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PIELIKUMS

EIROPAS PAKTS CĪŅAI PRET NARKOTISKO VIELU NELIKUMĪGU 

STARPTAUTISKU TIRDZNIECĪBU – IZJAUKT KOKAĪNA UN HEROĪNA 

IZPLATĪŠANAS CEĻUS

Narkotisko vielu patēriņš un to nelikumīgas tirdzniecības pieaugums joprojām ir problēma, kas rada 

bažas visām Eiropas Savienības dalībvalstīm un tās iestādēm. Tas jo sevišķi attiecas uz sabiedriskās 

kārtības un sabiedrības veselības jomu.

Saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu starptautisku tirdzniecību var izdarīt šādus divus 

secinājumus:

- organizētās noziedzības tīkli, kas iesaistīti narkotisko vielu nelikumīgā tirdzniecībā, ir 

starptautiski. Tie spēj pielāgoties atsevišķu valstu veiktiem pretpasākumiem. Visefektīvākā ir 

atbildes rīcība Eiropas mērogā;

- nelikumīga narkotiku tirdzniecība ES dalībvalstis ietekmē dažādi – tās visas var vienoties 

kopīgi cīnīties pret šo nelikumīgo tirdzniecību, veicot konkrētus pasākumus atbilstoši savam 

ģeogrāfiskajam stāvoklim, to rīcībā esošiem līdzekļiem un tam, cik intensīvs ir apdraudējums, 

kas skar tieši attiecīgās valstis.

Šie secinājumi veido pamatu Padomes lēmumam slēgt Eiropas Paktu cīņai pret narkotisko vielu 

nelikumīgu starptautisku tirdzniecību, kurā pašlaik galveno uzmanību pievērš kokaīnam un 

heroīnam. Šis projekts ir pirmais solis, kam nākotnē būtu jākalpo par modeli cīņai pret citām 

narkotisko vielu kategorijām, galvenokārt pret kaņepēm un sintētiskajām narkotiskajām vielām. Tas 

ir daļa no ES narkotiku apkarošanas stratēģijas (izstrādāta 2005. gadā) tiesībaizsardzības aspekta un 

no ES rīcības plāna 2009.–2012. gadam, kurā aicina izmantot vispārēju un līdzsvarotu pieeju, kas 

paredzētu piedāvājuma un pieprasījuma vienlaicīgu samazināšanu. Tas ir Stokholmas programmas 

un Padomes pieņemtās Eiropas iekšējās drošības stratēģijas praktisks piemērojums.

Šis projekts jāīsteno saskaņā ar attiecīgajiem ES un dalībvalstu tiesību aktiem, it īpaši datu 

aizsardzības jomā.

*   *   *
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Eiropas Pakts cīņai pret narkotisko vielu nelikumīgu starptautisku tirdzniecību būtu jābalsta uz 

turpmāk minētajiem principiem.

1. Mums jāapņemas stiprināt politisko koordināciju starp dalībvalstīm, Eiropas Savienības 

iestādēm un attiecīgajām Eiropas aģentūrām, it īpaši ar Eiropolu un Eurojust. Mūsu mērķis ir 

gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās nodrošināt saskaņotu rīcību pret narkotisko vielu 

nelikumīgu tirdzniecību.

2. Mums pēc iespējas labāk jāizmanto mūsu rīcībā esošie līdzekļi. Mums jātuvina dalībvalstu 

specializētie dienesti, veidojot operatīvos tīklus, kuru pamatā ir esošās daudzpusējās 

informācijas apmaiņas struktūras, tostarp Eiropols un Eurojust – saskaņā ar to attiecīgo 

kompetenci. Vajadzības gadījumā mums jāizmanto esošās augsta līmeņa ekspertu grupas.

3. Mums ir "jāsadala uzdevumi" Eiropas Savienībā. Tādējādi atsevišķu dalībvalstu grupas un 

Komisija var apvienot spēkus un savus resursus izmantot galvenokārt tādām apkarošanas 

darbībām, kam tās ir vislabāk sagatavotas, tajā pašā laikā gūstot labumu no partneru veiktām 

darbībām, kas vērstas pret citām nelikumīgas tirdzniecības izpausmēm. Piemēram, būtu

jāizmanto pieredze, ko dalībvalstis guvušas, apkarojot kokaīna nelikumīgu tirdzniecību 

rietumu izplatīšanas ceļā, un līdzīga pieredze, ko guvušas tās dalībvalstis, kas apkaro heroīna 

nelikumīgu tirdzniecību austrumu izplatīšanas ceļā.

4. Mums jāņem vērā izcelsmes valstu un tranzītvalstu stāvoklis un vajadzības un ar tām 

jāsadarbojas. Mums jāiesaista ES svarīgākās partnervalstis ārpus ES, kā arī ANO Narkotiku 

un noziedzības novēršanas birojs (UNODC) un Interpols. Tādēļ mums šie aspekti jāņem vērā, 

formulējot Eiropas politiku attiecībā uz šīm dažādajām trešām valstīm. Šai sadarbībai jābūt 

saskaņotai, un tai jārada sinerģija ar ES ārpolitiku un paplašināšanās politiku un attiecīgajām 

struktūrām.
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5. Sākumā mums jāizvēlas rīcību vērst pret kokaīnu un heroīnu. Citu veidu narkotiskām vielām 

(sintētiskās narkotiskās vielas, kaņepes) pievērsīsimies turpmākās ierosmēs. Kopā ar Komisiju 

2011. gadā tiks īstenota līdzīga ierosme attiecībā uz sintētiskajām narkotiskajām vielām, lai 

izstrādātu vienotu pieeju, ko izmantot visvairāk skartajām valstīm, jo īpaši tādā ziņā kā 

informācijas apmaiņa un specializēta apmācība, lai cīnītos pret ķīmisko prekursoru 

novirzīšanu un lai stiprinātu reģionālo sadarbību starp dalībvalstīm, kā arī partnerību ar 

attiecīgajām trešām valstīm. Turklāt ir vajadzīga līdzīga ierosme arī cīņai pret kaņepēm.

6. Mums jānolemj šo mērķtiecīgo rīcību apvienot ar kopīgu apņemšanos divās jomās. Savienībā 

mums jāizpēta un, ja vajadzīgs, jāpilnveido instrumenti, kas vajadzīgi, lai izdarītu triecienu 

kontrabandistiem, vēršoties pret viņu nelikumīgi iegūtajiem līdzekļiem. Mums arī jāatbalsta 

līdzīgu instrumentu izveide trešās valstīs.

7. Mums jābūt gataviem apņēmīgi cīnīties pret narkotisko vielu nelikumīgu tirdzniecību, lai 

izdarītu smagu triecienu kriminālajām organizācijām, kas sava daudzpusīguma, noslieces uz 

vardarbību, tām pieejamo resursu un starptautiskā rakstura dēļ ir būtisks drauds mūsu 

pilsoniskajām sabiedrībām, kā arī izcelsmes valstu un tranzītvalstu sabiedrībām.

8. Mums jāmudina dalībvalstis cieši sadarboties, lai stiprinātu ārējo robežu kontroli un 

nepieļautu narkotisko vielu kontrabandu uz Eiropas Savienību.

*   *   *
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Tādēļ šim Eiropas paktam jābalstās uz trim galvenajiem uzdevumiem.

I – Izjaukt kokaīna izplatīšanas ceļus

· Reģionālajiem informācijas apmaiņas centriem, kas izveidoti Rietumāfrikā – Akrā (Gana) un 

Dakārā (Senegāla) –, jākļūst par īpašu instrumentu cīņā pret kokaīna nelikumīgu tirdzniecību 

kā daļai no kopīgās rīcības, ko Eiropas valstis un ES iestādes īsteno Atlantijas okeāna 

piekrastē un Vidusjūras reģionā. Šai sakarā –

- jāstiprina to resursi un spēja sadarboties (mērķis – 2010. gada septembris);

- to funkcijās jāietver izlūkdatu apmaiņa starp partneriem, ekspertu konsultāciju 

sniegšana, lai uzlabotu vietēja mēroga izmeklēšanas efektivitāti, un līdzdalība atbalsta 

un sadarbības politikā ar tranzītvalstīm Rietumāfrikā (mērķis – no 2010. gada 

septembra);

- savstarpēji jāsavieno informācijas apmaiņas centri, un tie jāsavieno arī ar Narkotiku 

jūras ceļu izpētes un operatīvo centru (MAOC-N) un Vidusjūras Narkotiku apkarošanas 

koordinācijas centru (CECLAD-M), izmantojot drošu informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas tīklu, ko dalībvalstu vadībā izveidojis Eiropols (mērķis – 2011. gada 

janvāris);

- Eiropola drošas informācijas apmaiņas tīkla lietojumprogramma (SIENA) dalībvalstīm, 

ieviešot SIENA termināļus, jāizmanto reģionālajos centros (mērķis – no 2011. gada 

janvāra);

- lai uzlabotu informācijas plūsmu, Eiropolam saskaņā ar piemērojamo tiesisko 

regulējumu ir jāsadarbojas ar reģionālajiem centriem (mērķis – 2010.–2011. gads).

Šīs ierosmes īstenos, ņemot vērā reģionālo informācijas apmaiņas centru gaidāmo 

izvērtējumu.
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· Eiropolam ir jāsniedz dažāda veida analītisks atbalsts iesaistīto dalībvalstu reģionālajiem 

centriem –

- pamatojoties uz pirmo Organizētās noziedzības draudu izvērtējumu –

Rietumāfrika (OCTA-WA), ko vajadzības gadījumā atjauninās, jādara pieejama stratēģiskā 

analīze, kas ietverta Organizētās noziedzības draudu izvērtējumā (OCTA), un jāpapildina ar 

standartizētiem "brīdinājumiem par apdraudējumiem" (OC-SCAN) (mērķis – 2010. gada 

septembris);

- paralēli jāsniedz operatīvā analīze, izmantojot īpašas "mērķa grupas" esošajās analīzes 

datnēs, piemēram, AWF COLA (mērķis – 2011. gada janvāris).

· Kā viens no veidiem, kā sekmēt vietējo iestāžu spēju veidošanu, rūpīgi jāizpēta informācijas 

apmaiņa starp Eiropolu un KDĀP misijām Rietumāfrikā (it īpaši EUSSR Guinea Bissau).

· Cīņa pret narkotiskajām vielām arī turpmāk būs svarīgs aspekts ārējās attiecībās starp Eiropas 

Savienību un nozīmīgākajām valstīm 

- pilnīgā saskaņā un sinerģijā ar citām ES ārpolitikas jomām jāstiprina partnerattiecības ar 

izcelsmes valstīm (Dienvidamerikā un Vidusamerikā) un tranzītvalstīm (Rietumāfrikā) un 

ES galvenajiem partneriem (it īpaši ASV) un jāattīsta šo attiecību operatīvais aspekts 

(mērķis – 2010.–2012. gads);

- jādibina regulāri sakari ar attiecīgām starptautiskām informācijas apmaiņas struktūrām, 

piemēram, ar Aģentūru apvienoto darba grupu (Joint InterAgency Task Force – JIATF) 

Kīvestā, ņemot vērā piemērojamo tiesisko regulējumu (mērķis – no 2010. gada septembra).
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· Saskaņā ar reģionālu partnerattiecību un kopīgu centienu principu jāintensificē un jākoordinē

tehniskā palīdzība izcelsmes valstīm (Latīņamerikai un Karību jūras reģiona valstīm) un 

tranzītvalstīm (Rietumāfrikā).

Šajā sakarā rīcības pamatā būs stratēģiska un saskaņota rīcība, lai uzlabotu sadarbību, 

apkarojot organizēto noziedzību, kuras izcelsme ir Rietumāfrikā, kā paredzēts Padomes 

2010. gada 22.-23. aprīlī pieņemtajā rīcības dokumentā, kā arī ES un Latīņamerikas/Karību 

jūras valstu (LAC) narkotiku apkarošanas koordinācijas un sadarbības mehānismā:

- jāsaskaņo sadarbība, ko ES dalībvalstis un Komisija apmācības jomā īsteno saistībā ar 

cīņu pret narkotisko vielu nelikumīgu tirdzniecību, lai nepieļautu dublēšanos un 

likvidētu iespējamos trūkumus (mērķis – jādarbojas no 2011. gada);

- šajā nolūkā sadarbībā ar Komisiju un atbilstīgi Padomes 2009. gada 30. novembrī 

pieņemtajiem secinājumiem jāizveido pielāgojams un konsultatīvs ad hoc mehānisms, 

lai koordinētu Rietumāfrikai paredzētās tehniskās palīdzības darbības (mērķis –

2011. gads). To vajadzētu darīt, pilnībā ievērojot ES finanšu instrumenta noteikumus un 

procedūras;

- tehniskās palīdzības darbībām jāatbilst reģiona valstu paustajām vajadzībām un 

prioritātēm saskaņā ar Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienas (ECOWAS) pieņemto, 

Komisijas atbalstīto un arī ANO Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja (UNODC) 

īstenoto reģionālo rīcības plānu (mērķis – no 2010. gada septembra);

· sadarbībā ar Komisiju jāuzlabo centieni nepieļaut prekursoru novirzīšanu nelikumīgu 

narkotisko vielu ražošanai;
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· Jāuzlabo iemaņas un pieejamie līdzekļi attiecībā uz informāciju, jūrā veiktām pārtveršanas 

operācijām, un no gaisa veiktām iejaukšanās operācijām –

- jāizstrādā un regulāri jāatjaunina dalībvalstu un ES nodrošināto resursu un finansējuma 

saraksts (mērķis – 2010. gada otrais pusgads);

- jāmeklē iespējas noslēgt nolīgumus ar attiecīgām trešām valstīm reģionos un dažām 

"karoga valstīm", lai atvieglinātu kuģu pārmeklēšanu, kā paredzēts Apvienoto Nāciju 

Organizācijas 1988. gada Konvencijā pret narkotisko un psihotropo vielu nelegālu apriti 

(mērķis – 2011.–2012. gads);

- jāizstrādā kopīgas sauszemes, jūras, upju un gaisa operācijas (mērķis – no 2010. gada 

septembra, tik daudz operāciju, cik nepieciešams).

II – Izjaukt heroīna izplatīšanas ceļus

· Dalībvalstīm, ko skar heroīna nelikumīga tirdzniecība, ir jāpieņem vienota pieeja, ņemot vērā 

izplatīšanas ceļu un iesaistīto partneru dažādību. Šī vienotā pieeja, pamatojoties uz 

pašreizējiem dalībvalstu un ES centieniem, jābalsta galvenokārt uz dalībvalstu sadarbības 

koordinatoru tīklu un ES delegācijām Balkānos un citos tranzīta reģionos –

- esošā tīkla spējas un atbilstība jāizvērtē saskaņā ar operatīvajām vajadzībām (mērķis –

2011. gads);

- ja nepieciešams, tīkls jākonsolidē, no dalībvalstīm norīkojot papildu sadarbības 

koordinatorus attiecīgajās trešās valstīs (mērķis – 2012. gada pirmais pusgads);

- būtiski jāsekmē ES dalībvalstu sadarbības koordinatoru veiktā informācijas apmaiņa un 

tās rezultāti atbilstošos gadījumos jāizplata atbildīgo tiesībaizsardzības iestāžu līmenī 

(mērķis – no 2010. gada septembra, pilnībā jādarbojas 2011. gada janvārī);
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- īstenojot šo pieeju, vajadzības gadījumā jāizmanto esošās reģionālās tiesībaizsardzības 

sadarbības iestādes, piemēram, SECI/SELEC (Dienvidaustrumeiropas tiesībaizsardzības 

centrs) Bukarestē un CARICC (Vidusāzijas Reģiona informācijas un koordinācijas 

centrs) Almati (Kazahstāna) (mērķis – sākt no 2010. gada septembra).

· Pēc iespējas jāintensificē operatīvā sadarbība ar trešām valstīm, ko skar heroīna nelikumīga 

tirdzniecība, uz Balkānu un Melnās jūras izplatīšanas ceļiem, kā arī sadarbība ar 

Austrumeiropas kaimiņvalstīm –

- Eiropola vadītajos projektos un analīzes darba datņu (AWF) papildināšanā saskaņā ar 

piemērojamo tiesisko regulējumu pēc vajadzības jāpiedalās valstīm, kas atrodas uz 

Balkānu izplatīšanas ceļiem (mērķis – sākt no 2010. gada septembra);

- piemērotos gadījumos un sadarbībā ar attiecīgām trešām valstīm jāveic kontrolētas 

piegādes un jāizmanto slepeni aģenti (mērķis – sākt 2011. gadā);

- atbilstošos gadījumos jāizmanto īpašas metodes heroīna izplatīšanas ceļu uzraudzībai 

sadarbībā ar attiecīgām trešām valstīm (mērķis – 2011.–2012. gads);

- kad iespējams un vajadzīgs, ar attiecīgajām trešām valstīm jāveic kopīgas izmeklēšanas, 

ja tas vajadzīgs saskaņā ar divpusējo sadarbību ar šīm valstīm (mērķis – 2011.–

2012. gads);

- Eiropas Savienībai jānāk klajā ar ierosmēm, lai palielinātu informācijas un speciālo 

zināšanu apmaiņu starp dalībvalstīm un attiecīgajām Balkānu valstīm (mērķis – sākot no 

2010. gada otrā pusgada).
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· pilnīgā saskaņā un sinerģijā ar ārpolitiku un paplašināšanās politiku jāveido partnerība ar 

dažām trešām valstīm, ar kurām ir svarīgi sadarboties, it īpaši ar tām valstīm, kuras spēj 

ietekmēt narkotiku tirdzniecību tās sākumā (mērķis – 2011.–2012. gads).

· Dalībvalstu un Komisijas veiktās tehniskās sadarbības darbības ar attiecīgām trešām valstīm, 

kuras skar heroīna kontrabanda Balkānos, jākoordinē labāk, lai izvairītos no dublēšanās un lai 

kopīgi veiktu konkrētus ieguldījumus, par ko dalībvalstis ir vienojušās. To vajadzētu darīt, 

pilnībā ievērojot ES finanšu instrumentus, noteikumus un procedūras;

- iesaistot Komisiju, jāizveido pielāgojams un konsultatīvs ad hoc mehānisms, lai 

koordinētu attiecīgajām trešām valstīm paredzēto tehnisko palīdzību (mērķis –

2010. gada septembris). To vajadzētu darīt, pilnībā ievērojot ES finanšu instrumenta 

noteikumus un procedūras;

- ņemot vērā šo ieceri, jāizveido Komisijas un dalībvalstu vadīto sadarbības pasākumu 

grafiks, kas jāizplata attiecīgajām dalībvalstīm un jāanalizē, lai uzlabotu Eiropas 

Savienības vispārējo sadarbības piedāvājumu (mērķis – 2011. gads, regulāri atjauninot);

- jānovērtē īstenoto Eiropas projektu rezultāti un šie projekti pēc vajadzības jāatbalsta un 

jāturpina (mērķis – 2011. gada pirmais pusgads, regulāri atjauninot).
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· Saskaņā ar piemērojamo  tiesisko regulējumu pēc vajadzības jāstiprina Eiropola nozīme 

reģionā –

- var stiprināt sadarbību starp Eiropolu un SELEC/SECI Bukarestē, Eiropolam darot 

pieejamus analītiskus resursus un Eiropola pārstāvjus norīkojot SECI/SELEC mītnē 

(mērķis – 2010. gada septembris);

- Eiropolam jāsniedz analītiska palīdzība attiecīgajām dalībvalstīm, tostarp sadarbības 

koordinatoru tīklam, SECI/SELEC un CARICC, pamatojoties uz Organizētās 

noziedzības draudu izvērtējumu (OCTA) un standartizētu "brīdinājumu par 

apdraudējumiem" (OC-SCAN) veidā (mērķis – 2010. gada septembris);

- Eiropolam jāsniedz operatīvas analīzes attiecīgajām dalībvalstīm, tostarp sadarbības 

koordinatoru tīklam, SECI/SELEC un CARICC, izmantojot konkrētas "mērķa grupas" 

esošajās analīzes darba datnēs, piemēram, HEROIN AWF (mērķis – sākt no 2011. gada 

janvāra);

- jāuzlabo informācijas apmaiņa starp Eiropolu un kopējās drošības un aizsardzības 

politikas misijām (EUPM un EULEX Kosovo) (mērķis – sākt no 2011. gada);

- Eiropola drošas informācijas apmaiņas tīkla lietojumprogramma (SIENA) dalībvalstīm, 

ieviešot SIENA termināļus, jāizmanto reģionālajos centros (mērķis – 2011. gada 

janvāris).
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· Ķīmisko prekursoru novirzīšanas apkarošanai jākļūst par kopīgu prioritāti tām dalībvalstīm, 

kuras īpaši iesaistītas heroīna apkarošanā –

- dalībvalstis jāaicina atbalstīt Komisijas centienus stiprināt kontroli un novērst trūkumus, 

kas ar novērtējuma ziņojumu par attiecīgo EK tiesisko regulējumu prekursoru jomā 

konstatēti Eiropas tiesību aktos par prekursoriem (mērķis – 2011. gada beigas);

- sadarbībā ar Komisiju jāuzlabo centieni nepieļaut prekursoru novirzīšanu nelikumīgu 

narkotisko vielu ražošanai;

- jāturpina īpašie uzraudzības pasākumi saistībā ar COHESION un PRISM projektiem 

(mērķis – 2010.–2011. gads);

- jāatbalsta un jāturpina jau notiekošie Eiropas projekti, piemēram, ES ISEC programma 

(mērķis – 2012. gads).

· Mēs atgādinām, ka ir svarīgi efektīvi cīnīties pret narkotisko vielu nelikumīgu tirdzniecību –

tas jādara sadarbībā ar ES dalībvalstīm un arī saskaņā ar ES paplašināšanās politiku.

III – Vēršanās pret noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem

· Eiropas Savienībā jāstiprina instrumenti, kas dod iespēju identificēt noziedzīgi iegūtus 

līdzekļus, un tas jādara, ievērojot pastāvīgus izvērtējumus –

- dalībvalstīm jāturpina veikt pasākumus, lai to dienesti, kas nodarbojas ar noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu atgūšanu, pēc iespējas ātrāk sāktu darboties, kā paredzēts 

Lēmumā 2007/845/TI (2007. gada 6. decembris), ievērojot Finanšu darījumu darba 

grupas nesen izdotās norādes par labāko praksi līdzekļu atgūšanā, un tiem jāsniedz 

būtiski līdzekļi (mērķis – vēlākais 2010. gada beigās);
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- dalībvalstīm jāveic pasākumi, kas vajadzīgi, lai noteiktu efektīvus paņēmienus, kā 

identificēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus (mērķis – no 2010. gada septembra);

- saistībā ar Eiropolu ir jāstiprina sadarbība starp dalībvalstu vienībām, kas izmeklē 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, un citiem policijas dienestiem, kuri nodarbojas 

ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas lietām, un jāizpēta ieguvumi, ko varētu dot 

īpaša neoficiāla tīkla izveide (mērķis – 2010. gada beigas);

- Eiropola informācijas sistēmu (IS) un analīzes darba datnes (piemēram, SUSTRAN) būtu 

jāizmanto arī tam, lai apstrādātu datus un izlūkdatus, it īpaši datus par nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijai izmantotiem slepeniem finanšu aprites tīkliem, kas saistīti ar 

narkotisko vielu nelikumīgu tirdzniecību un nelikumīgi iegūtu līdzekļu identificēšanu 

(mērķis – 2011. gada pirmais pusgads).

· Eurojust, kad to lūdz dalībvalstis, jāpalīdz atvieglināt tādu lēmumu izpildi, kas saistīti ar 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu arestu vai konfiskāciju Eiropas Savienībā, kad vien šāda 

atvieglināšana ir lietderīga.

· Eiropas Savienībai būtu jāapsver iespēja sniegt tehnisko palīdzību trešām valstīm, kuras 

vēlētos izstrādāt identifikācijas un aresta/konfiskācijas instrumentus, kā arī pieņemt tiesību 

aktus, kas vajadzīgi, lai šie instrumenti stātos spēkā. To darot, būs jāņem vērā jau pastāvošās 

starptautiskās iniciatīvas (piemēram, UNODC/Pasaules Bankas STAR iniciatīva).

· Dalībvalstis, tiek mudinātas, kad vien tas ir atbilstīgi, ieņēmumus, kas gūti, arestējot 

narkotisko vielu nelikumīgā tirdzniecībā iegūtus līdzekļus, tos konfiscējot vai veicot citus 

līdzīgus pasākumus saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, pēc iespējas plašāk izmantot 

tam, lai uzlabotu cīņu pret narkotikām, pilnībā ievērojot dalībvalstu budžeta kompetenci, –

- dalībvalstīm jānosaka kopīgi mērķi, kas jāsasniedz Eiropas Savienībā (mērķis –

2011. gads).
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Atbilstīgi Pastāvīgās iekšējās drošības jautājumu komitejas (COSI) ieteikumiem TI padome 

periodiski pārskatīs šā pakta īstenošanas gaitu. Turpmāko prezidentvalstu pilnvaru laikā minēto 

paktu papildinās ar papildu darbībām attiecībā uz citām narkotiskām vielām.

________________________


