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ΣΗΜΕΙΩΜΑ
της : Γενικής Γραμματείας
προς : το Συμβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 8495/10 JAI 294 COSI 18 CORDROGUE 38 CRIMORG 74

JAIEX 36+COR 1
Θέμα : Eυρωπαϊκό σύμφωνο για την καταπολέμηση της διεθνούς διακίνησης 

ναρκωτικών - Παρακώλυση των οδών διακίνησης της κοκαΐνης και της 
ηρωίνης

Κατά τη συνεδρίασή τους στις 14 Απριλίου 2010, η ΕΜΑ συμφώνησε για το σχέδιο ευρωπαϊκού 

συμφώνου για την καταπολέμηση της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών - Παρακώλυση των οδών 

διακίνησης της κοκαΐνης και της ηρωίνης, όπως περιέχεται στο έγγραφο 8495/10 JAI 294 COSI 18

CORDROGUE 38 CRIMORG 74 JAIEX 36 + COR 1 .

Καλείται, συνεπώς το Συμβούλιο να εγκρίνει το προαναφερόμενο σχέδιο συμφώνου το οποίο 

περιλαμβάνεται στο παράρτημα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΚΟΚΑΪΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΡΩΙΝΗΣ

Η κατανάλωση και αυξημένη διακίνηση ναρκωτικών εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας 

για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της. Πρόκειται για μείζον 

μέλημα όσον αφορά τη δημόσια τάξη και τη δημόσια υγεία.

Η κατάσταση της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών οδηγεί σε δύο παρατηρήσεις:

- Τα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών έχουν 

διεθνικό χαρακτήρα. Έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται στα μέτρα που λαμβάνουν τα 

κράτη για την καταπολέμηση του φαινομένου. Η ευρωπαϊκή κλίμακα κρίνεται η πιο 

ενδεδειγμένη για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

- Τα κράτη μέλη της ΕΕ πλήττονται με διαφορετικούς τρόπους από τη διακίνηση ναρκωτικών, 

μπορούν δε όλα να συμφωνήσουν να συνεργήσουν στην αντιμετώπισή της λαμβάνοντας 

ειδικά μέτρα, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση καθενός, την έκταση των μέσων που διαθέτει 

και την ένταση των απειλών που αντιμετωπίζει ειδικότερα.

Αυτές οι παρατηρήσεις οδήγησαν το Συμβούλιο στην απόφαση να συνάψει ένα ευρωπαϊκό 

σύμφωνο για την καταπολέμηση της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο εστιάζεται στην 

παρούσα φάση στην κοκαΐνη και την ηρωίνη. Το σχέδιο αυτό είναι ένα πρώτο βήμα που θα πρέπει

να χρησιμεύσει στο μέλλον ως μοντέλο για την καταπολέμηση άλλων κατηγοριών ναρκωτικών, 

κατά κύριο λόγο της κάνναβης και των συνθετικών ναρκωτικών. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

πτυχής επιβολής του νόμου της στρατηγικής της ΕΕ (του 2005) για τα ναρκωτικά και του σχεδίου 

δράσης της ΕΕ για την περίοδο 2009-2012 που συνηγορούν υπέρ μιας παγκόσμιας ισορροπημένης 

προσέγγισης που θα βασίζεται στην ταυτόχρονη μείωση της προσφοράς και της ζήτησης. Αποτελεί 

πρακτική εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης και της ευρωπαϊκής στρατηγικής 

εσωτερικής ασφάλειας που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο.

Η εφαρμογή του πρέπει να γίνει σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, ιδίως δε 

με τη νομοθεσία που αφορά την προστασία δεδομένων.

* * *
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Το ευρωπαϊκό σύμφωνο για την καταπολέμηση της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών θα βασίζεται 

στις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές:

1. Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τον πολιτικό συντονισμό ανάμεσα στα κράτη μέλη, τα όργανα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ιδίως δε την 

Ευρωπόλ και την Eurojust, με στόχο να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα των δράσεων τόσο 

στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο εξωτερικό για την καταπολέμηση της 

διακίνησης ναρκωτικών.

2. Αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα μέσα μας. Διευρύνουμε την επιχειρησιακή 

δικτύωση των ειδικών υπηρεσιών των κρατών μελών, περιλαμβάνοντας την Ευρωπόλ και την 

Eurojust και τις υφιστάμενες πολυμερείς δομές ανταλλαγής πληροφοριών, σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Αναλόγως των αναγκών, κάνουμε χρήση ομάδων 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου.

3. Προβαίνουμε σε «καταμερισμό καθηκόντων» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε ομάδες κρατών 

μελών και η Επιτροπή να μπορούν να ενώσουν τις προσπάθειές τους και να αφιερώσουν κατά 

προτεραιότητα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους στον αγώνα για τον οποίο είναι 

καλύτερα εξοπλισμένες, επωφελούμενες παράλληλα από τις δράσεις των εταίρων τους 

εναντίον άλλων μορφών διακίνησης. Παραδείγματος χάριν, θα πρέπει να αξιοποιείται η 

εμπειρία κρατών μελών στην αντιμετώπιση της κοκαΐνης στη δυτική οδό και η αντίστοιχη 

εμπειρία των κρατών μελών στην αντιμετώπιση της ηρωίνης στην ανατολική οδό.

4. Λαμβάνουμε υπόψη την κατάσταση και τις ανάγκες των χωρών παραγωγής και των χωρών 

διαμετακόμισης και συνεργαζόμαστε με αυτές. Εξασφαλίζουμε τη συμμετοχή των 

σημαντικών εταίρων της ΕΕ, εκτός της ΕΕ καθώς και του UNODC και της Ιντερπόλ. 

Λαμβάνουμε τα στοιχεία αυτά υπόψη κατά τον καθορισμό των ευρωπαϊκών πολιτικών έναντι 

των διαφόρων αυτών τρίτων χωρών. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να είναι συνεπής και 

συνεκτική και σε συνέργια με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική διεύρυνσης και τις 

αντίστοιχες δομές της ΕΕ.
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5. Επιλέγουμε, σε μια πρώτη φάση, να επικεντρώσουμε τη δράση μας στην κοκαΐνη και την 

ηρωίνη. Άλλοι τύποι ναρκωτικών (συνθετικά ναρκωτικά, κάνναβη) θα αποτελέσουν το 

αντικείμενο επικείμενων πρωτοβουλιών. Παρεμφερής πρωτοβουλία σχετικά με τα συνθετικά 

ναρκωτικά θα δρομολογηθεί το 2011, σε συνεργασία με την Επιτροπή, ούτως ώστε να 

καθιερωθεί κοινή προσέγγιση μεταξύ των κρατών που πλήττονται περισσότερο, όσον αφορά 

την ανταλλαγή πληροφοριών και την εξειδικευμένη κατάρτιση, για την καταπολέμηση της 

εκτροπής χημικών πρόδρομων ουσιών και για την εντατικοποίηση της περιφερειακής 

συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών καθώς και της σύμπραξης με ενδιαφερόμενες τρίτες 

χώρες. Εξάλλου, θα είναι αναγκαία παρεμφερής πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της 

κάνναβης.

6. Αποφασίζουμε να συνδυάσουμε αυτή τη στοχοθετημένη δράση με μια διττή κοινή δέσμευση. 

Στους κόλπους της Ένωσης θα εξετάσουμε και θα βελτιώσουμε όποτε αυτό είναι πρόσφορο 

τα μέσα που απαιτούνται για να πλήξουμε τους εμπόρους μέσω των παράνομων εσόδων τους. 

Θα υποστηρίξουμε επίσης την ανάπτυξη παρόμοιων μέσων σε τρίτες χώρες.

7. Είμαστε αποφασισμένοι να καταπολεμήσουμε τη διακίνηση ναρκωτικών ώστε να 

καταφέρουμε βαρύ πλήγμα κατά των εγκληματικών οργανώσεων που συνιστούν σοβαρές 

απειλές για τις κοινωνίες των πολιτών μας καθώς και για τις κοινωνίες των χωρών 

προέλευσης και διαμετακόμισης, λόγω της προσαρμοστικότητάς τους, της επιρρέπειάς τους 

στη βία, των μέσων που διαθέτουν και του διεθνικού τους χαρακτήρα.

8. Προτρέπουμε τα κράτη μέλη να συνεργάζονται στενά ούτως ώστε να ενισχυθεί ο έλεγχος των 

εξωτερικών συνόρων ώστε να προληφθεί η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών στην ΕΕ.

* * *
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Κατά ταύτα, το ευρωπαϊκό σύμφωνο θα διαρθρωθεί γύρω από τρεις βασικές δεσμεύσεις:

I – Παρακώλυση των οδών διακίνησης της κοκαΐνης

· Τα περιφερειακά κέντρα ανταλλαγής πληροφοριών που έχουν συγκροτηθεί στη Δυτική Αφρική, 

και συγκεκριμένα στην Άκκρα (Γκάνα) και στο Ντακάρ (Σενεγάλη), θα καταστούν ειδικό μέσο 

στον αγώνα κατά της διακίνησης κοκαΐνης, ως μέρος μιας κοινής δράσης των ευρωπαϊκών 

κρατών και των οργάνων της ΕΕ που βρέχονται από τον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο. Εν 

προκειμένω:

– θα ενισχυθούν οι πόροι τους και η ικανότητά τους προς συνεργασία (στόχος: Σεπτέμβριος 

2010),

– στα καθήκοντά τους θα περιλαμβάνονται η ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών 

μεταξύ των εταίρων, η παροχή συμβουλών εμπειρογνωμόνων για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των τοπικών ερευνών και η υποστήριξη των πολιτικών βοήθειας 

και συνεργασίας με τις χώρες διαμετακόμισης της Δυτικής Αφρικής (στόχος: από 

Σεπτέμβριο του 2010),

– τα κέντρα ανταλλαγής πληροφοριών θα συνδεθούν μεταξύ τους και με το MAOC-N και 

το CECLAD-M μέσω δικτύου ασφαλούς ΤΠΕ που θα εγκαταστήσει η Ευρωπόλ υπό την 

εντολή των κρατών μελών (στόχος: Ιανουάριος 2011),

– η εφαρμογή δικτύου ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών (SIENA) της Ευρωπόλ θα 

χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη στα περιφερειακά κέντρα υπό μορφή τερματικού 

SIENA (στόχος: από Ιανουάριο του 2011),

– για να βελτιωθεί η ροή πληροφοριών, η Ευρωπόλ θα έχει σύνδεσμο με τα περιφερειακά 

κέντρα εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου (στόχος: 2010-2011).

Οι πρωτοβουλίες αυτές θα εφαρμοστούν έχοντας κατά νου τα περιφερειακά κέντρα ανταλλαγής 

πληροφοριών.
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· Η Ευρωπόλ θα παρέχει στα περιφερειακά κέντρα των συμμετεχόντων κρατών μελών αναλυτική 

υποστήριξη υπό διάφορες μορφές:

– Με βάση την πρώτη έκθεση αξιολόγησης των απειλών από το οργανωμένο έγκλημα -

Δυτική Αφρική (OCTA-WA), η οποία θα επικαιροποιηθεί, αν κριθεί απαραίτητο, θα 

θέτει στη διάθεσή τους τη στρατηγική ανάλυση που περιέχεται στην αξιολόγηση 

απειλών όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα (OCTA) που θα συμπληρωθούν από 

«ειδοποιήσεις περί απειλών» (OS-SCAN) προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους (στόχος: 

Σεπτέμβριος 2010),

– παράλληλα, θα παρέχεται επιχειρησιακή ανάλυση με χρήση ειδικών «ομάδων-στόχων» 

μέσα στα υπάρχοντα αρχεία ανάλυσης, όπως το αρχείο AWF COLA (στόχος: 

Ιανουάριος 2011).

· Οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ της Ευρωπόλ και των αποστολών ΕΠΑΑ στη Δυτική 

Αφρική (ιδίως την EUSSR Guinea Bissau) θα διερευνηθούν προσεκτικά ως ένα βήμα για τη 

δημιουργία δομής υποστήριξης των τοπικών αρχών.

· Ο αγώνας κατά της διακίνησης ναρκωτικών θα παραμείνει ένα σημαντικό στοιχείο των 

εξωτερικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυρίων χωρών:

– Σε πλήρη συνοχή και συνέργια με άλλες ενωσιακές εταιρικές σχέσεις εξωτερικών 

πολιτικών με τις χώρες προέλευσης (Κεντρική και Νότια Αμερική) και τις χώρες 

διαμετακόμισης (Δυτική Αφρική) και τους κύριους εταίρους της ΕΕ (ιδίως ΗΠΑ) θα 

ενισχυθούν, θα αναπτυχθεί δε η επιχειρησιακή τους πλευρά (στόχος: 2010-2012),

– θα εγκαθιδρυθούν επαφές εργασίας με τις αρμόδιες διεθνείς δομές ανταλλαγής 

πληροφοριών, όπως η JIATF στο Key West εντός των ισχυόντων νομικών πλαισίων 

(στόχος: από Σεπτέμβριο του 2010).
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· Σύμφωνα με τη φιλοσοφία των περιφερειακών εταιρικών σχέσεων και των από κοινού 

προσπαθειών, θα ενταθεί και θα συντονιστεί η τεχνική συνδρομή προς τις χώρες προέλευσης

(Λατινική Αμερική και Καραϊβική) και προς τις χώρες διαμετακόμισης (Δυτική Αφρική).

Εν προκειμένω, η στρατηγική και συντονισμένη δράση για τη βελτίωση της συνεργασίας 

στην καταπολέμηση του προερχόμενου από τη Δυτική Αφρική οργανωμένου εγκλήματος, 

που περιλαμβάνεται στο προσανατολισμένο προς τη δράση έγγραφο που ενέκρινε το 

Συμβούλιο στις [22-23 Απριλίου 2010], καθώς και το πλαίσιο του μηχανισμού συντονισμού 

και συνεργασίας για τα ναρκωτικά της ΕΕ-Λατινικής Αμερικής θα αποτελέσουν το πλαίσιο 

αναφοράς :

– θα εξασφαλιστεί συνοχή των υπό την ηγεσία των κρατών της ΕΕ και της Επιτροπής 

δραστηριοτήτων συνεργασίας για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης 

ναρκωτικών προκειμένου να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και να καλυφθούν πιθανά κενά 

(στόχος: με υλοποίηση από το 2011),

– συγκρότηση προς τούτο ευέλικτου και γνωμοδοτικού ad hoc φορέα για το συντονισμό 

των δραστηριοτήτων τεχνικής συνδρομής προς τη Δυτική Αφρική, σε σύμπραξη με την 

Επιτροπή και σύμφωνα με τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 

30 Νοεμβρίου 2009 (στόχος: 2011). Αυτό θα πρέπει να γίνει με πλήρη τήρηση των 

κανόνων και των διαδικασιών των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ,

– οι δραστηριότητες τεχνικής συνδρομής θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις 

προτεραιότητες που δηλώνουν οι χώρες της περιοχής στο πλαίσιο του περιφερειακού 

σχεδίου δράσης που ενέκρινε η ECOWAS και υποστηρίζει η Επιτροπή και εφαρμόζει το 

UNODC (στόχος: από Σεπτέμβριο του 2010).

· Βελτίωση των προσπαθειών για την πρόληψη της εκτροπής των πρόδρομων ουσιών για την 

παράνομη παραγωγή ναρκωτικών, σε συνεργασία με την Επιτροπή. 
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· Θα βελτιωθούν οι δεξιότητες και η ικανότητα πόρων από άποψη πληροφοριών και 

διεξαγωγής επιχειρήσεων αναχαίτισης κατά θάλασσα και αέρα:

- θα καταρτιστεί και θα ενημερώνεται σε τακτική βάση κατάλογος των μέσων και της 

χρηματοδότησης από τα κράτη μέλη και την ΕΕ (στόχος: 2ο εξάμηνο 2010),

- θα επιδιωχθεί η σύναψη συμφωνιών με τις σχετικές τρίτες χώρες και με ορισμένα 

«κράτη σημαίας» ώστε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες νηοψίας κατά τα 

προβλεπόμενα στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης 

ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, του 1988 (στόχος: 2011-2012),

- θα αναπτυχθούν κοινές θαλάσσιες, ποτάμιες και εναέριες επιχειρήσεις (στόχος: από 

Σεπτ. 2010, όσες επιχειρήσεις χρειαστεί).

II – Παρακώλυση των οδών διακίνησης της ηρωίνης

· Θα αναπτυχθεί από τα κράτη που θίγονται περισσότερο από τη διακίνηση ηρωίνης μια κοινή 

προσέγγιση, στην οποία θα λαμβάνεται υπόψη το ευρύ φάσμα των διαδρομών και των 

συνεργαζόμενων ομάδων και θα χρησιμοποιείται κυρίως ως βάση το δίκτυο αξιωματικών 

συνδέσμων των κρατών μελών και οι αντιπροσωπείες της ΕΕ στα Βαλκάνια και σε άλλες 

περιοχές διαμετακόμισης, με βάση τις υφιστάμενες προσπάθειες των κρατών μελών και της ΕΕ:

- θα εκτιμηθεί η δύναμη και η χρησιμότητα του υπάρχοντος δικτύου ανάλογα με τις 

επιχειρησιακές ανάγκες (στόχος: 2011),

- θα ενισχυθεί το δίκτυο, ανάλογα με τις ανάγκες, με την τοποθέτηση και άλλων 

αξιωματικών συνδέσμων των κρατών μελών στις οικείες τρίτες χώρες 

(στόχος: 1ο εξάμηνο 2012),

- θα ενθαρρυνθούν εντόνως οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ αξιωματικών συνδέσμων 

των κρατών μελών της ΕΕ και θα εκτιμώνται, ανάλογα με τις ανάγκες, τα αποτελέσματα 

των ανταλλαγών στο επίπεδο των υπηρεσιών επιβολής του νόμου (στόχος: από 

Σεπτέμβριο του 2010, με πλήρη υλοποίηση από Ιανουάριο του 2011),
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- η προσέγγιση αυτή θα βασίζεται, στο μέτρο του αναγκαίου, στις υπάρχουσες 

περιφερειακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, όπως το SECI/SELEC στο Βουκουρέστι 

και το CARICC στην Αλμαατά του Καζακστάν (στόχος: από Σεπτέμβριο του 2010).

· Θα εντατικοποιηθεί κατά το δυνατόν η επιχειρησιακή συνεργασία με τις τρίτες χώρες που τις 

αφορά το πρόβλημα της διακίνησης ηρωίνης μέσω των διαδρομών των Βαλκανίων και του 

Εύξεινου Πόντου καθώς και η συνεργασία με τις γειτονικές χώρες της ανατολικής Ευρώπης:

- τα κράτη των Βαλκανίων θα συμμετέχουν, ανάλογα με τις ανάγκες, στα υπό την ηγεσία 

της Ευρωπόλ σχέδια και στην τροφοδότηση των αρχείων αναλυτικής εργασίας της 

(AWF), εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου (στόχος: από Σεπτέμβριο του 2010),

- θα διεξάγονται ελεγχόμενες παραδόσεις με χρησιμοποίηση μυστικών πρακτόρων, ει 

δυνατόν σε συνεργασία με τις οικείες τρίτες χώρες (στόχος: από 2011),

- θα αναπτυχθούν τεχνικές επιτήρησης των οδών διακίνησης ηρωίνης σε συνεργασία με τις 

οικείες τρίτες χώρες (στόχος: 2011-2012),

- όποτε αυτό είναι δυνατόν και αναγκαίο θα διεξαχθούν από κοινού με τις ενδιαφερόμενες 

τρίτες χώρες μικτές διερευνητικές ομάδες, ανάλογα με τις ανάγκες, στα πλαίσια της 

διμερούς συνεργασίας με τις χώρες αυτές (στόχος: 2011-2012),

- θα αναληφθούν από την ΕΕ πρωτοβουλίες για την αύξηση των ανταλλαγών πληροφοριών 

και τεχνογνωσίας μεταξύ των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων βαλκανικών 

κρατών (στόχος: από 2ο εξάμηνο 2010),
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· Σε πλήρη συνοχή και συνέργια με εξωτερικές πολιτικές και πολιτικές διεύρυνσης, θα 

αναπτυχθούν εταιρικές σχέσεις με ορισμένες τρίτες χώρες με τις οποίες κρίνεται ζωτικής 

σημασίας η συνεργασία, ειδικότερα με τις χώρες εκείνες που διαδραματίζουν ρόλο στις 

επιπτώσεις στο εμπόριο των ναρκωτικών στην πηγή (στόχος: 2011-2012).

· Θα υπάρξει καλύτερος συντονισμός των δράσεων τεχνικής συνεργασίας που υλοποιούν τα 

κράτη μέλη και η Επιτροπή με τις τρίτες χώρες που τις αφορά το πρόβλημα της διακίνησης 

ηρωίνης στα Βαλκάνια, ώστε ν’ αποφεύγονται οι περιττές αλληλεπικαλύψεις και να 

συναξιοποιούνται ορισμένες επενδύσεις που έχουν συμφωνήσει τα κράτη μέλη· αυτό θα πρέπει 

να γίνει με πλήρη τήρηση των κανόνων και των διαδικασιών των χρηματοδοτικών μέσων της 

ΕΕ.

- θα συγκροτηθεί σε συνεργασία με την Επιτροπή ένας ad hoc ευέλικτος και γνωμοδοτικός 

μηχανισμός για το συντονισμό της τεχνικής συνδρομής με προς τις οικείες τρίτες χώρες, 

(στόχος: Σεπτέμβριος 2010). Αυτό θα πρέπει να γίνει με πλήρη τήρηση των κανόνων και 

των διαδικασιών των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ,

- με την προοπτική αυτή κατά νου, θα καταρτιστεί ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων 

συνεργασίας υπό την ηγεσία της Επιτροπής και των κρατών μελών, το οποίο θα 

ενημερώνεται τακτικά, θα διανέμεται στους αξιωματικούς συνδέσμους των οικείων 

κρατών μελών και θα αναλύεται ώστε να βελτιωθεί η συνολική προσφορά συνεργασίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στόχος: 2011, με τακτική ενημέρωση),

- θα εκτιμηθούν, θα πρέπει να υποστηριχθούν και θα συνεχιστούν όσο χρειάζεται τα 

αποτελέσματα των ήδη εν εξελίξει ευρωπαϊκών σχεδίων (στόχος: 1ο εξάμηνο 2011, με 

τακτική ενημέρωση).
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· Θα ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπόλ στην περιοχή εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου, 

ανάλογα με τις ανάγκες:

- μπορεί να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ Ευρωπόλ και του SELEC/SECI στο 

Βουκουρέστι με τη διάθεση από την πρώτη ικανοτήτων ανάλυσης και την τοποθέτηση 

αντιπροσώπων της Ευρωπόλ στην έδρα του SECI/SELEC (στόχος: Σεπτέμβριος 2010),

- η Ευρωπόλ θα παρέχει στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, καθώς και στο δίκτυο 

αξιωματικών συνδέσμων, το SECI/SELEC και το CARICC αναλυτική υποστήριξη, με 

βάση το OCTA) και υπό μορφή «ειδοποιήσεων περί απειλών» (OC-SCAN) 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους (στόχος: Σεπτέμβριος 2010),

- η Ευρωπόλ θα παρέχει στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, καθώς και στο δίκτυο 

αξιωματικών συνδέσμων, το SECI/SELEC και το CARICC επιχειρησιακές αναλύσεις 

χρησιμοποιώντας τις ειδικές «ομάδες στόχους» στα υπάρχοντα αρχεία αναλυτικών 

εργασιών όπως το περί ηρωίνης (HEROIN AWF) (στόχος: από Ιανουάριο. 2011),

- θα βελτιωθούν οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ Ευρωπόλ και αποστολών Κοινής 

Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (EUPM και EULEX Κοσσυφοπέδιο) (στόχος: από 

2011),

- η εφαρμογή δικτύου ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών (SIENA) της Ευρωπόλ θα 

χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη στα περιφερειακά κέντρα υπό μορφή τερματικού 

SIENA (στόχος: Ιανουάριος 2011),
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· Ο αγώνας κατά της εκτροπής των πρόδρομων χημικών ουσιών θα αναχθεί σε κοινή 

προτεραιότητα όσων κρατών μελών εμπλέκονται ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της 

διακίνησης ηρωίνης:

- Καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την Επιτροπή στις προσπάθειές της για την 

ενίσχυση του ελέγχου και για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν εντοπισθεί 

στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις πρόδρομες ουσίες από την έκθεση αξιολόγησης 

σχετικά με την αντίστοιχη κοινοτική νομοθεσία περί προδρόμων ουσιών (στόχος: τέλος 

2011),

- βελτίωση των προσπαθειών για την πρόληψη της εκτροπής των πρόδρομων ουσιών για 

την παράνομη παραγωγή ναρκωτικών, σε συνεργασία με την Επιτροπή,

- να συνεχισθούν τα ειδικά μέτρα παρακολούθησης, εντός του πλαισίου των σχεδίων 

COHESION και PRISM (στόχος: 2010-2011),

- να υποστηριχθούν και να συνεχισθούν τα εν εξελίξει ευρωπαϊκά σχέδια όπως το 

ενωσιακό πρόγραμμα ISEC (στόχος: 2012).

· Επαναλαμβάνουμε τη σκοπιμότητα αποτελεσματικής καταπολέμησης της παράνομης 

διακίνησης ναρκωτικών, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς επίσης και στο 

πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τη διεύρυνση.

III – Καταπολέμηση των προϊόντων εγκλήματος

· Θα ενισχυθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα μέσα εντοπισμού των προϊόντων εγκλήματος, 

έχοντας κατά νου τις διεξαγόμενες αξιολογήσεις:

- τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν μέτρα για να καταστήσουν γρήγορα 

λειτουργικούς τους οικείους εθνικούς φορείς ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων 

εγκληματικής προέλευσης και να τους εφοδιάσουν με ουσιαστικά μέσα σύμφωνα και 

με την απόφαση 2007/845/ΔΕΥ της 6ης Δεκεμβρίου 2007, έχοντας κατά νου τις 

πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες πρακτικές ανάκτησης 

περιουσιακών στοιχείων της Ειδικής Ομάδας Δράσης (στόχος: τέλος 2010 το 

αργότερο),
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- Τα κράτη μέλη θα ενεργήσουν τα δέοντα για τον προσδιορισμό αποτελεσματικών 

μέσων εντοπισμού των προϊόντων εγκλήματος (στόχος: από Σεπτέμβριο του 2010),

- στο πλαίσιο της Ευρωπόλ, θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μονάδων έρευνας του 

ξεπλύματος χρημάτων και άλλων αστυνομικών υπηρεσιών των κρατών μελών που 

ασχολούνται με τα θέματα νομιμοποίησης προϊόντων εγκλήματος και θα εξετασθεί η 

προστιθέμενη αξία ενός άτυπου ειδικού δικτύου (στόχος: τέλος 2010),

- για την επεξεργασία δεδομένων και εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά ιδίως με τη 

νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος και τα λαθραία χρηματοοικονομικά κυκλώματα 

που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών και τον εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος 

θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν το Σύστημα Πληροφοριών (IS) της Ευρωπόλ και 

αρχείο αναλυτικής εργασίας (π.χ. το SUSTRANS) (στόχος: (στόχος: 1ο εξάμηνο 2011),

· Η Eurojust, κατόπιν αιτήσεως κρατών μελών, θα βοηθά στη διευκόλυνση της εκτέλεσης 

αποφάσεων κατάσχεσης ή δήμευσης προϊόντων εγκλήματος εντός της ΕΕ, όπου χρειάζεται 

τέτοια διευκόλυνση.

· Η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει την παροχή στήριξης μέσω τεχνικής συνδρομής σε τρίτες χώρες 

που επιθυμούν να αναπτύξουν μέσα εντοπισμού και κατάσχεσης/δήμευσης και να θεσπίσουν 

τους αναγκαίους νόμους ώστε τα μέσα αυτά να λειτουργούν αποτελεσματικά, λαμβάνοντας 

υπόψη τις υφιστάμενες διεθνείς πρωτοβουλίες (π.χ. UNODC/ Πρωτοβουλία STAR της 

Παγκόσμιας Τράπεζας).

· Προτρέπονται τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν, ανάλογα με την περίπτωση, σε όσο το 

δυνατό μεγαλύτερο βαθμό αλλά με πλήρη σεβασμό των δημοσιονομικών τους αρμοδιοτήτων 

τα προϊόντα της κατάσχεσης/δήμευσης και άλλα παρεμφερή μέτρα, σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία, περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης για τη βελτίωση του 

αντιναρκωτικού αγώνα:

- θα προσδιοριστούν κοινοί στόχοι προς επίτευξη από τα κράτη μέλη εντός της ΕΕ 

(στόχος: 2011),
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Σύμφωνα με τις συστάσεις του COSI, το Συμβούλιο ΔΕΥ θα επανεξετάζει κατά περιόδους την 

πορεία της υλοποίησης του παρόντος Συμφώνου. Το εν λόγω σύμφωνο θα συμπληρωθεί κατά τις 

μελλοντικές Προεδρίες με επί πλέον δράσεις σχετικά με άλλα ναρκωτικά.

________________________


