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fra: formandskabet
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Tidl. dok. nr.: 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 

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om fastsættelse af EU's prioriteter for 
bekæmpelsen af organiseret kriminalitet i perioden 2011-2013

1. Ifølge EU-politikcyklussen for organiseret og grov international kriminalitet 2011-20131 skal 

Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed (COSI) og 

Kommissionen forelægge et rådgivende politikdokument på grundlag af EU's 

trusselsvurdering af organiseret kriminalitet 2011 (OCTA 2011). Udkastet til det rådgivende 

politikdokument, som er udarbejdet af formandskabet med input fra Kommissionen, bygger 

på sammenfatningen af EU's OCTA 20112 og søger at bistå COSI med forelæggelsen for 

Rådet af udkastet til konklusioner om fastsættelse af EU's nye prioriteter for bekæmpelsen af 

organiseret kriminalitet i perioden 2011-2013.

  
1 Dok. 15358/10.
2 Dok. 8709/11.
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2. På sit møde den 1. juni 2011 nåede COSI til generel enighed om det rådgivende 

politikdokument for 2011-2013, således som det foreligger i dok. 9225/4/11 REV 4, og om 

udkastet til Rådets konklusioner om fastsættelse af EU's prioriteter for bekæmpelsen af 

organiseret kriminalitet i perioden 2011-2013. 

3. Coreper opfordres derfor til at bekræfte enigheden om udkastet til Rådets konklusioner, som 

det foreligger i bilaget, og forelægge Rådet det til godkendelse. 
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BILAG

UDKAST TIL
RÅDETS KONKLUSIONER OM FASTSÆTTELSE AF EU'S PRIORITETER FOR 
BEKÆMPELSEN AF ORGANISERET KRIMINALITET I PERIODEN 2011-2013

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

SOM HENVISER TIL Rådets konklusioner om fastlæggelse og gennemførelse af en EU-politik-

cyklus for organiseret og grov international kriminalitet (EU-politikcyklus)1, som indfører en 

flerårig politikcyklus og en klar metode for fastsættelse, gennemførelse og evaluering af prioriteter i 

bekæmpelsen af organiseret og grov international kriminalitet,

SOM MINDER OM, at der i perioden 2011-2013 bør gennemføres en indledende og begrænset 

politikcyklus på grundlag af EU's trusselsvurdering af organiseret kriminalitet (OCTA) 2011,

SOM NOTERER SIG de prioriteter og opgaver i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet, der er 

fastsat i strategidokumenter såsom Stockholmprogrammet2, strategien for den indre sikkerhed3, 

Kommissionens meddelelse om strategien for EU's indre sikkerhed i praksis4, Rådets konklusioner 

om Kommissionens meddelelse om strategien for EU's indre sikkerhed i praksis5, den europæiske 

pagt vedrørende bekæmpelse af international narkotikahandel − afbrydelse af kokain- og 

heroinruter6, EU's narkotikahandlingsplan (2009-2012)7, Rådets resolution om EU's 

toldhandlingsplan til bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder for perioden 

2009-20128, Rådets resolution om en styrket toldsamarbejdsstrategi9 og Rådets konklusioner om 

toldmyndighedernes bidrag til gennemførelsen af Stockholmprogrammet i forbindelse med 

bekæmpelse af alvorlig og organiseret grænseoverskridende kriminalitet10,

  
1 Dok. 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94.
2 EUT C 115 af 4.5.2010, s. 1. 
3 Dok. 7120/10 JAI CO EUR-PREP 8 JAI 182.
4 Dok. 16797/10 JAI 990.
5 Dok. 6699/11 JAI 124.
6 Dok. 8821/10 JAI 320 COSI 20 CORDROGUE 40 CRIMORG 79 JAIEX 39.
7 Dok. 16116/08 CORDROGUE 85 SAN 281 ENFOPOL 237 RELEX 944.
8 EUT C 71 af 25.3.2009, s. 1.
9 EUT C 260 af 30.10.2009, s. 1.
10 Dok. 8096/11 JAI 183 ENFOCUSTOM 18.
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SOM UNDERSTREGER, at foranstaltningerne til gennemførelse af ovennævnte 

strategidokumenter skal være forenelige med Rådets nuværende prioriteter og EU-politikcyklussen,

SOM UNDERSTREGER betydningen af, at der fastsættes et begrænset antal prioriteter for 

bekæmpelsen af organiseret kriminalitet i EU-politicyklussen i perioden 2011-2013, som realistisk 

kan gennemføres på europæisk plan og i relevant omfang på nationalt eller regionalt plan med 

aftalte strategiske mål og via EU's årlige operationelle handlingsplaner,

SOM UNDERSTREGER, at de nationale kompetente myndigheder, bl.a. politi, grænsevagt, 

toldvæsen og judicielle og administrative myndigheder, og EU's institutioner og agenturer skal 

samarbejde meget tæt om gennemførelsen af disse prioriteter og stile efter en ligevægt mellem 

forebyggelse og håndtering af følgerne af trusler fra organiseret kriminalitet mod EU's sikkerhed,

SOM FREMHÆVER, at strategien for den indre sikkerhed opfordrer til en bred, pragmatisk, 

fleksibel og realistisk tilgang, og at myndighederne derfor skal have en vis fleksibilitet til at tackle 

uventede eller nye trusler mod EU's sikkerhed, 

SOM UNDERSTREGER, at der bør tages hensyn til den eksterne dimension af den indre sikkerhed 

og samarbejdet med tredjelande, når rådsprioriteterne og EU-politikcyklussen gennemføres, navnlig 

ved at forbedre det operationelle retshåndhævelsessamarbejde med tredjelande og hjælpe 

tredjelandes retshåndhævende myndigheder til at få større operationel kapacitet,

SOM TAGER HENSYN TIL Europols analyse og anbefalinger i EU's OCTA 2011,

SOM MINDER OM, at Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre 

sikkerhed (COSI), der er nedsat i henhold til artikel 71 i TEUF, letter, fremmer og styrker 

samordningen af den operationelle indsats fra de myndigheder i medlemsstaterne, der har ansvaret 

for den indre sikkerhed,

OPSTILLER følgende prioriteter (i vilkårlig rækkefølge) for bekæmpelsen af organiseret 

kriminalitet i perioden 2011-2013:

- begrænsning af mulighederne for, at organiserede kriminelle grupper, der er aktive eller 

baseret i Vestafrika, kan smugle kokain og heroin til og inden for EU,
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- svækkelse af det vestlige Balkans rolle som en central transit- og oplagringszone for ulovlige 

varer bestemt for EU og logistisk center for organiserede kriminelle grupper, bl.a. 

albansksprogede organiserede kriminelle grupper,

- begrænsning af organiserede kriminelle gruppers muligheder for at lette ulovlig indvandring i 

EU, navnlig via Syd-, Sydøst- og Østeuropa, især ved den græsk-tyrkiske grænse og i 

kriseområder ved Middelhavet tæt på Nordafrika,

- begrænsning af produktion og distribution i EU af syntetisk narkotika, herunder nye 

psykoaktive stoffer,

- afbrydelse af den ulovlige handel, der er rettet mod EU, især i containerform, med ulovlige 

varer, bl.a. kokain, heroin, cannabis, varemærkeforfalskede varer og cigaretter, 

- bekæmpelse af alle former for menneskehandel og menneskesmugling, specielt målrettet mod 

de organiserede kriminelle grupper, der udøver denne kriminelle virksomhed på navnlig de 

kriminelle knudepunkter i det sydlige, sydvestlige og sydøstlige EU,

- begrænsning af mobile (omrejsende) organiserede kriminelle gruppers generelle muligheder 

for at udøve kriminel virksomhed,

- optrapning af bekæmpelsen af it-kriminalitet og organiserede kriminelle gruppers kriminelle 

misbrug af internettet,
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GIVER COSI TIL OPGAVE inden for sit mandat1 og i overensstemmelse med Rådets konklusioner 

om fastlæggelse og gennemførelse af en EU-politikcyklus for organiseret og grov international 

kriminalitet at koordinere, støtte, overvåge og evaluere, jf. EU-politikcyklussen, gennemførelsen af 

strategiske mål og årlige operationelle handlingsplaner for hver prioritet. I overensstemmelse med 

Rådets konklusioner om Kommissionens meddelelse om strategien for EU's indre sikkerhed i 

praksis skal COSI sikre konsekvens i gennemførelsen af de operationelle foranstaltninger, der er 

nødvendige for at øge EU's indre sikkerhed, bl.a. et effektivt samarbejde mellem de relevante 

nationale myndigheder og mellem EU-agenturerne. COSI skal især sørge for, at de foranstaltninger, 

der foreslås til gennemførelse af strategien for den indre sikkerhed for så vidt angår grov og 

organiseret kriminalitet, er forenelige med de strategiske mål, som COSI skal vedtage, og med de 

årlige operationelle handlingsplaner, som COSI skal godkende, på grundlag af de prioriteter 

vedrørende kriminalitet, som Rådet hermed fastsætter. COSI skal også samarbejde med Rådets 

relevante forberedende organer for at sikre, at der tages hensyn til disse prioriteter vedrørende 

kriminalitet i andre politikområder, navnlig i EU's optræden udadtil,

OPFORDRER alle Rådets forberedende organer til under overholdelse af traktaternes bestemmelser 

at tage hensyn til disse prioriteter på deres respektive politikområder,

OPFORDRER Kommissionen til i samarbejde med COSI at sørge for, at gennemførelsen af 

strategien for den indre sikkerhed afspejler en fælles dagsorden for handling, og at de strategiske 

mål for den indre sikkerhed, som Kommissionen har udformet vedrørende bekæmpelsen af grov og 

organiseret kriminalitet, er forenelige med de prioriteter, som Rådet hermed fastsætter,

OPFORDRER Kommissionen til i overensstemmelse med Rådets konklusioner om fastlæggelse og 

gennemførelse af en EU-politikcyklus for organiseret og grov international kriminalitet2 at revidere

finansieringen (f.eks. ISEC-mekanismen) for at støtte gennemførelsen af prioriteterne og se på, om 

der kan oprettes en fond for den indre sikkerhed for effektivt at støtte de aktiviteter, der er aftalt 

under EU-politikcyklussen,

  
1 EUT L 52 af 3.3.2010, s. 50.
2 Dok. 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94.
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TILSKYNDER medlemsstaterne til at anvende inddrivelse af aktiver og sætte ind mod kriminel 

finansiering for at bekæmpe organiseret kriminalitet, bl.a. hvidvaskning af finansielle aktiver, som 

organiserede kriminelle grupper har tjent ulovligt, 

OPFORDRER medlemsstaterne til foruden den traditionelle strafferetlige tilgang også aktivt at 

anvende alternative og supplerende metoder og instrumenter til bekæmpelse af organiseret 

kriminalitet1,

OPFORDRER medlemsstaterne til i relevant omfang at afsætte de nødvendige midler til at 

gennemføre denne politikcyklus og sikre koordinering mellem det politiske og det praktiske plan.

____________________________

  
1 Complementary approaches and actions to prevent and combat organised crime: A collection of good practice 

examples from EU Member States (dok. 10899/11 JAI 380 COSI 44 CRIMORG 77 ENFOPOL 179), som det 
ungarske formandskab har udarbejdet, indeholder en række eksempler på bedste praksis i forebyggelse og 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet.


