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Temats: Projekts – Padomes secinājumi par ES prioritāšu noteikšanu cīņai pret 
organizēto noziedzību laikposmā no 2011. līdz 2013. gadam

1. ES 2011.–2013. gada politikas ciklam organizētas un smagas starptautiskas noziedzības 

jomā 1 ir nepieciešams, lai Pastāvīgā komiteja operatīvai sadarbībai iekšējās drošības 

jautājumos (COSI) un Komisija izstrādātu Politikas ieteikumu dokumentu (PAD), 

pamatojoties uz 2011. gada ES organizētās noziedzības draudu novērtējumu (OCTA 2011). 

PAD projekts, kuru prezidentvalsts izstrādāja ar Komisijas sniegtu ieguldījumu, ir pamatots 

ES OCTA 2011 kopsavilkumā 2, un tā mērķis ir palīdzēt COSI iesniegt Padomei projektu 

secinājumiem par ES jauno prioritāšu noteikšanu cīņai pret organizēto noziedzību laikposmā 

no 2011. līdz 2013. gadam.

  
1 Dok. 15358/10.
2 Dok. 8709/11.
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2. COSI 2011. gada 1. jūnija sanāksmē panāca vispārēju vienošanos par Politikas ieteikumu 

dokumentu laikposmam no 2011. līdz 2013. gadam, kā ir izklāstīts dokumentā 9225/4/11 

REV 4, un par projektu Padomes secinājumiem par ES prioritāšu noteikšanu cīņai pret 

organizēto noziedzību laikposmā no 2011. līdz 2013. gadam.

3. Tādēļ Pastāvīgo pārstāvju komiteja tiek aicināta apstiprināt vienošanos par Padomes 

secinājumu projektu, kas izklāstīts pielikumā, un iesniegt to Padomei apstiprināšanai.
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PIELIKUMS

PROJEKTS
PADOMES SECINĀJUMI PAR ES PRIORITĀŠU NOTEIKŠANU CĪŅAI PRET 

ORGANIZĒTO NOZIEDZĪBU LAIKPOSMĀ NO 2011. LĪDZ 2013. GADAM

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ŅEMOT VĒRĀ Padomes secinājumus par ES politikas cikla izveidi un īstenošanu organizētas un 

smagas starptautiskas noziedzības jomā (ES politikas cikls) 1, ar ko izveido daudzgadu politikas 

ciklu un skaidru metodoloģiju, kā noteikt, īstenot un izvērtēt prioritātes cīņā pret organizētu un 

smagu starptautisko noziedzību;

ATGĀDINOT, ka laikposmā no 2011. līdz 2013. gadam būtu jāīsteno sākotnējs un saīsināts 

politikas cikls, par pamatu ņemot 2011. gada ES organizētās noziedzības draudu novērtējumu 

(OCTA);

ŅEMOT VĒRĀ prioritātes un uzdevumus, kas saistībā ar cīņu pret organizēto noziedzību ir noteikti 

tādos stratēģiskos dokumentos kā Stokholmas programma 2, Iekšējās drošības stratēģija 3, 

Komisijas paziņojums par Iekšējās drošības stratēģiju darbībā 4, Padomes secinājumi par Komisijas 

paziņojumu "Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģija darbībā" 5, Eiropas Pakts cīņai pret

narkotisko vielu nelikumīgu starptautisku tirdzniecību – izjaukt kokaīna un heroīna izplatīšanas 

ceļus 6, ES Narkomānijas apkarošanas rīcības plāns (2009.−2012. gadam) 7, Padomes Rezolūcija 

par ES Muitas Rīcības plānu 2009.−2012. gadam, lai apkarotu intelektuālā īpašuma tiesību 

pārkāpumus 8, Padomes Rezolūcija par pastiprinātu muitas sadarbības stratēģiju 9 un Padomes 

secinājumi par muitas iestāžu ieguldījumu, īstenojot Stokholmas programmu, lai apkarotu smagu un 

organizētu pārrobežu noziedzību 10;

  
1 Dok. 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94.
2 OV C 115, 4.5.2010., 1. lpp.
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 OV C 71, 25.3.2009., 1. lpp.
9 OV C 260, 30.10.2009., 1. lpp.
10 Dok. 8096/11 JAI 183 ENFOCUSTOM 18
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UZSVEROT, ka iepriekš minēto stratēģisko dokumentu īstenošanai paredzētajām darbībām jābūt 

saskaņotām ar Padomes pašreizējām prioritātēm un ES politikas ciklu;

UZSVEROT to, cik svarīgi ir noteikt ierobežotu skaitu prioritāšu, kuras saistībā ar cīņu pret 

organizēto noziedzību ES politikas ciklā laikposmā no 2011. līdz 2013. gadam ir reāli īstenojamas 

Eiropas un atbilstošos gadījumos arī valsts vai reģionālā līmenī, pamatojoties uz stratēģiskajiem 

mērķiem, par kuriem ir panākta vienošanās, un izmantojot ES gada operatīvos rīcības plānus;

UZSVEROT, ka valsts kompetentajām iestādēm, tostarp policijas, robežsardzes, muitas, tiesu un 

administratīvajām iestādēm, un ES institūcijām un aģentūrām ir ļoti cieši jāsadarbojas pašreizējo 

prioritāšu īstenošanā un jācenšas panākt pienācīgu līdzsvaru starp organizētās noziedzības radīto ES 

drošības apdraudējumu un to seku novēršanu;

UZSVEROT, ka Iekšējā drošības stratēģijā ir izteikts aicinājums īstenot plašu, pragmatisku, elastīgu 

un reālu pieeju un ka tādēļ iestādēm ir jāsaglabā elastības iespējas, lai risinātu negaidītus vai jaunus 

ES drošības apdraudējumus; 

UZSVEROT, ka saistībā ar Padomes prioritāšu un ES politikas cikla īstenošanu būtu jāņem vērā arī 

iekšējās drošības ārējā dimensija un sadarbība ar trešām valstīm, jo īpaši uzlabojot operatīvo 

sadarbību ar trešām valstīm tiesībaizsardzības jomā un palīdzot stiprināt trešo valstu 

tiesībaizsardzības iestāžu darbības spējas;

ŅEMOT VĒRĀ Eiropola veikto analīzi un sniegtās rekomendācijas, kas formulētas 2011. gada ES 

organizētās noziedzības draudu novērtējumā (OCTA);

ATGĀDINOT, ka Pastāvīgā komiteja operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos (COSI), 

kas ir izveidota atbilstīgi LESD 71. pantam, veicina un stiprina iekšējās drošības jomā kompetento 

dalībvalstu iestāžu operatīvās rīcības koordinēšanu;

PADOME jauktā kārtībā nosaka šādas prioritātes cīņai pret organizēto noziedzību laikposmā no 

2011. līdz 2013. gadam:

– vājināt Rietumāfrikā aktīvu darbību izvērsušo vai tur bāzēto organizētās noziedzības 

grupējumu spējas ievest un pārvadāt kokaīnu un heroīnu ES teritorijā;



11050/11 ask/LP/kl 5
PIELIKUMS DG H LV

– mazināt Rietumbalkānu lomu saistībā ar to, ka šis reģions kalpo par ievešanai ES 

paredzētu nelegālu preču galveno tranzīta un uzglabāšanas zonu un par organizētās 

noziedzības grupējumu, tostarp albāņu organizētās noziedzības grupējumu, loģistikas 

centru;

– vājināt organizētās noziedzības grupējumu spējas veicināt nelegālo imigrantu nokļūšanu 

ES, jo īpaši caur Eiropas dienvidu, dienvidaustrumu un austrumu daļu un it sevišķi pāri 

Grieķijas un Turcijas robežai, kā arī no krīzes skartajām Vidusjūras reģiona teritorijām 

netālu no Ziemeļāfrikas;

– mazināt sintētisko narkotiku, tostarp jaunu psihoaktīvo vielu, ražošanu un izplatīšanu 

ES;

– pārtraukt sūtījumus, jo īpaši izmantojot konteinerus, ar kuriem ES tiek ievestas 

nelegālas preces, tostarp kokaīns, heroīns, Indijas kaņepes, viltoti ražojumi un cigaretes;

– apkarot visa veida cilvēku tirdzniecību un cilvēku kontrabandu, vēršoties pret 

organizētās noziedzības grupējumiem, kas šādas kriminālas darbības veic jo īpaši ES 

dienvidu, dienvidrietumu un dienvidaustrumu noziedzības centros;

– samazināt mobilo (ceļojošo) organizētās noziedzības grupējumu vispārējās spējas 

iesaistīties kriminālās darbībās;

– pastiprināt cīņu pret kibernoziedzību un to, ka organizētās noziedzības grupējumi 

internetu ļaunprātīgi izmanto kriminālos nolūkos.
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UZDOD COSI, atbilstīgi tās pilnvarām 1 un ievērojot Padomes secinājumus par ES politikas cikla 

izveidi un īstenošanu organizētas un smagas starptautiskas noziedzības jomā, koordinēt, atbalstīt, 

pārraudzīt un izvērtēt, kā noteikts ES politikas ciklā, stratēģisko mērķu un gada operatīvo rīcības 

plānu īstenošanu attiecībā uz katru prioritāti. Atbilstīgi Padomes secinājumiem par Komisijas 

paziņojumu "Iekšējās drošības stratēģija darbībā" COSI ir jānodrošina konsekvence, īstenojot 

Savienības iekšējās drošības stiprināšanai vajadzīgās operatīvās darbības, tostarp efektīvu sadarbību 

starp attiecīgām valsts iestādēm, kā arī starp ES aģentūrām. It īpaši tai ir jānodrošina, lai darbības, 

kas paredzētas Iekšējās drošības stratēģijas īstenošanai smagas un organizētas noziedzības jomā, 

būtu saskaņotas ar stratēģiskajiem mērķiem, kuri COSI ir jāpieņem, un gada operatīvajiem rīcības 

plāniem, kuri COSI ir jāapstiprina, pamatojoties uz šajā dokumentā noteiktajām Padomes 

prioritātēm cīņai pret noziedzību. COSI ir arī jāsadarbojas ar attiecīgajām Padomes darba 

sagatavošanas struktūrām, lai nodrošinātu, ka minētās ar noziedzības apkarošanu saistītās prioritātes 

tiek ņemtas vērā citās politikas jomās, jo īpaši Savienības ārējās darbībās.

AICINA visas Padomes darba sagatavošanas struktūras ievērot šīs prioritātes to attiecīgajās 

politikas jomās, pienācīgi ņemot vērā Līgumu noteikumus;

AICINA Komisiju sadarbībā ar COSI nodrošināt to, ka Iekšējās drošības stratēģijas īstenošana 

atbilst kopējam rīcības plānam un ka Komisijas izstrādātie iekšējās drošības stratēģiskie mērķi 

saistībā ar cīņu pret smagu un organizētu noziedzību atbilst šajā dokumentā noteiktajām Padomes 

prioritātēm;

AICINA Komisiju atbilstīgi Padomes secinājumiem par ES politikas cikla izveidi un īstenošanu 

organizētas un smagas starptautiskas noziedzības jomā 2 pārskatīt finansējumu (piemēram, īpašās 

programmas "Noziedzības profilakse un apkarošana" (ISEC) mehānisms, utt.) prioritāšu īstenošanas 

atbalstam un izvērtēt iespējas izveidot iekšējās drošības fondu, lai efektīvi atbalstītu darbības, par 

kurām panākta vienošanās ES politikas ciklā;

  
1 OV L 52, 3.3.2010., 50. lpp.
2 Dok. 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94.
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MUDINA dalībvalstis izmantot līdzekļu atguves iespējas un vērsties pret noziedznieku rīcībā 

esošajiem finanšu līdzekļiem, lai tādējādi apkarotu organizēto noziedzību, tostarp organizētās 

noziedzības grupējumu nelikumīgā ceļā iegūto finanšu līdzekļu legalizāciju;

AICINA dalībvalstis papildus tradicionālajai uz krimināltiesībām balstītajai pieejai aktīvi izmantot 

alternatīvas un papildinošas pieejas un instrumentus, lai cīnītos pret organizēto noziedzību 1;

AICINA dalībvalstis vajadzības gadījumā ieguldīt nepieciešamos resursus, lai īstenotu šo politikas 

ciklu un nodrošinātu koordināciju starp politikas un darbības līmeni.

____________________________

  
1 Rokasgrāmatā "Papildinošas pieejas un darbības organizētās noziedzības novēršanai un 

apkarošanai: ES dalībvalstu labākās prakses piemēru apkopojums" (dok. 10899/11 JAI 380 
COSI 44 CRIMORG 77 ENFOPOL 179), ko sastādījusi prezidentvalsts Ungārija, sniegti 
vairāki labākās prakses piemēri organizētās noziedzības novēršanai un apkarošanai.


