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Assunto: Projecto de Conclusões do Conselho que fixam as prioridades da UE em 
matéria de luta contra a criminalidade organizada para o período de 2011 
a 2013

1. O ciclo político 2011-2013 para a  criminalidade grave e organizada1 exige que o Comité 

Permanente sobre a Cooperação Operacional no domínio da Segurança Interna (COSI) e a 

Comissão apresentem um documento de orientação política (DOP) com base na avaliação 

de 2011 da UE da ameaça da criminalidade organizada (AACO 2011). O projecto de DOP, 

que foi elaborado pela Presidência com contributos da Comissão, baseia-se na síntese da 

AACO de 2011 da UE2 e procura dar assistência ao COSI na apresentação ao Conselho de um 

projecto de conclusões que fixam as prioridades da UE em matéria de luta contra a 

criminalidade organizada entre 2011 e 2013.

  
1 Doc. 15358/10
2 Doc. 8709/11
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2. Na sua reunião de 1 de Junho de 2011, o COSI  alcançou um acordo geral sobre o documento 

de orientação política para o período de 2011 a 2013, conforma consta do doc. 9225/4/11 

REV 4, e sobre o projecto de conclusões do Conselho que fixam as prioridades da UE em 

matéria de luta contra a criminalidade organizada para o período de 2011 a 2013.

3. Convida-se assim o Coreper a confirmar o acordo sobre o projecto de conclusões do Conselho 

na versão que costa em anexo e a apresentá-lo ao Conselho para a provação.
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ANEXO

PROJECTO DE

CONCLUSÕES DO CONSELHO QUE FIXAM AS PRIORIDADES DA UE EM MATÉRIA 

DE LUTA CONTRA A CRIMINALIDADE ORGANIZADA PARA O PERÍODO 

DE 2011 A 2013

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

TENDO EM CONTA as Conclusões do Conselho sobre a criação e implementação de um ciclo 
político da UE para a criminalidade internacional grave e organizada (ciclo político da UE)1, que 
estabelecem um ciclo político plurianual e um método claro para a definição, implementação e 
avaliação das prioridades na luta contra a criminalidade internacional grave e organizada,

RECORDANDO que deverá ser implementado entre 2011 e 2013 um primeiro ciclo político 
reduzido de dois anos para 2011-2013 com base na avaliação da ameaça da criminalidade 
organizada (AACO) feita pela UE em 2011,

REGISTANDO as prioridades e atribuições na luta contra a criminalidade organizada estabelecidas 
em documentos estratégicos, como o Programa de Estocolmo2, a Estratégia de Segurança Interna3, a 
Comunicação da Comissão intitulada "Estratégia de Segurança Interna da UE em Acção"4, as 
Conclusões do Conselho sobre a Comunicação da Comissão intitulada "Estratégia de Segurança 
Interna da União Europeia em Acção"5, o Pacto Europeu de Luta contra o Tráfico Internacional de 
Droga – Destruir as rotas da cocaína e da heroína6, o Plano de Acção da UE em matéria de Luta 
contra a Droga (2009-2012)7, o Plano de Acção Aduaneira da UE de Luta contra as Infracções aos 
Direitos de Propriedade Intelectual de 2009 a 20128, a Resolução do Conselho sobre uma estratégia 
reforçada para a cooperação aduaneira9 e as Conclusões do Conselho sobre a contribuição das 
autoridades aduaneiras para a aplicação do Programa de Estocolmo na luta contra a criminalidade 
transfronteiras grave e organizada10,

  
1 Doc. 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94
2 JO C 115 de 4.5.2010, p. 1. 
3 Doc. 7120/10 JAI CO EUR-PREP 8 JAI 182
4 Doc. 16797/10 JAI 990
5 Doc. 6699/11 JAI 124
6 Doc. 8821/10 JAI 320 COSI 20 CORDROGUE 40 CRIMORG 79 JAIEX 39
7 Doc. 16116/08 CORDROGUE 85 SAN 281 ENFOPOL 237 RELEX 944
8 JO C 71 de 25.3.2009, p. 1.
9 JO C 260 de 30.10.2009, p. 1.
10 Doc. 8096/11 JAI 183 ENFOCUSTOM 18
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SALIENTANDO que as acções destinadas a implementar os documentos estratégicos acima 
referidos devem ser coerentes com actuais prioridades do Conselho e o ciclo político da UE,

REALÇANDO a importância de fixar um número limitado de prioridades no ciclo político da UE 
para a luta contra a criminalidade organizada no período de 2011 a 2013 que possam ser 
realisticamente implementadas a nível europeu e, quando pertinente, nacional ou regional no quadro 
de objectivos estratégicos acordados e através dos planos de acção operacionais anuais da UE,

SUBLINHANDO que as autoridades nacionais competentes, nomeadamente a polícia, os guardas 
de fronteiras e as autoridades aduaneiras, judiciais e administrativas, e as instituições e agências da 
UE devem cooperar muito estreitamente na implementação das actuais prioridades e procurar 
estabelecer um equilíbrio entre a prevenção e a resposta às consequências das ameaças à segurança 
da UE colocadas pela criminalidade organizada,

SALIENTANDO que a Estratégia de Segurança Interna exige uma abordagem abrangente,
pragmática, flexível e realista, e que, consequentemente, as autoridades devem manter uma margem 
de flexibilidade para responder a ameaças inesperadas ou emergentes à segurança da UE, 

SUBLINHANDO que, na implementação das prioridades do Conselho e do ciclo político da UE, se 
deverá prestar atenção à dimensão externa da segurança interna e à cooperação com países 
terceiros, nomeadamente através da melhoria da cooperação operacional do domínio da aplicação 
da lei com países terceiros e da ajuda ao reforço da capacidade operacional das autoridades policiais 
de países terceiros,

CONSIDERANDO as análises e recomendações da Europol formuladas na AACO feita pela UE 
em 2011,

RECORDANDO que o Comité Permanente para a Cooperação Operacional em matéria de 
Segurança Interna (COSI), criado ao abrigo do artigo 71.º do TFUE facilita, promove e reforça a 
coordenação da acção operacional das autoridades dos Estados-Membros competentes no domínio 
da segurança interna,

O CONSELHO fixa as seguintes prioridades, sem uma ordem específica, para a luta contra a 
criminalidade organizada no período de 2011 a 2013:

– enfraquecer a capacidade dos grupos criminosos organizados activos ou baseados na 
África Ocidental para traficarem cocaína e heroína com destino à UE e no seu interior;
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– atenuar o papel dos Balcãs Ocidentais enquanto zona crucial de trânsito e de 
armazenamento de mercadorias ilícitas destinadas à UE e centro logístico para grupos 
criminosos organizados, nomeadamente os grupos criminosos organizados de língua 
albanesa;

– enfraquecer a capacidade dos grupos criminosos organizados para facilitarem a 
imigração ilegal para a UE, em especial através da Europa meridional, do sudeste e 
oriental, em particular na fronteira greco-turca, e em áreas de crise do Mediterrâneo 
próximas do Norte de África;

– reduzir a produção e distribuição de drogas sintéticas na UE, e nomeadamente de novas 
substâncias psicoactivas;

– desmantelar o tráfico para a UE, em especial através de contentores, de mercadorias 
ilícitas, como a cocaína, a heroína, a canábis, os produtos contrafeitos e os cigarros;

– combater todas as formas de tráfico de seres humanos e de migrantes identificando os 
grupos criminosos organizados envolvidos nessas actividades criminosas, em particular 
nos pólos de criminalidade situados no sul, no sudoeste e no sudeste da UE;

– reduzir as capacidades gerais dos grupos criminosos organizados móveis (itinerantes) 
para se envolverem em actividades criminosas;

– intensificar a luta contra a cibercriminalidade e a utilização criminosa da Internet pelos 
grupos criminosos organizados.
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INCUMBE o COSI de, no âmbito do seu mandato1 e como especificado nas Conclusões do 
Conselho sobre a criação e implementação de um ciclo político da UE para a criminalidade 
internacional grave e organizada, coordenar, apoiar, monitorizar e avaliar, como estabelecido no 
ciclo político da UE, a implementação dos objectivos estratégicos plurianuais e dos planos de acção 
operacionais anuais de cada prioridade. Em sintonia com as Conclusões do Conselho sobre a 
Comunicação da Comissão relativa à estratégia de segurança Interna em acção, o COSI deve 
assegurar a coerência na aplicação das medidas operacionais necessárias para reforçar a segurança 
interna na União, nomeadamente mediante uma cooperação efectiva entre as autoridades nacionais 
competentes e entre as agências da UE. Em particular, deve assegurar que as medidas a levar a cabo 
para aplicar a Estratégia de Segurança Interna no domínio da criminalidade internacional grave e 
organizada sejam coerentes com os objectivos estratégicos que o COSI deve adoptar e com os 
planos de acção operacionais anuais que o COSI deve validar com base nas prioridades aqui 
definidas pelo Conselho. O COSI deve igualmente concertar-se com os órgãos preparatórios 
pertinentes do Conselho a fim de assegurar que tais prioridades em matéria de criminalidade são 
tidas em conta noutros domínios de acção, em especial a acção externa da UE,

CONVIDA todos os órgãos preparatórios do Conselho a, prestando a devida atenção ao disposto 
nos Tratados, tomarem estas prioridades em linha de conta nos respectivos domínios de acção, 

CONVIDA a Comissão a assegurar, em cooperação com o COSI, que a implementação da 
Estratégia de Segurança Interna reflicta uma agenda de acção partilhada e que os objectivos 
estratégicos para a segurança interna desenvolvidos pela Comissão relativamente à luta contra a 
criminalidade grave e organizada sejam coerentes com as prioridades aqui estabelecidas pelo 
Conselho,

CONVIDA a Comissão a, em consonância com as Conclusões do Conselho sobre a criação e 
implementação de um ciclo político da UE para a criminalidade internacional grave e organizada2, 
rever o financiamento (i.e., o mecanismo de financiamento do programa específico "Prevenir e 
combater a criminalidade", etc.) para apoiar a implementação das prioridades e a estudar a 
viabilidade da criação de um fundo de segurança interna a fim de apoiar com eficácia as actividades 
decididas no âmbito do ciclo político da UE,

  
1 JO L 52 de 3.3.2010, p. 50.
2 Doc. 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94
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INCENTIVA os Estados-Membros a  recuperarem bens e a visarem o financiamento criminoso no 

combate à criminalidade organizada, incluindo o branqueamento de activos financeiros obtidos 

ilicitamente por grupos criminosos organizados, 

APELA aos Estados-Membros para que utilizem activamente, para além da abordagem tradicional 

baseada na justiça, abordagens e instrumentos alternativos e complementares de luta contra a 

criminalidade organizada1,

CONVIDA os Estados-Membros a atribuírem os recursos necessários, sempre que tal seja 

pertinente, para a implementação deste ciclo político e a assegurarem a coordenação entre os níveis 

político e operacional.

  
1 O documento "Abordagens e acções complementares para prevenir e combater a 

criminalidade organizada: uma colectânea de exemplos de boas práticas dos Estados-
-Membros da UE" (doc. 10899/11 JAI 380 COSI 44 CRIMORG 77 ENFOPOL 179), 
compilado pela Presidência húngara, enumera uma série de melhores práticas destinadas a 
prevenir e combater a criminalidade organizada.


