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Dalykas: Tarybos išvadų dėl 2011–2013 m. ES prioritetų kovos su organizuotu 
nusikalstamumu srityje nustatymo projektas

1. Siekiant įgyvendinti 2011–2013 m. kovos su organizuotu ir sunkių formų tarptautiniu 

nusikalstamumu ES politikos ciklą 1 reikia, kad Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus 

saugumo srityje nuolatinis komitetas (COSI) ir Komisija, remdamiesi 2011 m. ES organizuoto 

nusikalstamumo grėsmės įvertinimu (OCTA), parengtų patariamojo pobūdžio politinį 

dokumentą. Patariamojo pobūdžio politinio dokumento projektas, kurį padedama Komisijos 

parengė pirmininkaujanti valstybė narė, grindžiamas 2011 m. ES OCTA 2 santrauka; juo 

siekiama padėti COSI pateikti Tarybai išvadų dėl 2011–2013 m. ES prioritetų kovos su 

organizuotu nusikalstamumu srityje nustatymo projektą. 

  
1 Dok. 15358/10.
2 Dok. 8709/11.
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2. 2011 m. birželio 1 d. COSI posėdyje buvo pasiektas bendras susitarimas dėl 2011–2013 m. 

patariamojo pobūdžio politinio dokumento, išdėstyto dok. 9225/4/11 REV 4, ir dėl Tarybos 

išvadų dėl 2011–2013 m. ES prioritetų kovos su organizuotu nusikalstamumu srityje 

nustatymo projekto.

3. Todėl Nuolatinių atstovų komiteto prašoma patvirtinti susitarimą dėl priede išdėstyto Tarybos 

išvadų projekto ir pateikti jas Tarybai patvirtinti. 
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PRIEDAS

PROJEKTAS

TARYBOS IŠVADOS DĖL 2011–2013 M. ES PRIORITETŲ KOVOS SU ORGANIZUOTU 

NUSIKALSTAMUMU SRITYJE NUSTATYMO 

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

ATSIŽVELGDAMA Į Tarybos išvadas dėl kovos su organizuotu ir sunkių formų tarptautiniu 

nusikalstamumu ES politikos ciklo sukūrimo ir įgyvendinimo 1, kuriomis nustatomas daugiametis 

politikos ciklas ir aiški prioritetų kovos su organizuotu ir sunkių formų tarptautiniu nusikalstamumu 

srityje nustatymo, įgyvendinimo ir vertinimo metodika,

PRIMINDAMA, kad 2011–2013 m. remiantis 2011 m. ES organizuoto nusikalstamumo grėsmės 

įvertinimu (OCTA) turėtų būti įgyvendintas pradinis ir sutrumpintas ciklas,

ATKREIPDAMA DĖMESĮ Į kovos su organizuotu nusikalstamumu prioritetus ir užduotis, kurie 

buvo išdėstyti strateginiuose dokumentuose, pavyzdžiui, Stokholmo programoje 2, Vidaus saugumo 

strategijoje 3, Komisijos komunikate dėl vidaus saugumo strategijos įgyvendinimo 4, Tarybos 

išvadose dėl Komisijos komunikato dėl Europos Sąjungos vidaus saugumo strategijos 

įgyvendinimo 5, Europos kovos su tarptautine prekyba narkotikais pakte „Išardyti kokaino ir 

heroino gabenimo maršrutus“ 6, 2009–2012 m. ES kovos su narkotikais veiksmų plane 7, Tarybos 

rezoliucijoje dėl 2009–2012 m. ES kovos su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais muitinės 

veiksmų plano 8, Tarybos rezoliucijoje dėl sustiprintos muitinių bendradarbiavimo strategijos 9 ir 

Tarybos išvadose dėl muitinių indėlio įgyvendinant Stokholmo programą kovojant su sunkiais 

tarpvalstybiniais nusikaltimais ir organizuotu tarpvalstybiniu nusikalstamumu 10,

  
1 Dok. 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94.
2 OL C 115, 2010 5 4, p. 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 OL C 71, 2009 3 25, p. 1.
9 OL C 260, 2009 10 30, p.1.
10 Dok. 8096/11 JAI 183 ENFOCUSTOM 18.
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PABRĖŽDAMA, kad pirmiau nurodytų strateginių dokumentų įgyvendinimo veiksmai turi toliau 

atitikti dabartinius Tarybos prioritetus ir ES politikos ciklą,

AKCENTUODAMA, kad svarbu 2011–2013 m. ES politikos cikle nustatyti ribotą skaičių prioritetų 

kovos su organizuotu nusikalstamumu srityje, kuriuos būtų realu įgyvendinti Europos ir, 

atitinkamais atvejais, nacionaliniu ar regionų lygiu atsižvelgiant į sutartus strateginius tikslus ir 

vykdant ES kasmetinius įgyvendinimo veiksmų planus, 

PABRĖŽDAMA, kad nacionalinės kompetentingos valdžios institucijos, įskaitant policiją, sienos 

apsaugos, muitinės, teismų bei administracines valdžios institucijas, ir ES institucijos bei agentūros 

turi bendradarbiauti labai glaudžiai įgyvendindamos dabartinius prioritetus ir siekti sukurti 

prevencijos ir grėsmių ES saugumui, kurias kelia organizuotas nusikalstamumas, pasekmių 

klausimo sprendimo pusiausvyrą,

AKCENTUODAMA, kad vidaus saugumo strategijoje raginama laikytis plataus praktinio, 

lankstaus ir tikroviško požiūrio, todėl valdžios institucijos turi išlaikyti tam tikrą lankstumo ribą 

siekiant spręsti netikėtų ar naujai atsirandančių grėsmių ES saugumui klausimus, 

PABRĖŽDAMA, kad įgyvendinant Tarybos prioritetus ir ES politikos ciklą reikia atsižvelgti į 

vidaus saugumo ir bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis išorės aspektą, pirmiausia gerinant 

operatyvinį teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir padedant stiprinti 

trečiųjų šalių teisėsaugos institucijų veiklos pajėgumus,

ATSIŽVELGDAMA Į 2011 m. ES OCTA pateiktą Europolo analizę ir rekomendacijas,

PRIMINDAMA, kad pagal SESV 71 straipsnį įsteigtas Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus 

saugumo srityje nuolatinis komitetas (COSI) sudaro palankesnes sąlygas valstybių narių valdžios 

institucijų, turinčių kompetenciją vidaus saugumo srityje, operatyvinių veiksmų koordinavimui, jį 

skatina ir stiprina,

TARYBA nustato toliau išvardytus 2011–2013 m. prioritetus kovos su organizuotu nusikalstamumu 

srityje, išdėstytus atsitiktine tvarka:

– silpninti Vakarų Afrikoje įsikūrusių arba joje veikiančių organizuotų nusikalstamų grupuočių 

gebėjimus neteisėtai gabenti į ES ir jos viduje kokainą ir heroiną;
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– mažinti Vakarų Balkanų kaip svarbiausios ES skirtų nelegalių prekių tranzito bei saugojimo 

zonos ir organizuotų nusikalstamų grupuočių, be kita ko, albanakalbių organizuotų 

nusikalstamų grupuočių, logistinio centro vaidmenį,

– silpninti organizuotų nusikalstamų grupuočių gebėjimus sudaryti palankesnes sąlygas 

neteisėtai imigracijai į ES, visų pirma per pietines, pietrytines ir rytines Europos sienas ir 

pirmiausia per Graikijos ir Turkijos sieną, ir Viduržemio jūros krizinėse teritorijose, kurios 

yra netoli Šiaurės Afrikos;

– sumažinti sintetinių narkotikų, įskaitant naujas psichoaktyvias medžiagas, gamybą ir 

platinimą ES;

– nutraukti neteisėtą nelegalių prekių, įskaitant kokainą, heroiną, kanapes, suklastotas prekes ir 

cigaretes, visų pirma konteineriais, gabenimą į ES;

– kovoti su visomis prekybos žmonėmis ir neteisėto žmonių įvežimo formomis nukreipiant 

kovą į organizuotas nusikalstamas grupuotes, vykdančias tokią nusikalstamą veiklą visų 

pirma ES pietiniuose, pietvakariniuose ir pietrytiniuose nusikalstamumo centruose;

– sumažinti mobilių (keliaujančių) organizuotų nusikalstamų grupuočių bendruosius gebėjimus 

įsitraukti į nusikalstamą veiklą;

– suintensyvinti kovą su elektroniniais nusikaltimais ir organizuotų nusikalstamų grupuočių 

nusikalstamu interneto naudojimu.
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PAVEDA COSI pagal savo įgaliojimus 1 ir kaip nurodyta Tarybos išvadose dėl kovos su 

organizuotu ir sunkių formų tarptautiniu nusikalstamumu ES politikos ciklo sukūrimo ir 

įgyvendinimo koordinuoti, remti, stebėti ir vertinti, kaip išdėstyta ES politikos cikle, kiekvieno 

prioriteto strateginių tikslų ir kasmetinio įgyvendinimo veiksmų plano įgyvendinimą. Pagal Tarybos 

išvadas dėl Komisijos komunikato dėl vidaus saugumo strategijos įgyvendinimo, įgyvendindamas 

operatyvinius veiksmus, reikalingus vidaus saugumui Sąjungoje stiprinti, COSI turi užtikrinti 

nuoseklumą, be kita ko, veiksmingą atitinkamų nacionalinių institucijų ir ES agentūrų tarpusavio 

bendradarbiavimą. Visų pirma jis turi užtikrinti, kad veiksmai, kurių turi būti imamasi siekiant 

įgyvendinti vidaus saugumo strategiją sunkių formų ir organizuoto nusikalstamumo srityje, toliau 

atitiktų strateginius tikslus, kuriuos turi patvirtinti COSI, ir kasmetinius įgyvendinimo veiksmų 

planus, kuriuos turi patvirtinti COSI, remiantis šiose išvadose Tarybos nustatytais prioritetais kovos 

su nusikalstamumu srityje. COSI taip pat turi palaikyti ryšius su atitinkamais Tarybos 

parengiamaisiais organais siekdamas užtikrinti, kad į šiuos prioritetus kovos su nusikalstamumu 

srityje būtų atsižvelgiama kitose politikos srityje, visų pirma Sąjungos išorės veiksmų srityje,

PRAŠO visų Tarybos parengiamųjų organų, tinkamai atsižvelgiant į Sutarčių nuostatas, atsižvelgti į 

šiuos prioritetus jų atitinkamose politikos srityse,

PRAŠO Komisijos, bendradarbiaujant su COSI, užtikrinti, kad įgyvendinant vidaus saugumo 

strategiją būtų atspindėta bendra veiksmų darbotvarkė, ir kad Komisijos nustatyti vidaus saugumo 

strateginiai tikslai kovos su sunkių formų ir organizuotu nusikalstamumu srityje toliau atitiktų šiose 

išvadose Tarybos nustatytus prioritetus,

PRAŠO Komisijos, laikantis Tarybos išvadų dėl kovos su organizuotu ir sunkių formų tarptautiniu 

nusikalstamumu ES politikos ciklo sukūrimo ir įgyvendinimo 2 peržiūrėti finansavimą (pvz., ISEC 

finansavimo mechanizmą ir t.t.) siekiant remti prioritetų įgyvendinimą ir apsvarstyti galimybes 

sukurti Vidaus saugumo fondą, skirtą veiksmingai remti veiklą, dėl kurios susitariama įgyvendinant 

ES politikos ciklą,

  
1 OL L 52, 2010 3 3, p. 50.
2 Dok. 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94.
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RAGINA valstybes nares pasitelkti turto susigrąžinimo priemones ir nukreipiant priemones į 

nusikaltėlių lėšas kovoti su organizuotu nusikalstamumu, be kita ko – organizuotų nusikalstamų 

grupuočių neteisėtu būdų įgytų finansinių lėšų plovimu, 

PRAŠO valstybių narių aktyviai naudoti ne tik tradicinius baudžiamąja teisena grindžiamus, bet ir 

alternatyvius bei papildančius metodus bei priemones kovojant su organizuotu nusikalstamumu, 1

PRAŠO valstybių narių, kai tik tinkama, suteikti reikiamus išteklius šiam politikos ciklui 

įgyvendinti ir užtikrinti politikos ir įgyvendinimo lygių tarpusavio koordinavimą.

____________________________

  
1 Pirmininkaujančios Vengrijos parengtame dokumente „Papildomi organizuoto 

nusikalstamumo prevencijos ir kovos su juo būdai bei veiksmai.  ES valstybių narių 
geriausios praktikos pavyzdžių rinkinys“ (dok. 10899/11 JAI 380 COSI 44 CRIMORG 77 
ENFOPOL 179) pateikiami organizuoto nusikalstamumo prevencijos ir kovos su juo 
geriausios praktikos pavyzdžiai.


