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Tárgy: Tervezet – A Tanács következtetései a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel 
kapcsolatos, a 2011 és 2013 közötti időszakra szóló uniós prioritások 
meghatározásáról

1. A szervezett és súlyos nemzetközi bűnözésre vonatkozó, a 2011 és 2013 közötti időszakra szóló 

európai uniós szakpolitikai ciklus1 keretében a Belső Biztonságra Vonatkozó Operatív 

Együttműködéssel Foglalkozó Állandó Bizottságnak (COSI) és a Bizottságnak egy szakpolitikai 

iránymutatást tartalmazó dokumentumot kell készítenie a szervezett bűnözés általi fenyegetettség 

2011. évi uniós értékelése (OCTA 2011) alapján. A szakpolitikai iránymutatást tartalmazó 

dokumentum tervezete – melyet a Bizottság közreműködésével az elnökség készített – az EU 

OCTA 2011 összefoglalójára2 épít, és célja, hogy segítségül szolgáljon a COSI számára a 

szervezett bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatos, a 2011 és 2013 közötti időszakra szóló új 

uniós prioritások meghatározásáról szóló tanácsi következtetéstervezet benyújtásához.

  
1 15358/10.
2 8709/11.
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2. 2011. június 1-jei ülésén a COSI általános megállapodást ért el a 9225/4/11 REV 4

dokumentumban foglalt, a 2011 és 2013 közötti időszakra szóló szakpolitikai iránymutatást 

tartalmazó dokumentumra, valamint a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatos, a 

2011 és 2013 közötti időszakra szóló uniós prioritások meghatározásáról szóló tanácsi 

következtetéstervezetre vonatkozóan.

3. A Coreper ezért felkérést kap, hogy erősítse meg a tanácsi következtetéstervezetnek a 

mellékletben szereplő szövegével kapcsolatos megállapodást és jóváhagyás céljából terjessze 

a szöveget a Tanács elé.
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MELLÉKLET

TERVEZET
A TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEI A SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI 

KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOS, A 2011 ÉS 2013 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA SZÓLÓ 
UNIÓS PRIORITÁSOK MEGHATÁROZÁSÁRÓL

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

TEKINTETTEL a szervezett és súlyos nemzetközi bűnözésre vonatkozó európai uniós szakpolitikai 
ciklus meghatározásáról és végrehajtásáról szóló tanácsi következtetésekre1, amelyekben a Tanács 
többéves szakpolitikai ciklust és világos módszertant határoz meg a szervezett és súlyos nemzetközi 
bűnözés elleni küzdelem prioritásainak meghatározásához, megvalósításához és értékeléséhez,

EMLÉKEZTETVE arra, hogy 2011 és 2013 között a szervezett bűnözés általi fenyegetettség 2011. évi 
értékelése (OCTA) alapján egy kezdeti, rövidített időtartamú szakpolitikai ciklust kell végrehajtani,

TUDOMÁSUL VÉVE a stratégiai dokumentumokban, többek között a Stockholmi Programban2, a 
belső biztonsági stratégiában3, az Európai Unió belső biztonsági stratégiájának megvalósításáról 
szóló bizottsági közleményben4, az Európai Unió belső biztonsági stratégiájának megvalósításáról 
szóló bizottsági közleményről szóló tanácsi következtetésekben5, „A nemzetközi kábítószer-
kereskedelem elleni küzdelem európai paktuma – A kokain- és heroinútvonalak elvágása” című 
dokumentumban6, az Európai Unió kábítószer elleni küzdelemre vonatkozó 2009–2012-es 
cselekvési tervében7, az Európai Uniónak a szellemi tulajdonjogok megsértése elleni küzdelemre 
irányuló 2009–2012-es vámügyi cselekvési tervéről szóló tanácsi állásfoglalásban8, a megerősített 
vámügyi együttműködési stratégiáról szóló tanácsi állásfoglalásban9, valamint a határokon átnyúló 
súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem tekintetében a vámhatóságoknak a Stockholmi 
Program végrehajtásához való hozzájárulásáról szóló tanácsi következtetésekben10 a szervezett 
bűnözés elleni küzdelem tekintetében meghatározott prioritásokat és feladatokat,

  
1 doc. 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94
2 HL C 115., 2010.5.4., 1. o.
3 7120/10 JAI CO EUR-PREP 8 JAI 182.
4 16797/10 JAI 990.
5 6699/11 JAI 124.
6 8821/10 JAI 320 COSI 20 CORDROGUE 40 CRIMORG 79 JAIEX 39.
7 16116/08 CORDROGUE 85 SAN 281 ENFOPOL 237 RELEX 944.
8 HL C 71., 2009.3.25., 1. o.
9 HL C 260., 2009.10.30., 1. o.
10 8096/11 JAI 183 ENFOCUSTOM 18.
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HANGSÚLYOZVA, hogy a fenti stratégiai dokumentumok végrehajtására irányuló intézkedéseknek 
összhangban kell maradniuk a Tanács jelenlegi prioritásaival és az uniós szakpolitikai ciklussal,

KIEMELVE annak fontosságát, hogy a szervezett bűnözés elleni küzdelem területén a 2011 és 2013 
közötti időszakban az uniós szakpolitikai ciklusban csak korlátozott számú prioritás kerüljön 
meghatározásra, melyek végrehajtása európai és adott esetben tagállami vagy regionális szinten az 
egyeztetett stratégiai célokra tekintettel és az EU éves operatív cselekvési terveinek keretében még 
reálisnak tűnik,

HANGSÚLYOZVA, hogy az illetékes tagállami hatóságoknak – köztük a rendőrségnek, a 
határőrségnek, a vámszerveknek, az igazságügyi és a közigazgatási hatóságoknak – és az Unió 
intézményeinek és ügynökségeinek szorosan együtt kell működniük egymással a jelenlegi 
prioritások végrehajtásában, és törekedniük kell a szervezett bűnözés által az EU biztonságára 
nézve jelentett fenyegetések megelőzése és azok következményeinek kezelése közötti egyensúlyra,

KIEMELVE, hogy a belső biztonsági stratégia átfogó, pragmatikus, rugalmas és reális 
megközelítést kíván, és hogy ezért a hatóságoknak rendelkezniük kell az ahhoz szükséges 
rugalmassággal, hogy fel tudjanak lépni az Unió biztonságát fenyegető váratlan vagy újonnan 
felmerülő veszélyekkel szemben,

HANGSÚLYOZVA továbbá, hogy a tanácsi prioritások és az uniós szakpolitikai ciklus 
végrehajtása során figyelembe kell venni a belső biztonság külső dimenzióját és a harmadik 
országokkal folyó együttműködést, mégpedig a harmadik országokkal való operatív bűnüldözési 
együttműködés javítása és a harmadik országok bűnüldöző hatóságai operatív képességeinek 
erősítéséhez nyújtott segítség révén,

MEGFONTOLVA az Europol által a szervezett bűnözés általi fenyegetettség 2011. évi uniós 
értékelésében nyújtott elemzést és az ott megfogalmazott ajánlásokat,

EMLÉKEZTETVE arra, hogy a Belső Biztonságra Vonatkozó Operatív Együttműködéssel 
Foglalkozó Állandó Bizottság (COSI) – mely az EUMSZ 71. cikke alapján jött létre – segíti, 
előmozdítja és megerősíti a belső biztonság területén hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok 
operatív intézkedéseinek az összehangolását,

A TANÁCS a szervezett bűnözés elleni küzdelem területén – fontossági sorrend megállapítása 
nélkül – az alábbi prioritásokat határozza meg a 2011 és 2013 közötti időszakra:

- gyengíteni kell a Nyugat-Afrikában tevékenykedő vagy ott bázissal rendelkező szervezett 
bűnözői csoportok az irányú képességét, hogy kokaint és heroint szállítsanak az Európai 
Unióba és azon belül,



11050/11 hs/HS/kk 5
MELLÉKLET DG H HU

- mérsékelni kell a Nyugat-Balkán által az Unióba szánt tiltott árucikkek kulcsfontosságú 

tranzit- és tárolási helyeként, valamint a szervezett bűnözői csoportok, köztük az albánajkú 

szervezett bűnözői csoportok logisztikai központjaként betöltött szerepet,

- gyengíteni kell a szervezett bűnözői csoportok azon képességét, hogy megkönnyítsék az 

Unióba irányuló illegális bevándorlást, különösen Dél-, Délkelet- és Kelet-Európán 

keresztül, mindenekelőtt a görög–török határon és az Észak-Afrikához közeli földközi-

tengeri térségi válságövezetekben,

- mérsékelni kell a szintetikus kábítószerek, köztük az új pszichoaktív anyagok Unión belüli 

előállítását és terjesztését,

- meg kell akadályozni a tiltott árucikkek – többek között a kokain, a heroin, a cannabis, a 

hamisított áruk és cigaretta –, különösen a konténerszállítmányok uniós területre irányuló 

kereskedelmét,

- küzdeni kell az emberkereskedelem és az embercsempészet valamennyi formája ellen, célba 

véve különösen az EU déli, délnyugati és délkeleti bűnözési gócpontjaiban ilyen 

bűncselekményeket elkövető szervezett bűnözői csoportokat,

- gyengíteni kell a vándorló szervezett bűnözői csoportoknak a bűncselekmények 

elkövetéséhez szükségeses általános képességeit,

- fokozni kell a küzdelmet a számítástechnikai bűnözés, illetve az ellen is, hogy a szervezett 

bűnözői csoportok az internetet bűncselekmények céljára használják fel;
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UTASÍTJA a COSI-t, hogy megbízatásának1 keretei között és a szervezett és súlyos nemzetközi 

bűnözésre vonatkozó európai uniós szakpolitikai ciklus meghatározásáról és végrehajtásáról szóló 

tanácsi következtetésekben foglaltaknak megfelelően, valamint az uniós szakpolitikai ciklusban 

meghatározottak szerint minden egyes prioritás tekintetében koordinálja, támogassa, kövesse 

nyomon és értékelje a stratégiai célok megvalósítását és az éves operatív cselekvési tervek 

végrehajtását. Az Európai Unió belső biztonsági stratégiájának megvalósításáról szóló bizottsági 

közleményről szóló tanácsi következtetésekkel összhangban a COSI-nak biztosítania kell az 

összhangot az Unió belső biztonságának növelését szolgáló operatív intézkedések végrehajtásában, 

az érintett tagállami hatóságok és az uniós ügynökségek közötti eredményes együttműködést is 

beleértve. Ezen belül mindenekelőtt azt kell biztosítania, hogy a belső biztonsági stratégiának a 

súlyos és szervezett bűnözés területén történő végrehajtásához javasolt intézkedések összhangban 

legyenek azokkal a stratégiai célokkal, amelyeket a COSI-nak el kell fogadnia, illetve azokkal az 

éves operatív cselekvési tervekkel, amelyeket a COSI-nak a Tanács által e dokumentumban a 

szervezett bűnözés elleni küzdelem területére vonatkozóan meghatározott prioritások alapján jóvá 

kell hagynia. A COSI-nak ezen túlmenően kapcsolatot kell fenntartania az illetékes tanácsi 

előkészítő szervekkel, így biztosítandó, hogy az említett prioritásokat más szakpolitikai területeken, 

így különösen az Unió külső fellépéseinek a keretében is figyelembe vegyék;

FELKÉRI valamennyi tanácsi előkészítő szervet, hogy a Szerződések rendelkezéseire is kellő 

figyelemmel saját szakpolitikai területükön vegyék figyelembe a szóban forgó prioritásokat;

FELKÉRI a Bizottságot, hogy a COSI-val együttműködve biztosítsa, hogy a belső biztonsági 

stratégia végrehajtására közös cselekvési ütemterv alapján kerüljön sor, és hogy a Bizottság által a 

súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem tekintetében meghatározott belső biztonsági stratégiai 

célkitűzések összhangban legyenek a Tanács által e dokumentumban megállapított prioritásokkal;

FELKÉRI a Bizottságot, hogy a szervezett és súlyos nemzetközi bűnözésre vonatkozó európai uniós 

szakpolitikai ciklus meghatározásáról és végrehajtásáról szóló tanácsi következtetésekkel2 összhangban 

vizsgálja felül a prioritások megvalósítását támogató finanszírozást (pl. az ISEC-mechanizmust stb.), 

valamint mérlegelje, hogy kivitelezhető lenne-e egy olyan belső biztonsági alap létrehozása, amely az 

uniós szakpolitikai ciklus keretében elfogadott tevékenységek eredményes támogatását szolgálná;

  
1 HL L 52., 2010.3.3., 50. o.
2 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94.
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ÖSZTÖNZI a tagállamokat, hogy alkalmazzák a vagyonvisszaszerzés eszközét, a 

bűncselekményekből származó pénzeket pedig használják fel a szervezett bűnözés elleni küzdelem 

céljára, a szervezett bűnözői csoportok által illegálisan szerzett pénzügyi eszközök tisztára mosása 

elleni küzdelmet is ideértve;

ARRA KÉRI a tagállamokat, hogy a szervezett bűnözés elleni küzdelemben a hagyományos 

büntető-igazságszolgáltatási megközelítésen túl tevékenyen alkalmazzanak alternatív és kiegészítő 

jellegű megközelítéseket és eszközöket is1;

FELKÉRI a tagállamokat, hogy szükség esetén bocsássák rendelkezésre az ezen szakpolitikai ciklus 

végrehajtásához, valamint a politikai és az operatív szintek közötti koordináció biztosításához 

szükséges erőforrásokat.

____________________________

  
1 A szervezett bűnözés megelőzésére és leküzdésére irányuló kiegészítő megközelítések és 

intézkedések: példák az uniós tagállamok legjobb gyakorlataira című, a magyar elnökség 
által összeállított gyűjtemény (10899/11 JAI 380 COSI 44 CRIMORG 77 ENFOPOL 179) a 
szervezett bűnözés megelőzésének és leküzdésének legjobb gyakorlatait ismerteti.


