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În cadrul reuniunii sale din 14 aprilie 2010, COREPER a ajuns la un acord cu privire la proiectul de 

pact european de combatere a traficului internațional de droguri - Anihilarea rutelor traficului de 

cocaină și de heroină, astfel cum figurează în documentul 8495/10 JAI 294 COSI 18 

CORDROGUE 38 CRIMORG 74 JAIEX 36 + COR 1.

Prin urmare, Consiliul este invitat să aprobe pactul sus-menționat, astfel cum figurează în anexă.
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ANEXĂ

PACTUL EUROPEAN DE COMBATERE A TRAFICULUI INTERNAȚIONAL DE 

DROGURI - ANIHILAREA RUTELOR TRAFICULUI DE COCAINĂ ȘI DE HEROINĂ

Consumul de droguri și dezvoltarea traficului de droguri continuă să preocupe toate statele membre 

ale Uniunii Europene, precum și instituțiile acesteia, fiind un motiv important de îngrijorare cu 

privire la ordinea și sănătatea publică.

Situația traficului internațional de droguri impune două observații:

- Rețelele de criminalitate organizată implicate în traficul de droguri sunt transnaționale. 

Acestea se pot adapta pentru a contracara măsurile luate de fiecare stat. Cel mai eficient 

răspuns trebuie identificat la nivel european.

- Statele membre ale UE sunt afectate de traficul de droguri în diferite moduri; toate pot 

conveni să se alăture eforturilor de combatere a acestor activități de trafic prin luarea de 

măsuri specifice, în funcție de poziția lor geografică, de resursele de care dispun și de 

intensitatea amenințărilor care le afectează în mod special.

Aceste observații constituie motivele pentru care Consiliul a decis încheierea unui pact european de 

combatere a traficului internațional de droguri, axat în această etapă pe traficul de cocaină și de 

heroină. Acest proiect reprezintă un prim pas care ar trebui să servească în viitor drept model pentru 

combaterea altor tipuri de droguri, în principal canabisul și drogurile sintetice. Proiectul este parte 

integrantă a dimensiunii de aplicare a legii cuprinse în strategia UE de combatere a traficului de 

droguri (instituită în 2005) și în planul de acțiune al UE pentru perioada 2009-2012, în care se 

promovează o abordare generală echilibrată, bazată pe reducerea simultană a ofertei și a cererii. 

Proiectul reprezintă un exemplu de aplicare practică a Programului de la Stockholm și a Strategiei 

europene de securitate internă adoptate de Consiliu.

Punerea în aplicare a proiectului trebuie să se realizeze în conformitate cu legislația UE și națională 

relevantă, în special cu cea privind protecția datelor.

*   *   *
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Pactul european de combatere a traficului internațional de droguri se bazează pe următoarele 

principii:

1. Ne angajăm să consolidăm coordonarea politică dintre statele membre, instituțiile Uniunii 

Europene și agențiile europene competente, în special Europol și Eurojust. Scopul nostru este 

de a asigura coerența acțiunilor de combatere a traficului de droguri atât în interiorul, cât și în 

afara Uniunii Europene.

2. Vom utiliza resursele de care dispunem în cel mai bun mod posibil. Vom reuni mai multe 

servicii specializate ale statelor membre în cadrul unor rețele operaționale, care se vor baza pe 

structurile multilaterale existente de schimb de informații, inclusiv Europol și Eurojust, în 

conformitate cu competențele respective ale acestora. Vom face apel la grupurile existente de 

experți la nivel înalt, oricând va fi necesar.

3. Ne vom „partaja sarcinile” în cadrul Uniunii Europene. Astfel, unele grupuri de state membre 

și Comisia își pot reuni eforturile și își pot dedica, în mod prioritar, resursele de care dispun 

tipului de luptă pentru care sunt cel mai bine echipate, beneficiind totodată de acțiunile 

întreprinse de partenerii lor în combaterea altor forme de trafic. De exemplu, ar trebui 

valorizată experiența statelor membre în privința abordării traficului de cocaină pe ruta 

occidentală și experiența echivalentă a statelor membre care abordează traficul de heroină pe 

ruta orientală.

4. Vom lua în considerare situația și nevoile țărilor-sursă și a celor de tranzit și vom acționa în 

parteneriat cu acestea. Vom implica principalele țări partenere ale UE din afara Uniunii 

Europene, precum și UNODC și Interpol. În consecință, vom lua în considerare aceste 

elemente pentru definirea politicilor europene în ceea ce privește aceste diferite țări terțe.

Cooperarea ar trebui să fie în concordanță și în sinergie cu politicile și structurile externe ale 

UE, precum și cu cele în materie de extindere.
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5. Într-o primă etapă, vom opta pentru concentrarea acțiunilor noastre asupra combaterii 

traficului de cocaină și de heroină. Alte tipuri de droguri (droguri sintetice, canabis) vor face 

obiectul unor inițiative viitoare. În 2011 va fi lansată, împreună cu Comisia, o inițiativă 

comparabilă referitoare la drogurile sintetice, în scopul de a stabili o abordare comună între 

statele cele mai afectate în special în ceea ce privește schimbul de informații și formările de 

specialitate, de a combate deturnarea precursorilor chimici și de a dezvolta cooperarea 

regională dintre statele membre, precum și parteneriatele cu țările terțe relevante. În plus, va fi 

avută în vedere o inițiativă similară privind canabisul.

6. Vom decide să combinăm aceste acțiuni punctuale cu o inițiativă comună cu dublă 

dimensiune. În cadrul Uniunii, vom analiza și vom îmbunătăți, acolo unde va fi cazul, 

instrumente indispensabile pentru a-i lovi pe traficanți prin intermediul veniturilor lor ilicite.

De asemenea, vom susține elaborarea unor instrumente similare în țări terțe.

7. Vom combate cu hotărâre traficul de droguri pentru a da o grea lovitură organizațiilor 

infracționale care constituie amenințări majore la adresa societăților noastre civile și a celor 

din țările-sursă și de tranzit, din cauza adaptabilității, a dispoziției la violență, a resurselor de 

care dispun și a caracterului transnațional al acestora.

8. Vom încuraja state membre să coopereze îndeaproape pentru a întări controalele la frontierele 

externe, în vederea prevenirii traficului de droguri înspre UE.

*    *    *
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În consecință, prezentul pact european se va baza pe trei angajamente principale:

I – Anihilarea rutelor traficului de cocaină

· Centrele regionale pentru schimbul de informații înființate în Africa de Vest, la Accra 

(Ghana) și Dakar (Senegal) vor deveni un instrument special în combaterea traficului de 

cocaină, ca parte a unei acțiuni comune a statelor europene și a instituțiilor UE pe coasta 

Oceanului Atlantic și la Marea Mediterană. În această privință:

- resursele și capacitatea lor de a lucra împreună vor fi consolidate (obiectiv: septembrie 

2010);

- atribuțiile acestora vor include schimbul de informații între parteneri, furnizarea de 

consultanță de specialitate pentru a spori eficiența anchetelor locale și sprijinirea 

politicilor de asistență și de cooperare cu țările de tranzit din Africa de Vest (obiectiv: 

începând din septembrie 2010);

- centrele de schimb de informații vor fi interconectate și conectate la MAOC-N și 

CECLAD-M, prin intermediul unei rețele TIC securizate puse în funcțiune de către 

Europol sub autoritatea statelor membre (obiectiv: ianuarie 2011);

- aplicația de rețea a Europol pentru schimbul de informații securizate (SIENA) va fi 

utilizată de statele membre în centrele regionale sub forma unui terminal SIENA 

(obiectiv: începând din ianuarie 2011);

- pentru a îmbunătăți fluxul de informații, Europol va lua legătura cu centrele regionale în 

conformitate cu cadrul juridic aplicabil (obiectiv: 2010-2011).

Aceste inițiative vor fi puse în practică ținând seama de evaluările viitoare ale centrelor 

regionale pentru schimbul de informații.
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· Europol va furniza sprijin analitic statelor membre care participă la centrele regionale, sub 

diferite forme:

- Pe baza primei evaluări a amenințării pe care o reprezintă criminalitatea organizată din 

Africa de Vest (OCTA-WA), care va fi actualizată, dacă este necesar, va fi pusă la 

dispoziție analiza strategică inclusă în OCTA și va fi completată cu anunțuri personalizate 

de tip „avertisment în caz de amenințare” (OC-SCAN) (obiectiv: septembrie 2010);

- în paralel, se va pune la dispoziție analiza operațională prin utilizarea de „grupuri-țintă” 

specifice în cadrul fișierelor pentru analiză existente, cum ar fi COLA AWF (obiectiv:

ianuarie 2011).

· Schimbul de informații dintre Europol și misiunile PSAC din Africa de Vest (în special 

EUSSR Guinea Bissau) va fi explorat cu atenție drept o cale de sprijinire a consolidării 

capacităților de către autoritățile locale.

· Combaterea traficului de droguri rămâne un element important al relațiilor externe ale Uniunii 

Europene cu o serie de țări-cheie:

- în deplină concordanță și sinergie cu alte politici externe ale UE, vor fi consolidate 

parteneriatele cu țările-sursă (America de Sud și Centrală), cu țările de tranzit (Africa de 

Vest) și cu principalii parteneri ai UE (în special Statele Unite), iar aspectul operațional al 

acestora va fi dezvoltat (obiectiv: 2010-2012);

- vor fi stabilite contacte regulate cu structurile internaționale pertinente în materie de 

schimb de informații, cum ar fi JIATF din Key West, în cadrul juridic aplicabil (obiectiv: 

începând din septembrie 2010).
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· Urmând filosofia parteneriatelor regionale și a eforturilor comune, va fi intensificată și 

coordonată asistența tehnică acordată țărilor-sursă (America Latină și regiunea Caraibilor) și 

țărilor de tranzit (Africa de Vest).

În acest sens, acțiunea strategică și concertată în vederea îmbunătățirii cooperării în 

combaterea criminalității organizate originare din Africa de Vest, inclusă în documentul 

orientat către acțiune adoptat de Consiliu la 22-23 aprilie 2010, precum și mecanismul de 

coordonare și cooperare UE-ALC privind drogurile, vor fi cadrul de referință:

- cooperarea constând în activități de formare în domeniul combaterii traficului de 

droguri, sub conducerea statelor membre ale UE și a Comisiei, va deveni coerentă în 

vederea evitării suprapunerilor și a acoperirii eventualelor lacune (obiectiv: de pus în 

aplicare începând din 2011);

- în acest scop, se va institui un mecanism consultativ ad hoc, flexibil, de coordonare a 

activităților de asistență tehnică destinate Africii de Vest, în colaborare cu Comisia și în 

conformitate cu concluziile adoptate de Consiliu la 30 noiembrie 2009 (obiectiv: 2011).

Aceasta ar trebui să se facă cu respectarea deplină a normelor și a procedurilor aferente 

instrumentului financiar al UE;

- activitățile de asistență tehnică vor răspunde nevoilor și priorităților menționate de țările 

din regiune în cadrul planului de acțiune regional adoptat de ECOWAS, sprijinit de 

Comisie și pus în aplicare de asemenea de către UNODC (obiectiv: începând din 

septembrie 2010).

· Intensificarea eforturilor în vederea prevenirii deturnării precursorilor pentru producția ilicită 

de droguri, în cooperare cu Comisia.
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· Vor fi îmbunătățite aptitudinile, precum și capacitatea resurselor în materie de informații și de 

desfășurare a operațiilor de interceptare maritimă și intervenție aeriană:

- se va întocmi și se va actualiza periodic o listă a resurselor și a finanțărilor aplicate de 

statele membre și de UE (obiectiv: al 2-lea semestru al anului 2010);

- se vor face demersuri în scopul încheierii de acorduri cu țările terțe relevante din regiuni și 

cu unele „state de pavilion”, în vederea facilitării procedurilor de îmbarcare, în 

conformitate cu Convenția din 1988 a Organizației Națiunilor Unite împotriva traficului 

ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope (obiectiv: 2011-2012);

- vor fi dezvoltate operații terestre, maritime, fluviale și aeriene comune (obiectiv: începând 

din septembrie 2010, oricâte operații vor fi necesare).

II - Anihilarea rutelor traficului de heroină

· Statele membre afectate de traficul de heroină vor adopta o abordare comună care ține seama 

de caracterul foarte diversificat al rutelor și al partenerilor implicați. Această abordare comună 

se va baza în special pe rețeaua de ofițeri de legătură ai statelor membre și pe delegațiile UE 

din Balcani și din alte regiuni de tranzit, pe baza eforturilor existente ale statelor membre și 

ale UE:

- capacitatea și relevanța rețelei existente se va evalua în funcție de necesitățile 

operaționale (obiectiv: 2011);

- rețeaua se va consolida, după cum este necesar, prin desemnarea de ofițeri de legătură 

suplimentari ai statelor membre în țările terțe relevante (obiectiv: primul semestru al 

anului 2012);

- schimburile de informații dintre ofițerii de legătură din statele membre ale UE vor fi 

puternic încurajate, iar rezultatele, dacă este cazul, se vor împărtăși la nivelul agenției de 

aplicare a legii responsabile (obiectiv: începând din septembrie 2010, pentru a fi pe 

deplin funcționale în ianuarie 2011);
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- această abordare va implica, după caz, agențiile regionale existente de cooperare în 

materie de aplicare a legii, cum ar fi SECI/SELEC din București și CARICC din 

Almaty (Kazahstan) (obiectiv: începând din septembrie 2010).

· Cooperarea operațională cu țările terțe care se confruntă cu traficul de heroină pe rutele din 

Balcani și de la Marea Neagră, precum și cooperarea cu țările învecinate din Europa de Est, se 

va intensifica cât mai mult posibil:

- statele de pe ruta Balcanilor vor participa, după caz, la proiectele conduse de Europol și 

la introducerea de date în fișierele de lucru pentru analiză (AWF), în conformitate cu 

cadrul juridic aplicabil (obiectiv: începând din septembrie 2010);

- livrările controlate și utilizarea de agenți sub acoperire se vor realiza în cazurile 

adecvate și în cooperare cu țările terțe relevante (obiectiv: începând din 2011);

- se vor utiliza tehnici speciale, dacă este cazul, pentru supravegherea rutelor traficului de 

heroină, în cooperare cu țările terțe relevante (obiectiv: 2011-2012);

- dacă este posibil și necesar, se vor efectua anchete comune cu țările terțe respective, 

dacă este necesar în cadrul cooperării bilaterale cu aceste țări (obiectiv: 2011-2012);

- Uniunea Europeană va lansa inițiative pentru a spori schimburile de informații și de

know-how dintre statele membre și statele din Balcani în cauză (obiectiv: începând din 

cel de al 2-lea semestru al anului 2010).
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· În deplină concordanță și sinergie cu politicile externe și de extindere, se vor dezvolta 

parteneriate cu unele țări terțe a căror cooperare este considerată esențială, în special cu acele 

țări care joacă un rol important în contracararea traficului de droguri la sursă (obiectiv: 2011-

2012).

· Activitățile de cooperare tehnică cu țările terțe vizate de traficul de heroină din Balcani, 

desfășurate sub conducerea statelor membre și a Comisiei, trebuie să fie mai bine coordonate, 

cu scopul de a se evita suprapunerile și de a se partaja sumele aferente anumitor investiții 

convenite de către statele membre; aceasta ar trebui să se facă cu respectarea deplină a 

instrumentelor, a normelor și a procedurilor financiare ale UE.

- se va constitui un mecanism ad hoc flexibil și consultativ pentru a coordona asistența 

tehnică acordată țărilor terțe relevante, în colaborare cu Comisia (obiectiv: septembrie 

2010); Aceasta ar trebui să se facă cu respectarea deplină a normelor și a procedurilor 

aferente instrumentului financiar al UE;

- reținând această perspectivă, se va elabora un program al activităților de cooperare 

desfășurate sub conducerea Comisiei și a statelor membre, care se distribuie statelor 

membre în cauză și se analizează cu scopul de a îmbunătăți oferta globală a Uniunii 

Europene în materie de cooperare (obiectiv: 2011, cu actualizări periodice);

- Rezultatele proiectelor europene în curs de desfășurare se vor evalua, iar proiectele 

europene ar trebui să fie sprijinite și continuate după cum este necesar (obiectiv: primul 

semestru al anului 2011, actualizat periodic).
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· Rolul Europol în regiune va fi consolidat în conformitate cu cadrul juridic aplicabil, dacă este 

necesar:

- cooperarea dintre Europol și SELEC/SECI din București se poate intensifica prin 

punerea la dispoziție de către Europol a capacităților de analiză și prin desemnarea unui 

reprezentant al Europol la sediul SECI/SELEC (obiectiv: septembrie 2010);

- Europol va acorda sprijin analitic statelor membre respective, inclusiv rețelei de ofițeri 

de legătură, SECI/SELEC și CARICC, pe baza OCTA și sub forma unor anunțuri 

personalizate de tip „avertisment în caz de amenințare” (OC-SCAN) (obiectiv:

septembrie 2010);

- Europol va furniza analize operaționale statelor membre respective, inclusiv rețelei de 

ofițeri de legătură, SECI/SELEC și CARICC, prin intermediul „grupurilor-țintă” 

specifice din fișierele de lucru pentru analiză existente, precum HEROIN AWF 

(obiectiv: începând din ianuarie 2011);

- schimburile de informații dintre Europol și misiunile de politică de securitate și de 

apărare comună (EUPM și EULEX Kosovo) vor fi îmbunătățite (obiectiv: începând din 

2011);

- aplicația de rețea a Europol pentru schimbul de informații securizate (SIENA) va fi 

utilizată de statele membre în centre regionale sub forma unui terminal SIENA 

(obiectiv: ianuarie 2011).
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· Combaterea deturnării precursorilor chimici va deveni o prioritate comună a statelor membre 

care sunt deosebit de implicate în combaterea traficului de heroină:

- statele membre vor fi invitate să sprijine Comisia în eforturile sale de consolidare a 

controlului și de abordare a slăbiciunilor identificate în dreptul european privind 

precursorii prin raportul de evaluare privind legislația CE corespunzătoare privind 

precursorii (obiectiv: sfârșitul anului 2011);

- intensificarea eforturilor în vederea prevenirii deturnării precursorilor pentru producția 

ilicită de droguri, în cooperare cu Comisia;

- măsurile de monitorizare speciale vor fi menținute în cadrul proiectelor COHESION și 

PRISM (obiectiv: 2010-2011);

- proiectele europene în curs de desfășurare, precum programul ISEC al UE, sunt 

susținute și continuate (obiectiv: 2012).

· Reafirmăm importanța unei combateri eficiente a traficului de droguri, în cooperare cu statele 

membre ale UE și, de asemenea, în cadrul politicii de extindere a UE.

III – Combaterea produselor infracțiunii

· Instrumentele care să permită identificarea produselor infracțiunii vor fi consolidate în cadrul 

Uniunii Europene, având în vedere evaluările în curs de desfășurare:

- statele membre trebuie să continue să înregistreze progrese pentru ca agențiile lor de 

recuperare a activelor provenite din infracțiune să devină rapid operaționale, în 

conformitate cu Decizia 2007/845/JAI din 6 decembrie 2007, având în vedere recentele 

orientări privind bunele practici în recuperarea activelor ale grupului de acțiune 

financiară și asigurându-le acestora mijloace substanțiale (obiectiv: cel târziu la sfârșitul 

anului 2010);
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- statele membre vor lua măsurile necesare în vederea identificării unor mijloace eficiente 

de identificare a produselor infracțiunii (obiectiv: începând din septembrie 2010);

- în cadrul Europol, ar trebui să fie consolidată cooperarea dintre unitățile de anchetare a 

spălării banilor și dintre alte servicii ale poliției statelor membre, competente în 

combaterea spălării banilor și, de asemenea, se va analiza valoarea adăugată a unei 

rețele informale specifice (obiectiv: sfârșitul anului 2010);

- Sistemul de informații al Europol (IS) și fișierele de lucru pentru analiză (de exemplu, 

SUSTRANS) ar trebui să fie utilizate pentru a prelucra date și informații operative 

referitoare, în special, la circuitele financiare clandestine de spălare de bani care sunt 

legate de traficul de droguri și la identificarea activelor provenite din infracțiuni.

(obiectiv: primul semestru al anului 2011).

· La solicitarea statelor membre, Eurojust va contribui la facilitarea executării deciziilor 

referitoare la sechestrarea sau confiscarea produselor infracțiunii în cadrul UE, ori de câte ori 

această facilitare este utilă.

· UE ar trebui să aibă în vedere furnizarea de asistență tehnică destinată țărilor terțe dispuse să 

elaboreze instrumente de identificare și sechestrare/confiscare și să adopte legislația necesară 

pentru a le conferi eficacitate. Aceasta va avea în vedere inițiativele internaționale existente 

(de exemplu, inițiativa STAR UNODC/Banca Mondială).

· Statele membre sunt încurajate să utilizeze, ori de câte ori este posibil, veniturile obținute prin 

sechestrare/confiscare și alte măsuri similare, în conformitate cu legislația națională, a 

activelor provenite din infracțiune prin trafic de droguri pentru a îmbunătăți lupta împotriva 

drogurilor, cât mai mult posibil și cu respectarea deplină a competențelor bugetare ale statelor 

membre:

- în cadrul UE vor fi identificate obiective comune pe care statele membre trebuie să le 

îndeplinească (obiectiv: 2011).
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Ca urmare a recomandărilor COSI, Consiliul JAI va analiza periodic stadiul de punere în aplicare a 

prezentului pact. Pactul sus-menționat va fi, de asemenea, completat în timpul președințiilor viitoare 

prin acțiuni complementare cu privire la alte droguri.

________________________


