pro boj proti organizované 

trestné činnosti na období let 2011 až 2013.

3. Coreper se proto vyzývá, aby potvrdil dohodu na návrhu závěrů Rady ve znění uvedeném 

v příloze a předložil je Radě ke schválení.
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PŘÍLOHA

DRAFT
NÁVRH ZÁVĚRŮ RADY, JIMIŽ SE STANOVÍ PRIORITY EU PRO BOJ PROTI 

ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI NA OBDOBÍ LET 2011 AŽ 2013

RADA EVROPSKÉ UNIE,

S OHLEDEM NA závěry Rady o vytvoření a provádění politického cyklu EU pro boj proti 

organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti (dále jen „politický cyklus EU“)1, které 

stanoví víceletý politický cyklus a jasnou metodiku pro stanovování, provádění a vyhodnocování 

priorit v boji proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti,

PŘIPOMÍNAJÍC, že v období 2011 - 2013 by měl být proveden původní a zmenšený politický 

cyklus na základě posouzení hrozeb organizované trestné činnosti (OCTA) z roku 2011 ze strany 

EU,

BEROUC NA VĚDOMÍ priority a úkoly v boji proti organizované trestné činnosti, stanovené ve 

strategických dokumentech, jako je Stockholmský program2, strategie vnitřní bezpečnosti3, sdělení 

Komise o strategii vnitřní bezpečnosti4, závěry Rady ke sdělení Komise o strategii vnitřní 

bezpečnosti Evropské unie5, evropský pakt o boji proti mezinárodnímu obchodu s drogami –

narušení kokainových a heroinových tras6, protidrogový akční plán EU na období 2009–20127, 

usnesení Rady o akčním plánu EU v celní oblasti pro boj proti porušování práv duševního 

vlastnictví pro období let 2009 až 20128, usnesení Rady o posílené strategii pro celní spolupráci9

a závěry Rady o přispění celních orgánů k provádění Stockholmského programu v boji proti 

závažné a organizované přeshraniční trestné činnosti10,

  
1 Dokument 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94.
2 Úř. věst. C 115, 4.5.2010, s. 1.
3 Dokument 7120/10 JAI CO EUR-PREP 8 JAI 182.
4 Dokument 16797/10 JAI 990.
5 Dokument 6699/11 JAI 124.
6 Dokument 8821/10 JAI 320 COSI 20 CORDROGUE 40 CRIMORG 79 JAIEX 39.
7 Dokument 16116/08 CORDROGUE 85 SAN 281 ENFOPOL 237 RELEX 944.
8 Úř. věst. C 71, 25.3.2009, s. 1.
9 Úř. věst. C 260, 30.10.2009, p.1
10 Dokument 8096/11 JAI 183 ENFOCUSTOM 18.
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ZDŮRAZŇUJÍC, že opatření na provádění výše uvedených strategických dokumentů musí zůstat 

v souladu se současnými prioritami Rady a politickým cyklem EU,

ZDŮRAZŇUJÍC význam stanovení omezeného počtu priorit pro boj proti organizované trestné 

činnosti v politickém cyklu EU na období let 2011 až 2013, jejichž provedení je realistické na 

evropské a popřípadě vnitrostátní či regionální úrovni na pozadí schválených strategických cílů 

a prostřednictvím ročních operačních akčních plánů EU,

ZDŮRAZŇUJÍC, že příslušné vnitrostátní orgány včetně policie, pohraniční stráže, celních orgánů, 

justičních a správních orgánů, jakož i orgány a agentury EU musí úzce spolupracovat při provádění 

těchto priorit a usilovat o dosažení rovnováhy mezi prevencí a bojem proti důsledkům hrozby, 

kterou pro bezpečnost EU představuje organizovaná trestná činnost,

ZDŮRAZŇUJÍC, že strategie vnitřní bezpečnosti vyzývá k širokému, pragmatickému, pružnému 

a realistickému přístupu, jakož i skutečnost, že z tohoto důvodu si orgány musí zachovat jistou míru 

flexibility pro řešení neočekávaných nebo vznikajících hrozeb pro bezpečnost EU,

ZDŮRAZŇUJÍC, že vnější rozměr vnitřní bezpečnosti a spolupráce se třetími zeměmi by měly být 

vzaty v úvahu při provádění priorit Rady a politického cyklu EU, zejména zlepšením operativní 

spolupráce se třetími zeměmi v oblasti vynucování práva, a to i formou pomoci při posílení 

operativní schopnosti donucovacích orgánů třetích zemí,

BEROUC V ÚVAHU analýzu a doporučení Europolu obsažené v EU OCTA 2011,

PŘIPOMÍNAJÍC, že Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI) 

zřízený podle článku 71 SFEU usnadňuje, podporuje a posiluje koordinaci operativní činnosti

orgánů členských států příslušných pro oblast vnitřní bezpečnosti,

RADA stanoví tyto priority, bez konkrétního pořadí, pro boj proti organizované trestné činnosti na 

období let 2011 až 2013:

- oslabit schopnost skupin organizované trestné činnosti činných či sídlících v západní Africe 

dopravovat kokain a heroin do EU a v rámci EU;
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- zmírnit roli západního Balkánu jako klíčové zóny pro tranzit a skladování nezákonného 

zboží určeného pro EU a jako logistického centra pro skupiny organizované trestné činnosti, 

včetně albánsky mluvících skupin organizované trestné činnosti;

- oslabit schopnost skupin organizované trestné činnosti usnadňovat nedovolené 

přistěhovalectví do EU především přes jižní, jihovýchodní a východní Evropu a zejména na 

řecko-turecké hranici a v krizových oblastech Středomoří v blízkosti severní Afriky;

- omezit výrobu a distribuci syntetických drog v EU, včetně nových psychoaktivních látek;

- narušit příliv nezákonného zboží včetně kokainu, heroinu, konopí, padělaného zboží 

a cigaret do EU, zejména v kontejnerové přepravě;

- bojovat proti všem formám obchodování s lidmi a převaděčství a zaměřit se při tom na 

skupiny organizované trestné činnosti páchající tuto trestnou činnost především v jižních, 

jihozápadních a jihovýchodních základních oblastech trestné činnosti v EU;

- omezit obecné schopnosti mobilních (kočujících) zločineckých skupin zapojit se do páchání 

trestné činnosti;

- zesílit boj proti kyberkriminalitě a zneužívání internetu skupinami organizované trestné 

činnosti.
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UKLÁDÁ výboru COSI, aby v rámci svého mandátu1 a podle závěrů Rady o vytvoření a provádění 

politického cyklu EU pro boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti 

koordinoval, podporoval, sledoval a hodnotil provádění strategických cílů a ročních operačních 

akčních plánů pro každou prioritu, jak je stanoveno v politickém cyklu EU. V souladu se závěry 

Rady ke sdělení Komise o strategii vnitřní bezpečnosti musí COSI zajistit soudržnost v provádění 

operativních opatření nezbytných k posílení vnitřní bezpečnosti v rámci Unie, včetně účinné 

spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány i mezi agenturami EU. Zejména musí zajistit, 

aby opatření předkládaná za účelem provádění strategie vnitřní bezpečnosti v oblasti závažné 

a organizované trestné činnosti byla i nadále v souladu se strategickými cíli, které má COSI 

přijmout, a s ročními operačními akčními plány, které má COSI ověřit, na základě priorit v oblasti 

boje proti trestné činnosti stanovených Radou. COSI musí rovněž udržovat styky s příslušnými 

přípravnými orgány Rady, a zajistit tak, aby tyto priority v oblasti boje proti trestné činnosti byly 

zohledněny v jiných oblastech politik, zejména ve vnější činnosti Unie.

VYZÝVÁ všechny přípravné orgány Rady, aby se zřetelem k ustanovením Smluv tyto priority 

zohlednily ve svých příslušných oblastech politik,

VYZÝVÁ Komisi, aby ve spolupráci s COSI zajistila, že při provádění strategie vnitřní bezpečnosti 

bude zohledňován společný akční program a že strategické cíle v oblasti vnitřní bezpečnosti, 

vypracované Komisí ve vztahu k boji proti závažné a organizované trestné činnosti, budou i nadále 

v souladu s prioritami stanovenými Radou,

VYZÝVÁ Komisi, aby v souladu se závěry Rady o vytvoření a provádění politického cyklu EU pro 

boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti2 provedla přezkum financování 

(např. mechanismu ISEC atd.) za účelem podpory uplatňování uvedených priorit a zvážila 

proveditelnost zřízení fondu pro vnitřní bezpečnost za účelem efektivní podpory činností, jež byly 

dohodnuty v rámci politického cyklu EU,

  
1 Úř. věst. L 52, 3.3.2010, s. 50.
2 Dokument 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94.
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VYBÍZÍ členské státy, aby v boji proti organizované trestné činnosti využívaly vymáhání majetku 

a zaměřily se na finanční prostředky pocházející z trestné činnosti, včetně praní finančních 

prostředků nezákonně získaných skupinami organizované trestné činnosti,

VYZÝVÁ členské státy, aby v boji proti organizované trestné činnosti aktivně využívaly vedle 

tradičního přístupu založeného na trestním soudnictví i alternativní a doplňující přístupy a nástroje,1

VYZÝVÁ členské státy, aby přidělily nezbytné prostředky, kdykoli je to potřebné, na provádění 

tohoto politického cyklu a zajištění koordinace mezi politickými a operativními úrovněmi.

____________________________

  
1 Příručka doplňujících přístupů a kroků pro předcházení organizované trestné činnosti a boj 

proti ní: soubor příkladů osvědčených postupů v členských státech EU (dokument 10899/11 
JAI 380 COSI 44 CRIMORG 77 ENFOPOL 179), sestavená maďarským předsednictvím, 
uvádí řadu osvědčených postupů pro předcházení organizované trestné činnosti a boj proti ní.


