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heroino gabenimo maršrutus“

2010 m. balandžio 14 d. posėdyje Nuolatinių atstovų komitetas susitarė dėl Europos kovos su 

tarptautine prekyba narkotikais pakto „Išardyti kokaino ir heroino gabenimo maršrutus“ projekto, 

pateikto dok. 8495/10 JAI 294 COSI 18 CORDROGUE 38 CRIMORG 74 JAIEX 36 + COR 1.

Todėl Tarybos prašoma patvirtinti priede pateiktą pirmiau nurodytą paktą.
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PRIEDAS

EUROPOS KOVOS SU TARPTAUTINE PREKYBA NARKOTIKAIS PAKTAS

„IŠARDYTI KOKAINO IR HEROINO GABENIMO MARŠRUTUS“

Narkotikų vartojimas ir intensyvėjanti prekyba jais tebekelia susirūpinimą visoms Europos 

Sąjungos valstybėms narėms ir institucijoms. Tai yra viena iš didžiausių viešosios tvarkos ir 

visuomenės sveikatos užtikrinimo problemų.

Atsižvelgiant į tarptautinę prekybos narkotikais padėtį, galima daryti dvi išvadas:

- Prekyboje narkotikais dalyvaujantys organizuoto nusikalstamumo tinklai yra tarptautiniai. Jie 

gali prisitaikyti prie atskirų valstybių taikomų kovos su šiuo reiškiniu priemonių. Atsakomųjų 

priemonių veiksmingiausia būtų imtis Europos lygiu.

- Prekybos narkotikais poveikis skirtingoms ES valstybėms narėms yra nevienodas; jos visos 

gali susitarti bendrai kovoti su tokia prekyba imdamosi specialių priemonių, atsižvelgiant į jų 

geografinę padėtį, turimus išteklius ir grėsmių, darančių joms itin didelį poveikį, dydį.

Šių išvadų pagrindu Taryba nusprendė sudaryti Europos kovos su tarptautine prekyba narkotikais 

paktą, šiame etape daugiausia dėmesio skiriant kokainui ir heroinui. Šis projektas yra pirmas 

žingsnis, kuris ateityje turėtų tapti kovos su kitų rūšių narkotikais, visų pirma kanapėmis ir 

sintetiniais narkotikais, modeliu. Jis yra neatskiriama 2005 m. nustatytos ES kovos su narkotikais 

strategijos ir 2009–2012 m. ES veiksmų plano teisėsaugos aspekto, kuriuose skatinamas visuotinis 

suderintas požiūris, grindžiamas vienu metu vykdomu pasiūlos ir paklausos mažinimu, dalis. Jis yra 

praktinis Stokholmo programos ir Tarybos priimtos Europos vidaus saugumo strategijos 

įgyvendinimas.

Jis turi būti įgyvendinamas laikantis atitinkamų ES ir nacionalinių, ypač duomenų apsaugos, teisės 

aktų.

*   *   *
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Europos kovos su tarptautine prekyba narkotikais paktas grindžiamas šiais principais:

1. Įsipareigojame stiprinti valstybių narių, Europos Sąjungos institucijų ir atitinkamų Europos 

agentūrų politikos koordinavimą, ypač veiksmų su Europolu ir Eurojustu koordinavimą. Mūsų 

tikslas – užtikrinti Europos Sąjungos kovos su prekyba narkotikais vidaus ir išorės veiksmų 

suderinamumą.

2. Turime kuo geriau panaudoti savo išteklius. Į operatyvinius tinklus turime suburti labiau 

specializuotas valstybių narių tarnybas; tinklų veikla turi būti grindžiama esamomis 

daugiašalėmis keitimosi informacija struktūromis, įskaitant Europolą ir Eurojustą, 

atsižvelgiant į jų atitinkamas kompetencijas. Prireikus turime pasitelkti esamas aukšto lygio 

ekspertų grupes.

3. Europos Sąjungoje turime „pasiskirstyti užduotis“. Tokiu būdu kelios valstybės narės ir 

Komisija galėtų sutelkti pastangas ir pirmenybę teikti turimų išteklių panaudojimui tam kovos 

aspektui, kuriam jos yra geriausiai pasirengusios, tuo pačiu gaudamos naudos iš savo 

partnerių, kurie kovoja su kitų formų prekyba, veiksmų. Pavyzdžiui, turėtų būti pasinaudota 

valstybių narių patirtimi, įgyta kovojant su prekyba kokainu Vakarų maršrutu, ir atitinkama 

valstybių narių patirtimi, įgyta kovojant su prekyba heroinu Rytų maršrutu.

4. Turime atsižvelgti į padėtį bei poreikius kilmės ir tranzito šalyse ir bendradarbiauti su jomis. Į 

savo veiklą turime įtraukti pagrindinius už ES ribų esančius partnerius, taip pat Jungtinių 

Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biurą (UNODC) ir Interpolą.

Atitinkamai į šiuos aspektus turime atsižvelgti nustatydami Europos politiką šių įvairių 

trečiųjų šalių atžvilgiu. Šis bendradarbiavimas turėtų būti nuoseklus bei juo siekiama 

sinergijos su ES išorės ir plėtros politikos sritimis bei struktūromis.
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5. Visų pirma turime daugiausia dėmesio skirti kovai su kokainu ir heroinu. Kitų rūšių 

narkotikams (sintetiniams narkotikams, kanapėms) bus skirtos iniciatyvos ateityje. Panaši 

iniciatyva, skirta kovai su sintetiniais narkotikais, bus pradėta įgyvendinti 2011 m., 

bendradarbiaujant su Komisija, siekiant nustatyti bendrą labiausiai nukentėjusių valstybių 

požiūrį keitimosi informacija ir specializuoto mokymo klausimais, kad būtų užkirstas kelias 

neteisėtam cheminių prekursorių naudojimui ir intensyvinamas regioninis valstybių narių 

bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas su atitinkamomis trečiosiomis šalimis. Be to, bus 

numatyta panaši iniciatyva, skirta kovai su prekyba kanapėmis.

6. Turime nuspręsti imantis šių tikslinių veiksmų laikytis dvejopo bendro įsipareigojimo.

Sąjungoje turime nagrinėti ir prireikus tobulinti priemones, būtinas, kad narkotikų 

prekiautojams būtų suduotas smūgis per jų nusikalstamu būdu įgytas pajamas. Be to, turime 

remti panašių priemonių plėtojimą trečiosiose šalyse.

7. Esame pasiryžę kovoti su prekyba narkotikais, kad nusikalstamoms organizacijoms, kurios 

dėl savo įvairialypiškumo, smurtinių veiklos būdų, turimų išteklių ir tarptautinio pobūdžio 

kelia didžiausią grėsmę pilietinei visuomenei ir kilmės bei tranzito šalių visuomenėms, būtų 

suduotas stiprus smūgis.

8. Turime raginti valstybes nares glaudžiai bendradarbiauti, kad būtų sustiprinta išorės sienų 

kontrolė siekiant užkirsti kelią neteisėtai prekybai narkotikais ES.

*    *    *
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Todėl šiame Europos pakte daugiausia dėmesio skiriama trims pagrindiniams įsipareigojimams:

I . Išardyti kokaino gabenimo maršrutus

· Europos valstybėms ir ES institucijoms imantis bendrų veiksmų Atlanto vandenyno ir 

Viduržemio jūros šalių regione, Vakarų Afrikoje – Akroje (Gana) ir Dakare (Senegalas) –

įsteigti regioniniai keitimosi informacija centrai turi tapti specialia kovos su prekyba kokainu 

priemone. Todėl:

- turi būti didinami jų ištekliai ir bendradarbiavimo pajėgumai (tikslas: 2010 m. 

rugsėjo mėn.),

- jų funkcijos, be kita ko, turi apimti: keitimąsi žvalgybine informacija tarp partnerių, taip 

pat ekspertų konsultacijas vietinių tyrimų efektyvumui didinti ir paramą tranzito šalims 

Vakarų Afrikoje teikiamos pagalbos ir bendradarbiavimo su jomis politikai (tikslas: nuo 

2010 m. rugsėjo mėn.),

- keitimosi informacija centrai turi būti sujungti tarpusavyje, su MAOC-N (Jūrų analizės 

ir operacijų centru kovai su prekyba narkotikais) ir CECLAD-M (Kovos su prekyba 

narkotikais Viduržemio jūros regione koordinavimo centru) per Europolo, vadovaujant 

valstybėms narėms, įdiegtą saugų IRT tinklą (tikslas: 2011 m. sausio mėn.),

- Europolo saugaus keitimosi informacija tinklo programą (SIENA) regioniniuose 

centruose valstybės narės turi naudoti kaip SIENA terminalą (tikslas: nuo 2011 m. 

sausio mėn.),

- siekiant pagerinti informacijos srautą, Europolas turi palaikyti ryšius su regioniniais 

centrais pagal taikytiną teisinę sistemą (tikslas: 2010–2011 m.).

Šios iniciatyvos bus įgyvendinamos atsižvelgiant į būsimus regioninių keitimosi informacija 

centrų įvertinimus.
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· Europolas dalyvaujančioms valstybėms narėms regioniniuose centruose turi įvairiomis 

formomis teikti paramą analizės srityje:

- remiantis pirmu Vakarų Afrikos organizuoto nusikalstamumo grėsmių įvertinimu (OCTA-

WA), kuris prireikus bus atnaujintas, turi būti pateikiama į OCTA įtraukta strateginė 

analizė, papildyta specialiais „pranešimais apie grėsmes“ (OC-SCAN) (tikslas: 2010 m. 

rugsėjo mėn.),

- kartu turi būti pateikiama operatyvinė analizė naudojant esamose analizės darbo bylose, 

pavyzdžiui, AWF COLA esančias specialias „tikslines grupes“ (tikslas: 2011 m. 

sausio mėn.)

· Europolo ir BSGP misijų Vakarų Afrikoje (ypač EUSSR Guinea Bissau) keitimasis 

informacija turi būti atidžiai išnagrinėtas kaip viena iš galimybių vietos valdžios institucijų 

gebėjimų stiprinimui paremti.

· Kova su prekyba narkotikais tebėra vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos ir pagrindinių su 

šia problema susijusių šalių išorės santykių aspektų:

- visiškai atsižvelgiant į ES išorės politikos aspektus ir užtikrinant jų sinergiją turi būti 

stiprinamos partnerystės su kilmės šalimis (Pietų ir Centrine Amerika), tranzito šalimis 

(Vakarų Afrika) ir pagrindinėmis ES partnerėmis (visų pirma Jungtinėmis Valstijomis) bei 

plėtojamas šių partnerysčių operatyvinės veiklos aspektas (tikslas: 2010–2012 m.),

- turi būti reguliariai palaikomi ryšiai su atitinkamomis tarptautinėmis keitimosi informacija 

struktūromis, pavyzdžiui, Jungtine tarpžinybine grupe (JIATF) Ki Veste pagal taikytinas 

teisines sistemas (tikslas: nuo 2010 m. rugsėjo mėn.).
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· Vadovaujantis regioninių partnerysčių ir bendrų pastangų koncepcija turi būti intensyvinama 

ir koordinuojama techninė pagalba kilmės šalims (Lotynų Amerika ir Karibų jūros regionas) 

bei tranzito šalims (Vakarų Afrika).

Todėl strateginiai ir suderinti veiksmai, kuriais siekiama gerinti bendradarbiavimą kovojant su 

iš Vakarų Afrikos kylančiu organizuotu nusikalstamumu ir kurie yra įtraukti į 2010 m. 

balandžio 22–23 d. Tarybos priimtą veiksmų planą, ir ES bei Lotynų Amerikos bei Karibų 

jūros regiono šalių (ES-LAK) kovos su narkotikais veiksmų koordinavimo ir 

bendradarbiavimo mechanizmas turi sudaryti orientacinę programą:

- ES valstybių narių ir Komisijos vadovaujama bendradarbiavimo veikla, susijusi su 

mokymu kovos su nelegalia prekyba narkotikais srityje turi būti suderinta, siekiant 

išvengti veiklos dubliavimo ir užpildyti galimas spragas (tikslas: turi būti vykdoma nuo 

2011 m.),

- šiuo tikslu turi būti sukurtas ad hoc lankstus ir konsultacinis mechanizmas Vakarų 

Afrikai skirtos techninės pagalbos veiklai koordinuoti, bendradarbiaujant su Komisija ir 

vadovaujantis 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos priimtomis išvadomis (tikslas: 2011 m.).

Tai turėtų būti daroma visapusiškai laikantis ES finansinių priemonių, taisyklių ir 

procedūrų,

- techninės pagalbos veikla turi atitikti poreikius ir prioritetus, kuriuos nurodė regiono 

šalys pagal Regioninį veiksmų planą, kurį priėmė Vakarų Afrikos valstybių ekonominė 

bendrija (ECOWAS), kuriam pritarė Komisija ir kurį taip pat įgyvendina Jungtinių 

Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras (UNODC) (tikslas: nuo 

2010 m. rugsėjo mėn.).

· Bendradarbiaujant su Komisija intensyviau siekti užkirsti kelią cheminių prekursorių 

naudojimui nelegaliai narkotikų gamybai.



8821/10 vj/RSA/sv 8
PRIEDAS DG H 3A LT

· Turi būti tobulinami išteklių gebėjimai ir pajėgumai informavimo srityje ir vykdant perėmimo 

jūroje bei intervencijos ore operacijas:

- turi būti sudarytas ir reguliariai atnaujinamas valstybių narių ir ES suteiktų išteklių ir 

skirto finansavimo sąrašas (tikslas: 2010 m. antras pusmetis),

- turi būti siekiama sudaryti susitarimus su atitinkamomis šių regionų trečiosiomis šalimis ir 

kai kuriomis „vėliavos valstybėmis“ siekiant supaprastinti įlaipinimo procedūras, kaip 

nustatyta 1988 m. Jungtinių Tautų Organizacijos konvencijoje dėl kovos su neteisėta 

narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta (tikslas: 2011–2012 m.),

- turi būti plėtojamos jungtinės jūroje, upėse ir ore vykdomos operacijos (tikslas: nuo 

2010 m. tiek operacijų, kiek būtina).

II. Išardyti heroino gabenimo maršrutus

· Valstybės narės, kurioms prekybos heroinu problema yra aktuali, turi laikytis bendro požiūrio, 

pagal kurį atsižvelgiama į didelę gabenimo maršrutų ir dalyvaujančių partnerių įvairovę. Šis 

bendras požiūris daugiausia turi būti grindžiamas valstybių narių ryšių palaikymo pareigūnų 

tinklo ir ES delegacijų veikla Balkanuose ir kituose tranzito regionuose, remiantis valstybių 

narių ir ES atliekamais veiksmais:

- esamo tinklo pajėgumas ir svarba turi būti vertinami atsižvelgiant į operatyvinius 

poreikius (tikslas: 2011 m.),

- šis tinklas turi būti stiprinamas atsižvelgiant į poreikius, tam tikslui papildomai 

komandiruojant valstybių narių ryšių palaikymo pareigūnus į atitinkamas trečiąsias šalis 

(tikslas: 2012 m. pirmas pusmetis),

- ES valstybių narių ryšių palaikymo pareigūnai turi būti aktyviai raginami keistis 

informacija, o rezultatais, atitinkamais atvejais, turi būti dalijamasi atsakingų 

teisėsaugos institucijų lygiu (tikslas: nuo 2010 m. rugsėjo mėn.; turi veikti visu 

pajėgumu 2011 m. sausio mėn.),
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- taikant šį požiūrį prireikus turi dalyvauti esamos regioninės bendradarbiavimo 

teisėsaugos srityje agentūros, pavyzdžiui, SECI/SELEC (Pietryčių Europos teisėsaugos 

centras) Bukarešte ir CARICC (Vidurio Azijos regioninis informacijos ir koordinavimo 

centras) Almatoje (Kazachstanas) (tikslas: pradžia nuo 2010 m. rugsėjo mėn.).

· Turi būti kuo labiau intensyvinamas operatyvinis bendradarbiavimas su prekybos heroinu, 

vykdomos Balkanuose ir Juodosios jūros maršrutais, problema susiduriančiomis trečiosiomis 

šalimis, taip pat su kaimyninėmis Rytų Europos šalimis:

- valstybės, per kurias driekiasi Balkanų maršrutas, prireikus, turi dalyvauti Europolo 

vadovaujamuose projektuose ir teikti medžiagą analizės darbo byloms (ADB) pagal 

taikytinus teisės aktus (tikslas: pradžia nuo 2010 m. rugsėjo mėn.), 

- bendradarbiaujant su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, tam tinkamais atvejais 

atliekamas kontroliuojamasis gabenimas ir pasitelkiami slapti agentai (tikslas: pradėti 

2011 m.),

- prireikus heroino maršrutų stebėjimui bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis turi būti 

naudojami specialūs metodai (tikslas: 2011–2012 m.),

- jei įmanoma ir būtina, atliekami bendri tyrimai su atitinkamomis šalimis, jei būtina –

pagal dvišalio bendradarbiavimo su šiomis šalimis programą (tikslas: 2011–2012 m.),

- Europos Sąjunga turi imtis iniciatyvų, kad valstybės narės ir atitinkamos Balkanų šalys 

daugiau keistųsi informacija ir praktine patirtimi (tikslas: nuo 2010 m. antro pusmečio).
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· Visapusiškai suderinus su išorės ir plėtros politika bei siekiant sinergijos su šia politika, turi 

būti užmezgamos partnerystės su kai kuriomis trečiosiomis šalimis, su kuriomis 

bendradarbiavimas yra laikomas būtinu, visų pirma su tomis šalims, kurios gali padaryti 

poveikį prekybai narkotikais kilmės vietoje (tikslas: 2011–2012 m.).

· Siekiant išvengti veiklos dubliavimo ir padalyti tam tikras investicijas, kurioms pritarė 

valstybės narės, turi būti geriau koordinuojama valstybių narių ir Komisijos vadovaujama 

techninio bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis, susiduriančiomis su prekybos heroinu 

Balkanų regione problema, veikla. Tai turėtų būti daroma visapusiškai laikantis ES finansinių 

priemonių, taisyklių ir procedūrų:

- turi būti sukurtas ad hoc lankstus ir konsultacinis mechanizmas atitinkamoms 

trečiosioms šalims skiriamai techninei pagalbai koordinuoti kartu su Komisija (tikslas:

2010 m. rugsėjo mėn.). Tai turėtų būti daroma visapusiškai laikantis ES finansinių 

priemonių, taisyklių ir procedūrų,

- turint omenyje šią perspektyvą, turi būti sudarytas, išplatintas atitinkamoms valstybėms 

narėms ir išanalizuotas Komisijos ir valstybių narių vadovaujamos bendradarbiavimo 

veiklos tvarkaraštis, siekiant patobulinti Europos Sąjungos siūlomą bendradarbiavimą 

(tikslas: 2011 m., reguliariai atnaujinama),

- įvertinami tebevykstančių europinių projektų rezultatai ir šie projektai remiami bei 

tęsiami atsižvelgiant į galimybes (tikslas: 2011 m. pirmas pusmetis, reguliariai 

atnaujinama).
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· Europolo vaidmuo regione stiprinamas atsižvelgiant į poreikius, pagal taikytinus teisės aktus:

- Europolo ir Bukarešte įsteigto SELEC / SECI  bendradarbiavimas gali būti stiprinamas 

sudarant galimybę naudotis Europolo analitiniais pajėgumais ir komandiruojant 

Europolo atstovus į SECI / SELEC būstines (tikslas: 2010 m. rugsėjo mėn.),

- Europolas turi teikti paramą analizės srityje atitinkamoms valstybėms narėms, taip pat 

ryšių palaikymo pareigūnų tinklui bei SECI / SELEC ir CARICC, remdamasis OCTA ir 

šią paramą teikdamas specialių „pranešimų apie grėsmes“ forma (OC-SCAN) (tikslas:

2010 m. rugsėjo mėn.),

- Europolas turi teikti operatyvines analizes atitinkamoms valstybėms narėms, taip pat 

ryšių palaikymo pareigūnų tinklui bei SECI / SELEC ir CARICC naudodamas esamose 

analizės darbo bylose, pavyzdžiui HEROIN AWF, esančias specialias „tikslines grupes“ 

(tikslas: pradžia nuo 2011 m. sausio mėn.),

- reikia pagerinti Europolo ir pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką vykdomų misijų 

(EUPM ir EULEX Kosovo) keitimąsi informacija tarpusavyje (tikslas: pradžia nuo 

2011 m.),

- Europolo saugaus keitimosi informacija tinklo programą (SIENA) regioniniuose 

centruose valstybės narės turi naudoti kaip SIENA terminalą (tikslas: 2011 m. 

sausio mėn.).
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· Kova su cheminių prekursorių naudojimu turi tapti valstybių narių, kurios aktyviai dalyvauja 

kovoje su prekyba heroinu, bendru prioritetu:

- pakviesti valstybes nares paremti Komisiją šiai stengiantis sustiprinti kontrolę ir ištaisyti 

Europos teisės aktų, reglamentuojančių prekursorių naudojimą, nustatytus trūkumus, 

nurodytus atitinkamų EB prekursorių teisės aktų vertinimo ataskaitoje (tikslas: 2011 m. 

pabaiga),

- bendradarbiaujant su Komisija intensyviau siekti užkirsti kelią cheminių prekursorių 

naudojimui nelegaliai narkotikų gamybai,

- reikia toliau taikyti specialias patikros priemones įgyvendinant COHESION ir PRISM 

projektus (tikslas: 2010–2011 m.),

- reikia remti ir tęsti dabartinius europinius projektus, pavyzdžiui, ES ISEC programą

(tikslas: 2012 m.).

· Pakartojame, kad labai svarbu veiksmingai kovoti su prekyba narkotikais, šiuo tikslu 

bendradarbiaujant su ES valstybėmis narėmis, o taip pat vykdant ES plėtros politiką.

III. Imtis veiksmų kovai su pajamų įgijimu nusikalstamu būdu 

· Reikia stiprinti nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo priemones Europos Sąjungoje 

atsižvelgiant į atliekamus įvertinimus:

- valstybės narės turi ir toliau imtis veiksmų, kad kuo greičiau pradėtų veikti jų 

nusikalstamu būdu įgytų pajamų išieškojimo tarnybos, vadovaujantis 2007 m. 

gruodžio 6 d. Sprendimu 2007/845/TVR, atsižvelgiant į naujausias Finansinių veiksmų 

darbo grupės praktines rekomendacijas dėl turto išieškojimo, ir suteikti šioms 

tarnyboms pakankamai priemonių (tikslas: ne vėliau kaip 2010 m. pabaiga),
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- valstybės narės turi imtis reikiamų veiksmų siekiant nustatyti veiksmingus nusikalstamu 

būdu įgytų pajamų nustatymo būdus (tikslas: nuo 2010 m. rugsėjo mėn.),

- pasitelkiant Europolą reikėtų sustiprinti valstybių narių pinigų plovimo tyrimų 

padalinius ir kitas policijos tarnybas, veikiančias kovos su pinigų plovimu srityje, ir 

išnagrinėti neformalaus specializuoto ryšių palaikymo tinklo pridėtinę vertę (tikslas:

2010 m. pabaiga),

- Europolo informacinė sistema (IS) ir analizės darbo bylos (pvz., SUSTRANS) turėtų 

būti naudojamos duomenims ir žvalgybinei informacijai tvarkyti, ypač susijusiems su 

pinigų plovimu ir slaptomis finansinėmis schemomis, susietomis su prekyba 

narkotikais, ir nusikalstamu būdu įgyto turto identifikavimui (tikslas: 2011 m. pirmas 

pusmetis).

· Eurojustas, valstybėms narėms paprašius, turi padėti supaprastinti sprendimų, susijusių su 

nusikalstamu būdu įgytų pajamų areštu ar konfiskavimu, vykdymą ES, kai toks 

supaprastinimas yra naudingas.

· ES turėtų apsvarstyti galimybę teikti techninę pagalbą trečiosioms šalims, norinčioms kurti 

identifikavimo ir arešto ir (arba) konfiskavimo priemones bei priimti reikiamus teisės aktus, 

kad jos įsigaliotų. Tam būtina atsižvelgti į vykdomas tarptautines iniciatyvas (pvz., 

UNODC/Pasaulio Banko STAR iniciatyva).

· Valstybės narės skatinamos kovai su narkotikais stiprinti, kiek tai įmanoma ir visapusiškai 

atsižvelgiant į valstybių narių kompetenciją biudžeto srityje, panaudoti pajamas, gautas 

areštavus ir (arba) konfiskavus ar pritaikius panašias priemones pagal nacionalinę teisę iš 

prekybos narkotikais nusikalstamu būdu įgytą turtą:

- turi būti nustatyti bendri tikslai, kuriuos valstybės narės turi pasiekti Europos Sąjungoje 

(tikslas: 2011 m.).
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Atsižvelgdama į COSI rekomendacijas, TVR taryba periodiškai atliks šio pakto įgyvendinimo 

peržiūrą. Be to, būsimais pirmininkavimo laikotarpiais į nurodytą paktą bus įtraukti papildomi 

veiksmai dėl kitų rūšių narkotikų.

________________________


