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Subiect: Proiect de concluzii ale Consiliului privind stabilirea priorităților UE pentru 
combaterea criminalității organizate în perioada 2011-2013

1. Ciclul de politici ale UE pentru perioada 2011-2013 privind formele grave de criminalitate 

internațională și criminalitatea organizată1 prevede ca Comitetul permanent pentru cooperarea 

operațională în materie de securitate internă (COSI) și Comisia să elaboreze un document 

consultativ de politică pe baza Evaluării amenințării pe care o reprezintă criminalitatea 

organizată în UE 2011 (OCTA 2011). Proiectul de document consultativ de politică, care a 

fost elaborat de Președinție pe baza contribuțiilor din partea Comisiei, are ca punct de plecare 

rezumatul OCTA UE 20112 și urmărește asistarea COSI în transmiterea către Consiliu a unui 

proiect de concluzii care să stabilească noile priorități ale UE pentru combaterea criminalității 

organizate în perioada 2011-2013. 

  
1 documentul 15358/11.
2 documentul 8709/11
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2. În cadrul reuniunii sale din 1 iunie 2011, COSI a ajuns la un acord general asupra 

documentului consultativ de politică pentru perioada 2011-2013 astfel cum este 

prevăzut/astfel cum figurează în documentul 9225/4/11 REV 4, precum și asupra proiectului 

de concluzii ale Consiliului privind stabilirea priorităților UE pentru combaterea criminalității 

organizate în perioada 2011-2013. 

3. Prin urmare, Coreper este invitat să confirme acordul cu privire la proiectul de concluzii ale 

Consiliului, astfel cum figurează în anexă, și să îl înainteze Consiliului spre aprobare. 
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ANEXĂ

PROIECT 

DE CONCLUZII ALE CONSILIULUI PRIVIND STABILIREA PRIORITĂȚILOR UE 

PENTRU COMBATEREA CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE ÎN PERIOADA 2011-2013

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

AVÂND ÎN VEDERE concluziile Consiliului privind crearea și punerea în aplicare a unui ciclu de 
politici ale UE privind formele grave de criminalitate internațională și criminalitatea organizată 
(ciclu de politici ale UE)1, care au stabilit un ciclu multianual de politici și o metodologie clară 
pentru stabilirea, punerea în aplicare și evaluarea priorităților în lupta împotriva criminalității 
internaționale organizate și grave,

REAMINTIND că în perioada 2011-2013, ar trebui pus în aplicare un ciclu inițial redus de 
elaborare a politicilor pe baza Evaluării amenințării pe care o reprezintă criminalitatea organizată în 
UE (OCTA) 2011,

LUÂND ACT de prioritățile și sarcinile în combaterea criminalității organizate care au fost stabilite 
în documentele strategice, precum Programul de la Stockholm2, Strategia de securitate internă3, 
Comunicarea Comisiei privind strategia de securitate internă a UE în acțiune4, Concluziile 
Consiliului privind Comunicarea Comisiei referitoare la strategia de securitate internă a UE în 
acțiune5, Pactul european de combatere a traficului internațional de droguri - anihilarea rutelor 
traficului de cocaină și de heroină6, Planul de acțiune al UE în materie de droguri pentru perioada 
2009-20127, Rezoluția Consiliului privind Planul de acțiune vamală al UE de combatere a încălcării 
DPI pentru perioada 2009-20128, Rezoluția Consiliului privind o strategie consolidată pentru 
cooperarea vamală9 și Concluziile Consiliului privind contribuția autorităților vamale la punerea în 
aplicare a Programului de la Stockholm în lupta împotriva criminalității transfrontaliere grave și 
organizate10.

  
1 documentul 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94
2 JO C 115, 4.5.10, p. 1 
3 documentul 7120/10 JAI CO EUR-PREP 8 JAI 182
4 documentul 16797/10 JAI 990
5 documentul 6699/11 JAI 124
6 documentul 8821/10 JAI 320 COSI 20 CORDROGUE 40 CRIMORG 79 JAIEX 39
7 documentul 16116/08 CORDROGUE 85 SAN 281 ENFOPOL 237 RELEX 944
8 JO C 71, 25.3.2009, p. 1
9 JO C 260, 30.10.2009, p.1
10 documentul 8096/11 JAI 183 ENFOCUSTOM 18
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SUBLINIIND faptul că acțiunile de punere în aplicare a documentelor strategice de mai sus trebuie 

să rămână coerente cu prezentele priorități ale Consiliului și cu ciclul de elaborare a politicilor UE,

SUBLINIIND importanța stabilirii unui număr limitat de priorități pentru combaterea criminalității 

organizate în ciclul de politici ale UE pentru perioada 2011-2013 care să poată fi, în mod realist, 

puse în aplicare la nivel european și, după caz, la nivel național sau regional, în raport cu obiective 

strategice convenite și prin intermediul planurilor de acțiune operaționale anuale ale UE,

SUBLINIIND faptul că autoritățile naționale competente, inclusiv poliția, poliția de frontieră, 

autoritățile vamale, judiciare și administrative și instituțiile și agențiile UE trebuie să coopereze cât 

se poate de strâns în vederea punerii în aplicare a prezentelor priorități și trebuie să vizeze găsirea 

unui echilibru între prevenirea și abordarea consecințelor amenințărilor la adresa securității UE 

generate de criminalitatea organizată,

EVIDENȚIIND faptul că Strategia de securitate internă invită la o abordare largă, pragmatică, 

flexibilă și realistă și că, prin urmare, autoritățile trebuie să păstreze o marjă de flexibilitate pentru a 

aborda amenințări neașteptate sau emergente la adresa securității UE, 

SUBLINIIND că dimensiunea externă a securității interne și cooperarea cu țări terțe ar trebui să fie 

luate în considerare în momentul punerii în aplicare a priorităților Consiliului și a ciclului de 

elaborare a politicilor UE, îndeosebi prin îmbunătățirea cooperării operaționale în materie de 

aplicarea legii cu țările terțe și prin sprijinirea consolidării capacității operaționale a autorităților de 

aplicare a legii din țările terțe,

AVÂND ÎN VEDERE analiza Europol și recomandările formulate în OCTA UE 2011,

REAMINTIND faptul că Comitetul permanent pentru cooperarea operațională în materie de 

securitate internă (COSI), instituit în temeiul articolului 71 din TFUE, facilitează, promovează și 

consolidează coordonarea acțiunilor operaționale ale autorităților statelor membre competente în 

domeniul securității interne,

CONSILIUL stabilește următoarele priorități, expuse într-o ordine aleatorie, pentru combaterea 

criminalității organizate pentru perioada 2011-2013:

- să slăbească capacitatea grupărilor de criminalitate organizată active sau având bazele în 

Africa de Vest de a face trafic de cocaină și heroină către și în interiorul UE;
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- să reducă rolul Balcanilor de Vest, ca zonă-cheie de tranzit și de stocare pentru bunurile 

ilicite destinate UE și ca centru logistic pentru grupările de criminalitate organizată, inclusiv 

grupările de criminalitate organizată vorbitoare de albaneză;

- să slăbească capacitatea grupărilor de criminalitate organizată de a facilita imigrația ilegală 

către UE, în special prin partea sudică, sud-estică și estică a Europei și îndeosebi la frontiera 

greco-turcă și în zonele de criză din Mediterana din apropierea Africii de Nord.;

- să reducă producția și distribuția în UE a drogurilor sintetice, inclusiv a noilor substanțe 

psihoactive;

- să anihileze traficul către UE, în special sub formă de containere, de bunuri ilicite, inclusiv 

cocaină, heroină, canabis, bunuri contrafăcute și țigări; 

- să combată toate formele de trafic de ființe umane și traficul de persoane prin vizarea 

grupărilor de criminalitate organizată care desfășoară astfel de activități infracționale, în 

special în punctele nodale de criminalitate din sudul, sud-vestul și sud-estul UE;

- să reducă capacitățile generale ale grupărilor de criminalitate organizată mobile (itinerante) 

de a desfășura activități infracționale;

- să accelereze combaterea criminalității cibernetice și utilizarea abuzivă a internetului de 

către grupările de criminalitate organizată.
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ÎNSĂRCINEAZĂ COSI, în cadrul mandatului său1, și astfel cum se specifică în concluziile 

Consiliului privind crearea și punerea în aplicare a unui ciclu de politici ale UE privind formele 

grave de criminalitate internațională și criminalitatea organizată, să coordoneze, să sprijine, să 

monitorizeze și să evalueze, astfel cum prevede ciclul de elaborare a politicilor UE, punerea în 

aplicare a obiectivelor strategice și a planurilor de acțiune operaționale anuale pentru fiecare 

prioritate. În acord cu concluziile Consiliului și cu comunicarea Comisiei privind strategia de 

securitate internă, COSI trebuie să asigure coerența în punerea în aplicare a măsurilor operaționale 

necesare pentru consolidarea securității interne în cadrul Uniunii, inclusiv o cooperare eficientă 

între autoritățile naționale relevante și între agențiile UE. În special, acesta trebuie să asigure faptul 

că măsurile care urmează să fie prezentate pentru punerea în aplicare a strategiei de securitate 

internă în domeniul criminalității grave și organizate sunt în continuare coerente cu obiectivele 

strategice pe care COSI trebuie să le adopte și cu planurile de acțiune operaționale anuale pe care 

COSI trebuie să le valideze, pe baza priorităților stabilite de Consiliu legate de criminalitate. COSI 

trebuie să stabilească legătura cu grupurile de pregătire relevante ale Consiliului pentru a se asigura 

că aceste priorități legate de criminalitate sunt luate în considerare în alte domenii de politică, în 

special în acțiunea externă a Uniunii,

INVITĂ toate grupurile de pregătire ale Consiliului, cu respectarea corespunzătoare a dispozițiilor 

tratatelor, să țină seama de aceste priorități în domeniile lor respective de politică,

INVITĂ Comisia să se asigure, în cooperare cu COSI, că punerea în aplicare a Strategiei de 

securitate internă reflectă o agendă comună de acțiune și că obiectivele strategice pentru securitatea 

internă a UE elaborate de Comisie cu privire la lupta împotriva criminalității grave și organizate 

sunt în continuare coerente cu prioritățile stabilite de Consiliu,

INVITĂ Comisia, în acord cu concluziile Consiliului privind crearea și punerea în aplicare a unui 

ciclu de politici ale UE privind formele grave de criminalitate internațională și criminalitatea 

organizată2, să revizuiască finanțarea (de exemplu, mecanismul ISEC etc.) pentru a sprijini punerea 

în aplicare a priorităților și să examineze fezabilitatea instituirii unui fond pentru securitatea internă 

pentru a sprijini eficient activitățile convenite în cadrul ciclului de elaborare a politicilor UE,

  
1 JO L 52, 3.3.2010, p. 50.
2 documentul 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94
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ÎNCURAJEAZĂ statele membre să utilizeze recuperarea activelor și să vizeze fondurile provenite 

din săvârșirea de infracțiuni pentru a combate criminalitatea organizată, inclusiv spălarea activelor 

financiare obținute în mod ilicit de grupările de criminalitate organizată, 

FACE APEL LA statele membre să utilizeze activ, pe lângă abordarea tradițională bazată pe justiția 

penală, abordări și instrumente alternative și complementare pentru combaterea criminalității 

organizate,1

INVITĂ statele membre să angajeze resursele necesare, după caz, pentru punerea în aplicare a 

acestui ciclu de elaborare a politicilor și pentru asigurarea coordonării între nivelurile politic și cel 

operațional.

____________________________

  
1 Abordări și acțiuni complementare pentru prevenirea și combaterea criminalității organizate: 

O colecție de exemple de bune practici din statele membre ale UE, (documentul 10899/11 JAI 
380 COSI 44 CRIMORG 77 ENFOPOL 179), document elaborat de președinția ungară, 
prezintă o serie de cele mai bune practici pentru prevenirea și combaterea criminalității 
organizate


