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Θέμα: Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τον καθορισμό προτεραιοτήτων 
της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος μεταξύ 2011 και 
2013

1. Ο κύκλος πολιτικής 2011-2013 της ΕΕ για το οργανωμένο και το σοβαρό διεθνές έγκλημα1

απαιτεί από την Μόνιμη επιτροπή επιχειρησιακής συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής 

ασφάλειας (COSI) και από την Επιτροπή να εκπονήσουν Συμβουλευτικό Έγγραφο Πολιτικής 

(PAD) βάσει της αξιολόγησης της ΕΕ για τις απειλές όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα 

(OCTA) για το 2011. Το σχέδιο PAD, το οποίο εκπόνησε η Προεδρία με τη συνεργασία της 

Επιτροπής, βασίζεται στη συνοπτική παρουσίαση της OCTA 20112 της ΕΕ και στόχο έχει να 

βοηθήσει την COSI στη διαδικασία υποβολής σχεδίου συμπερασμάτων στο Συμβούλιο, όπου 

θα εκτίθενται οι νέες προτεραιότητες της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος για το διάστημα μεταξύ 2011 και 2013.

  
1 έγγρ. 15358/11.
2 έγγρ. 8709/11.
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2. Στη συνεδρίασή της την 1η Ιουνίου 2011, η COSI κατέληξε σε γενική συμφωνία ως προς το 

Συμβουλευτικό Έγγραφο Πολιτικής για τα έτη 2011 έως 2013, το οποίο περιλαμβάνεται στο 

έγγρ. 9225/4/11 REV 4 και ως προς το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τον 

καθορισμό προτεραιοτήτων της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 

μεταξύ 2011 και 2013.

3. Καλείται συνεπώς η ΕΜΑ να επιβεβαιώσει τη συμφωνία για το σχέδιο συμπερασμάτων του 

Συμβουλίου ως έχει στο παράρτημα και να τα υποβάλει προς έγκριση στο Συμβούλιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ 2011 ΚΑΙ 2013

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία και την 
εφαρμογή κύκλου πολιτικής της ΕΕ για το οργανωμένο και το σοβαρό διεθνές έγκλημα (κύκλος 
πολιτικής ΕΕ)1, με τα οποία θεσπίζεται πολυετής κύκλος πολιτικής και σαφής μεθοδολογία για τον 
καθορισμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου και του σοβαρού διεθνούς εγκλήματος,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι, μεταξύ 2011 και 2013, πρέπει να εφαρμοσθεί ένας πρώτος και 
περιορισμένος κύκλος πολιτικής βάσει της αξιολόγησης της ΕΕ για τις απειλές όσον αφορά το 
οργανωμένο έγκλημα (OCTA) για το 2011,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τις προτεραιότητες και τα καθήκοντα στον αγώνα καταπολέμησης του 
οργανωμένου εγκλήματος που τέθηκαν σε στρατηγικά έγγραφα, όπως το Πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης2, η Στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας3, η ανακοίνωση της Επιτροπής για τη 
Στρατηγική της εσωτερικής ασφάλειας στην πράξη4, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με 
την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην πράξη5, το Ευρωπαϊκό σύμφωνο για την καταπολέμηση της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών 
- παρακώλυση των οδών διακίνησης της κοκαΐνης και της ηρωίνης6, το σχέδιο δράσης της ΕΕ για 
τα ναρκωτικά για το 2009-20127, καθώς και το ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο 
δράσης των τελωνείων της ΕΕ για την καταπολέμηση των παραβιάσεων ΔΔΙ για τα έτη 2009 έως 
20128, το ψήφισμα του Συμβουλίου για μια ενισχυμένη στρατηγική στον τομέα της τελωνειακής 
συνεργασίας9 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη συμβολή των τελωνειακών 
αρχών στην υλοποίηση του Προγράμματος της Στοκχόλμης στην καταπολέμηση του σοβαρού και 
οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος10.

  
1 έγγρ. 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94
2 ΕΕ C 115, 4.5.2010, σ. 1 
3 έγγρ. 7120/10 JAI CO EUR-PREP 8 JAI 182
4 έγγρ. 16797/10 JAI 990
5 έγγρ. 6699/11 JAI 124
6 έγγρ. 8821/10 JAI 320 COSI 20 CORDROGUE 40 CRIMORG 79 JAIEX 39
7 έγγρ. 16116/08 CORDROGUE 85 SAN 281 ENFOPOL 237 RELEX 944
8 ΕΕ C 71, 25.3.2009, σ. 1
9 ΕΕ C 260, 30.10.2009, σ. 1.
10 έγγρ. 8096/11 JAI 183 ENFOCUSTOM 18
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ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι οι δράσεις εφαρμογής των ανωτέρω στρατηγικών εγγράφων πρέπει να 
παραμείνουν σύμφωνες προς τις προτεραιότητες του Συμβουλίου και του κύκλου πολιτικής της ΕΕ,

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι προέχει να τεθεί περιορισμένος αριθμός προτεραιοτήτων για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στον κύκλο πολιτικών της ΕΕ μεταξύ 2011 και 2013, 
που να είναι εκτελέσιμες σε ευρωπαϊκό και, όπου χρειάζεται, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο εντός 
των συμπεφωνημένων στρατηγικών στόχων και μέσω των ετήσιων λειτουργικών σχεδίων δράσης 
της ΕΕ,

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές, δηλ. αστυνομία, συνοριοφύλακες, 
τελωνεία, δικαστικές και διοικητικές αρχές, καθώς και τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ, θα 
πρέπει να συνεργαστούν στενά για την εφαρμογή των προτεραιοτήτων αυτών και να θέσουν ως 
στόχο την εξισορρόπηση πρόληψης και αντιμετώπισης των απειλών τις οποίες συνιστά το 
οργανωμένο έγκλημα για την ασφάλεια στην ΕΕ,

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας ζητεί μια ευρεία, πραγματιστική, ευέλικτη 
και ρεαλιστική προσέγγιση και ότι, ως εκ τούτου, οι αρχές πρέπει να διατηρήσουν περιθώριο 
ελιγμών για να αντιμετωπίσουν απρόσμενες ή καινοφανείς απειλές για την ασφάλεια στην ΕΕ,

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι η εξωτερική διάσταση της εσωτερικής ασφάλειας και η συνεργασία με τις 
τρίτες χώρες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή των προτεραιοτήτων του Συμβουλίου 
και του κύκλου πολιτικής της ΕΕ, ιδίως με βελτίωση της επιχειρησιακής συνεργασίας των αρχών 
επιβολής του νόμου με τρίτες χώρες και βοήθεια προς ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των 
αρχών επιβολής του νόμου στις τρίτες χώρες,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανάλυση της Ευρωπόλ και τις συστάσεις του EΕ OCTA 2011,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Μόνιμη επιτροπή επιχειρησιακής συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής 
ασφάλειας (COSI), η οποία συστήθηκε δυνάμει του άρθρου 71 ΣΛΕΕ, διευκολύνει, προωθεί και 
ενισχύει το συντονισμό των επιχειρησιακών δράσεων των αρχών των κρατών μελών των αρμόδιων 
για την εσωτερική ασφάλεια,

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ θέτει τις ακόλουθες προτεραιότητες, χωρίς συγκεκριμένη σειρά, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος μεταξύ 2011 και 2013:

- Να αποδυναμωθεί η ικανότητα των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων που δρουν ή έχουν 
τη βάση τους στη Δυτική Αφρική για διακίνηση κοκαΐνης και ηρωίνης προς την ΕΕ και στο 
εσωτερικό της,
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- Να μετριαστεί ο ρόλος των δυτικών Βαλκανίων, ως βασικής εισόδου και ζώνης 

αποθήκευσης των παράνομων ουσιών που προορίζονται για την ΕΕ και ως υλικοτεχνικού 

κέντρου των οργανωμένων ομάδων, περιλαμβανομένων των αλβανόφωνων ομάδων 

οργανωμένου εγκλήματος,

- Να μειωθεί η ικανότητα των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος να προωθούν τη 

λαθρομετανάστευση στην ΕΕ, ιδίως μέσω της νότιας, νοτιοανατολικής και ανατολικής 

Ευρώπης, και ιδίως στα ελληνοτουρκικά σύνορα και τις προβληματικές περιοχές της 

Μεσογείου κοντά στη βόρεια Αφρική,

- Να μειωθεί η παραγωγή και διανομή συνθετικών ναρκωτικών στην ΕΕ, περιλαμβανομένων 

και των ψυχοδραστικών ουσιών,

- Να διακοπεί η διακίνηση παράνομων ουσιών, όπως κοκαΐνη, ηρωίνη, κάνναβη, 

παραποιημένα αγαθά και τσιγάρα στην ΕΕ, ιδίως μέσω εμπορευματοκιβωτίων,

- Να καταπολεμηθεί κάθε μορφή εμπορίας ανθρώπων και λαθρομεταφοράς με στοχοθέτηση 

των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που επιδίδονται σε παρόμοιες εγκληματικές 

δραστηριότητες κυρίως στη νότια, νοτιοδυτική και νοτιοανατολική περιοχή της ΕΕ,

- Να μειωθούν οι γενικές ικανότητες εμπλοκής των κινητών (περιπλανώμενων) ομάδων 

οργανωμένου εγκλήματος σε εγκληματικές δραστηριότητες,

- Να ενταθεί η καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και η εγκληματική 

παράνομη χρήση του διαδικτύου εκ μέρους ομάδων οργανωμένου εγκλήματος.
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ΑΝΑΘΕΤΕΙ στην COSI, εντός της εντολής της1 και όπως περιγράφεται στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία και την εφαρμογή κύκλου πολιτικής της ΕΕ για το 
οργανωμένο και το σοβαρό διεθνές έγκλημα, το συντονισμό, την υποστήριξη, την παρακολούθηση 
και αξιολόγηση, όπως προβλέπεται στον κύκλο πολιτικής της ΕΕ, της εφαρμογής των στρατηγικών 
στόχων και των ετήσιων Σχεδίων επιχειρησιακής δράσης για κάθε προτεραιότητα. Σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη στρατηγική 
εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πράξη, η COSI εξασφαλίζει τη συνέπεια 
κατά την εφαρμογή των επιχειρησιακών δράσεων που απαιτούνται για την ενίσχυση της 
εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης, με ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων 
εθνικών αρχών και των οργανισμών της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, εξασφαλίζει ότι οι δράσεις για την 
εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας στον τομέα του σοβαρού οργανωμένου 
εγκλήματος παραμένουν συνεπείς προς τους στρατηγικούς στόχους που θα θέσει η COSI, και με τα 
ετήσια σχέδια επιχειρησιακής δράσης που θα εγκρίνει η COSI, βάσει των προτεραιοτήτων που 
θέτει το Συμβούλιο όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα. Η COSI αποτελεί επίσης σύνδεσμο με τα 
προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου που είναι αρμόδια για να εξασφαλίζουν ότι αυτές οι 
προτεραιότητες λαμβάνονται υπόψη και σε άλλους τομείς πολιτικής, ιδίως δε στην εξωτερική 
δράση της Ένωσης,

ΚΑΛΕΙ τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις των 
Συνθηκών, να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις προτεραιότητες στους τομείς πολιτικής της 
αρμοδιότητάς τους,

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή, σε συνεργασία με την COSI, να εξασφαλίσει ότι η εφαρμογή της 
Στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας ανταποκρίνεται σε κοινή ατζέντα δράσης και ότι οι 
στρατηγικοί στόχοι της Επιτροπής για την εσωτερική ασφάλεια, όσον αφορά το σοβαρό 
οργανωμένο έγκλημα, παραμένουν συνεπείς προς τις σχετικές προτεραιότητες του Συμβουλίου,

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία 
και την εφαρμογή κύκλου πολιτικής της ΕΕ για το οργανωμένο και το σοβαρό διεθνές έγκλημα2, να 
επανεξετάσει τη χρηματοδότηση (π.χ. τον μηχανισμό του ISEC κτλ.), να υποστηρίξει την 
υλοποίηση των προτεραιοτήτων και να μελετήσει κατά πόσον είναι σκόπιμο να συσταθεί Ταμείο 
εσωτερικής ασφάλειας για την αποτελεσματική στήριξη των δραστηριοτήτων που συμφωνούνται 
εντός του κύκλου πολιτικής της ΕΕ,

  
1 ΕΕ L 52, 3.3.2010, σ. 50.
2 έγγρ. 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94
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ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και να 

στοχοθετήσουν τα οικονομικά του εγκλήματος για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος, στο οποίο περιλαμβάνεται και το ξέπλυμα περιουσιακών στοιχείων που απέκτησαν 

παράνομα ομάδες οργανωμένου εγκλήματος,

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΕΚΚΛΗΣΗ στα κράτη μέλη να υιοθετήσουν, εκτός από την παραδοσιακή 

προσέγγιση που βασίζεται στην ποινική δικαιοσύνη, και εναλλακτικές και συμπληρωματικές 

προσεγγίσεις και μέσα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος1,

ΚΑΛΕΙ τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους απαραίτητους πόρους, όπου χρειάζεται, για την 

εφαρμογή του κύκλου πολιτικής και να εξασφαλίσουν το συντονισμό μεταξύ πολιτικής και των 

διαφόρων επιχειρησιακών επιπέδων.

____________________________

  
1 Στις «Συμπληρωματικές προσεγγίσεις και δράσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος: Συλλογή παραδειγμάτων ορθών πρακτικών από τα κράτη μέλη 
της ΕΕ (έγγρ. 10899/11 JAI 380 COSI 44 CRIMORG 77 ENFOPOL 179), που κατήρτισε η 
ουγγρική Προεδρία, παρατίθενται ορισμένες βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη και 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.


