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POZNÁMKA
Od: Predsedníctvo
Komu: COREPER/Rada
Č. predch. dok.: 10088/2/11 REV 2 JAI 313 COSI 37 ENFOPOL 148 CRIMORG 66 

ENFOCUSTOM 44 PESC 598 RELEX 492
9225/11 JAI 250 COSI 28 ENFOPOL 121 CRIMORG 52 ENFOCUSTOM 34 
PESC 513 RELEX 401
15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94 

Predmet: Návrh záverov Rady, ktorými sa stanovujú priority EÚ na boj proti 
organizovanej trestnej činnosti na roky 2011 až 2013

1. V rámci cyklu politík EÚ (2011 – 2013) na boj proti organizovanej a závažnej medzinárodnej 

trestnej činnosti1 sa vyžaduje, aby Stály výbor pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej 

bezpečnosti (COSI) a Komisia na základe hodnotenia hrozieb organizovanej trestnej činnosti 

na rok 2011 (OCTA 2011) vypracovali politický poradný dokument. Návrh takéhoto 

dokumentu vypracovalo predsedníctvo, pričom k jeho práci prispela i Komisia. Nadväzuje sa 

v ňom na súhrnné hodnotenie hrozieb organizovanej trestnej činnosti na rok 20112 a jeho 

účelom je pomôcť výboru COSI predložiť návrh záverov Rady, ktorými sa stanovujú nové 

priority EÚ na boj proti organizovanej trestnej činnosti na roky 2011 až 2013.

  
1 Dokument 15358/10
2 Dokument 8709/11.
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2. Výbor COSI na svojom zasadnutí 1. júna 2011 dospel k všeobecnej dohode o znení 

politického poradného dokumentu na roky 2011 až 2013 uvedenom v dokumente 9225/4/11 

REV 4, ako aj o návrhu záverov Rady, ktorými sa stanovujú priority EÚ na boj proti 

organizovanej trestnej činnosti na roky 2011 až 2013.

3. Na základe uvedeného sa Coreper vyzýva, aby dohodu o návrhu záverov Rady uvedenom v 

prílohe potvrdil a predložil ho Rade na schválenie.



11050/11 do/LKU/ib 3
PRÍLOHA DG H SK

PRÍLOHA

NÁVRH
ZÁVERY RADY, KTORÝMI SA STANOVUJÚ PRIORITY EÚ NA BOJ PROTI 

ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI NA ROKY 2011 AŽ 2013

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

ZO ZRETEĽOM NA závery Rady o vytvorení a vykonávaní cyklu politík EÚ na boj proti 
organizovanej a závažnej medzinárodnej trestnej činnosti (cyklus politík EÚ)1, ktorými sa 
ustanovuje vytvorenie viacročného cyklu politík a jasná metodika na stanovovanie, vykonávanie 
a hodnotenie priorít v boji proti organizovanej a závažnej medzinárodnej trestnej činnosti,

PRIPOMÍNAJÚC, že v rokoch 2011 až 2013 by sa na základe hodnotenia hrozieb organizovanej 
trestnej činnosti (OCTA) pre EÚ na rok 2011, mal vykonávať počiatočný a skrátený cyklus politík,

BERÚC NA VEDOMIE priority a úlohy v boji proti organizovanej trestnej činnosti, ktoré sa 
stanovili v strategických dokumentoch, ako napríklad v Štokholmskom programe,2 v stratégii 
vnútornej bezpečnosti,3 v oznámení Komisie o stratégii vnútornej bezpečnosti,4 v záveroch Rady 
o oznámení Komisie o stratégii vnútornej bezpečnosti Európskej únie,5 v Európskom pakte na boj 
proti medzinárodnému obchodovaniu s drogami – prerušovanie kokaínových a heroínových trás,6

v akčnom pláne EÚ na boj proti drogám na obdobie 2009 – 2012,7 v uznesení Rady k akčnému 
plánu EÚ v colnej oblasti zameranému na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na roky 

2009 – 20128, v uznesení Rady o posilnenej stratégii pre colnú spoluprácu9, ako aj v záveroch Rady 
o príspevku colných orgánov k vykonávaniu Štokholmského programu v oblasti boja proti závažnej 
a organizovanej cezhraničnej trestnej činnosti10.

  
1 Dokument 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94.
2 Ú. v. EÚ C 115, 4.5.2010, s. 1.
3 Dokument 7120/10 JAI CO EUR-PREP 8 JAI 182.
4 Dokument 16797/10 JAI 990.
5 Dokument 6699/11 JAI 124.
6 Dokument 8821/10 JAI 320 COSI 20 CORDROGUE 40 CRIMORG 79 JAIEX 39.
7 Dokument 16116/08 CORDROGUE 85 SAN 281 ENFOPOL 237 RELEX 944.
8 Ú. v. EÚ C 71, 25.3.2009, s. 1.
9 Ú. v. EÚ C 260, 30.10.2009, s. 1.
10 Dokument 8096/11 JAI 183 ENFOCUSTOM 18.
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ZDÔRAZŇUJÚC, že opatrenia na vykonávanie uvedených strategických dokumentov musia ostať 
v súlade so súčasnými prioritami Rady a cyklom politík EÚ,

VYZVDIHUJÚC význam stanovenia obmedzeného počtu priorít na boj proti organizovanej trestnej 
činnosti na roky 2011 až 2013 v cykle politík EÚ, ktoré sa budú môcť reálne vykonávať na 
európskej a podľa potreby na národnej alebo regionálnej úrovni na základe dohodnutých 
strategických cieľov a prostredníctvom ročných operačných akčných plánov EÚ,

POČIARKUJÚC, že príslušné vnútroštátne orgány vrátane policajných, pohraničných, colných, 

justičných a správnych orgánov a inštitúcie a agentúry EÚ musia veľmi úzko spolupracovať pri 

vykonávaní týchto priorít a usilovať sa o dosiahnutie rovnováhy medzi predchádzaním hrozbám, 

ktoré pre bezpečnosť EÚ predstavuje organizovaná trestná činnosť, a odstraňovaním ich dôsledkov,

DÁVAJÚC DÔRAZ NA skutočnosť, že stratégia vnútornej bezpečnosti si vyžaduje otvorený, 

pragmatický, pružný a realistický prístup, a orgány si z tohto dôvodu musia zachovať istú mieru 

flexibility, aby mohli riešiť neočakávané alebo nové hrozby pre bezpečnosť EÚ, 

ZDÔRAZŇUJÚC, že vonkajší rozmer vnútornej bezpečnosti a spolupráca s tretími krajinami by sa 

mali zohľadňovať pri vykonávaní priorít Rady a cyklu politík EÚ, najmä tak, že sa zlepší operačná 

spolupráca s tretími krajinami v oblasti presadzovania práva a poskytne sa pomoc pri posilňovaní 

operačnej spôsobilosti orgánov presadzovania práva tretích krajín,

BERÚC NA VEDOMIE analýzu a odporúčania, ktoré Europol sformuloval v hodnotení EU OCTA 

2011,

PRIPOMÍNAJÚC, že Stály výbor pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti (COSI) 

zriadený podľa článku 71 ZFEÚ uľahčuje, podporuje a posilňuje koordináciu operačných činností 

orgánov členských štátov príslušných v oblasti vnútornej bezpečnosti,

RADA stanovuje tieto priority na boj proti organizovanej trestnej činnosti na roky 2011 až 2013 bez 

osobitného poradia:

– oslabiť schopnosť organizovaných zločineckých skupín, ktoré pôsobia alebo majú ústredie 

v západnej Afrike, pašovať kokaín a heroín do EÚ a obchodovať s nimi v rámci EÚ,
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– obmedziť úlohu západného Balkánu ako kľúčovej tranzitnej a skladovacej zóny nelegálnych 

komodít určených pre EÚ a ako logistického strediska organizovaných zločineckých skupín

vrátane albánsky hovoriacich organizovaných zločineckých skupín,

– oslabiť schopnosť organizovaných zločineckých skupín uľahčovať nelegálne 

prisťahovalectvo do EÚ najmä cez južnú, juhovýchodnú a východnú Európu a najmä na 

grécko-tureckých hraniciach a v krízových oblastiach Stredozemného mora v blízkosti 

severnej Afriky, 

– znížiť výrobu a distribúciu syntetických drog v EÚ vrátane nových psychoaktívnych látok, 

– narušiť dodávky nelegálnych komodít vrátane kokaínu, heroínu, konope, falšovaného tovaru 

a cigariet do EÚ, a to najmä dodávky formou kontajnerových zásielok,

– bojovať proti všetkým formám obchodovania s ľuďmi a pašovania ľudí, a to zameraním sa 

na organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť vykonávajú najmä v 

južných, juhozápadných a juhovýchodných strediskách trestnej činnosti v EÚ,

– znížiť všeobecné schopnosti mobilných (migrujúcich) organizovaných zločineckých skupín 

zapájať sa do trestnej činnosti,

– zintenzívniť boj proti počítačovej kriminalite a trestnému zneužívaniu internetu 

organizovanými zločineckými skupinami.



11050/11 do/LKU/ib 6
PRÍLOHA DG H SK

POVERUJE VÝBOR COSI, aby v rámci svojho mandátu1 a tak, ako sa uvádza v záveroch Rady 

o vytvorení a vykonávaní cyklu politík EÚ na boj proti organizovanej a závažnej medzinárodnej 

trestnej činnosti, koordinoval, podporoval, monitoroval a hodnotil vykonávanie strategických 

cieľov a ročných operačných akčných plánov v súvislosti s každou prioritou, ako sa stanovuje 

v cykle politík EÚ. V súlade so závermi Rady o oznámení Komisie o stratégii vnútornej 

bezpečnosti musí výbor COSI zabezpečiť jednotnosť vo vykonávaní operačných opatrení 

potrebných na posilnenie vnútornej bezpečnosti v Únii, ako aj účinnú spoluprácu medzi príslušnými 

vnútroštátnymi orgánmi a medzi agentúrami EÚ. Osobitne musí zabezpečiť, aby opatrenia 

predkladané na vykonávanie stratégie vnútornej bezpečnosti v oblasti závažnej a organizovanej 

trestnej činnosti boli naďalej v súlade so strategickými cieľmi, ktoré má výbor COSI prijať, 

a v súlade s operačnými akčnými plánmi, ktoré má výbor COSI validovať, a to na základe priorít 

v oblasti boja proti trestnej činnosti, ktoré v týchto záveroch stanovuje Rada. Výbor COSI tiež musí 

nadviazať kontakty s príslušnými prípravnými orgánmi Rady s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto 

priority v oblasti boja proti trestnej činnosti zohľadnili v ostatných oblastiach politiky, najmä vo 

vonkajšej činnosti Únie,

VYZÝVA všetky prípravné orgány Rady, aby s náležitým ohľadom na ustanovenia zmlúv 

zohľadnili uvedené priority vo svojich príslušných oblastiach politiky,

VYZÝVA Komisiu, aby v spolupráci s výborom COSI zabezpečila, aby sa vo vykonávaní stratégie 

vnútornej bezpečnosti odzrkadlil spoločný program opatrení a aby boli strategické ciele vnútornej 

bezpečnosti, ktoré vypracovala Komisia a ktoré sa týkajú boja proti závažnej a organizovanej 

trestnej činnosti, naďalej v súlade s prioritami, ktoré v týchto záveroch stanovila Rada,

VYZÝVA Komisiu, aby v súlade so závermi Rady o vytvorení a vykonávaní cyklu politík EÚ na 

boj proti organizovanej a závažnej medzinárodnej trestnej činnosti2 preskúmala financovanie (napr. 

mechanizmus ISEC atď.) s cieľom podporiť napĺňanie priorít a zvážila uskutočniteľnosť vytvorenia 

fondu pre vnútornú bezpečnosť s cieľom účinne podporovať činnosti dohodnuté v rámci cyklu 

politík EÚ,

  
1 Ú. v. EÚ L 52, 3.3.2010, s. 50.
2 Dokument 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94.
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NABÁDA členské štáty, aby na boj proti organizovanej trestnej činnosti využívali vymáhanie 

majetku a zameriavali sa na finančné prostriedky pochádzajúce z trestnej činnosti, ako aj na pranie 

finančných aktív nezákonne získaných organizovanými zločineckými skupinami, 

APELUJE na členské štáty, aby popri tradičnom prístupe založenom na trestnom súdnictve aktívne 

využívali alternatívne a doplnkové prístupy a nástroje na boj proti organizovanej trestnej činnosti,1

VYZÝVA členské štáty, aby kedykoľvek to bude vhodné, vyčlenili potrebné zdroje na vykonávanie 

tohto cyklu politík a na zabezpečenie koordinácie medzi úrovňou tvorby politík a operačnou 

úrovňou.

____________________________

  
1 Doplnkové postupy a činnosti na predchádzanie trestnej činnosti a boj proti nej: Zbierka 

ukážok najlepších postupov z členských štátov EÚ (dokument 10899/11 JAI 380 COSI 44 
CRIMORG 77 ENFOPOL 179), ktorú zostavilo maďarské predsedníctvo; obsahuje niekoľko 
najlepších postupov na predchádzanie organizovanej trestnej činnosti a boj proti nej.


