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Zadeva: Osnutek sklepov Sveta o določitvi prednostnih nalog EU v boju proti 
organiziranemu kriminalu za obdobje med letoma 2011 in 2013

1. V skladu s političnim ciklom EU za organizirani kriminal in hude oblike mednarodnega 

kriminala za obdobje 2011–20131 morata Stalni odbor za operativno sodelovanje na področju 

notranje varnosti (COSI) in Komisija pripraviti strateškosvetovalni dokument na podlagi 

ocene ogroženosti EU zaradi organiziranega kriminala za leto 2011 (EU OCTA 2011). 

Osnutek strateškosvetovalnega dokumenta, ki ga je v sodelovanju s Komisijo oblikovalo 

predsedstvo, temelji na povzetku EU OCTA 20112 in naj bi bil odboru COSI v pomoč pri 

oblikovanju osnutka sklepov Sveta o določitvi novih prednostnih nalog EU v boju proti 

organiziranemu kriminalu za obdobje med letoma 2011 in 2013. 

  
1 Dok. 15358/10.
2 Dok. 8709/11.
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2. Odbor COSI je na seji 1. junija 2011 dosegel splošni dogovor o strateškosvetovalnem 

dokumentu za obdobje 2011–2013 (dok. 9225/4/11 REV 4) in osnutku sklepov Sveta o 

določitvi prednostnih nalog EU v boju proti organiziranemu kriminalu za obdobje med 

letoma 2011 in 2013.

3. Coreper naj zato potrdi dogovor o priloženem osnutku sklepov Sveta in ga predloži v 

odobritev Svetu. 
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PRILOGA

OSNUTEK

SKLEPI SVETA O DOLOČITVI PREDNOSTNIH NALOG EU V BOJU PROTI 

ORGANIZIRANEMU KRIMINALU ZA OBDOBJE MED LETOMA 2011 IN 2013

SVET EVROPSKE UNIJE,

UPOŠTEVAJOČ sklepe Sveta o oblikovanju in izvajanju političnega cikla EU za organizirani 

kriminal in hude oblike mednarodnega kriminala (politični cikel EU)1, v katerih sta določena 

večletni politični cikel in jasna metodologija za določanje, izvajanje in ocenjevanje prednostnih 

nalog v boju proti organiziranemu kriminalu in hudim oblikam mednarodnega kriminala,

OPOZARJAJOČ na dejstvo, da bi bilo treba v obdobju med letoma 2011 in 2013 prvotni politični 

cikel v omejenem obsegu izvajati na podlagi ocene ogroženosti EU zaradi organiziranega kriminala 

(OCTA) za leto 2011,

UPOŠTEVAJOČ naloge, tudi prednostne, v okviru boja proti organiziranemu kriminalu, določene v 

strateških dokumentih, kot so stockholmski program2, strategija notranje varnosti3, sporočilo 

Komisije o izvajanju strategije notranje varnosti 4, sklepi Sveta o sporočilu Komisije o izvajanju 

strategije notranje varnosti Evropske unije5, Evropski pakt za preprečevanje mednarodnega 

trgovanja s prepovedanimi drogami – prekinitev kokainskih in heroinskih poti6, akcijski načrt EU za 

boj proti drogam 2009–20127, resolucija Sveta o carinskem akcijskem načrtu EU za boj proti 

kršitvam pravic intelektualne lastnine v letih 2009 do 20128, resolucija Sveta o okrepljeni strategiji 

za carinsko sodelovanje9 ter sklepi Sveta o prispevku carinskih organov k izvajanju stockholmskega 

programa v boju proti hudim čezmejnim kaznivim dejanjem in čezmejnemu organiziranemu 

kriminalu10.

  
1 Dok. 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94.
2 UL C 115, 4.5.2010, str.1.
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 UL C 71, 25.3.2009, str.1.
9 UL C 260, 30.10.2009, str. 1.
10 Dok. 8096/11 JAI 183 ENFOCUSTOM 18.
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POUDARJAJOČ, da morajo biti ukrepi za izvajanje navedenih strateških dokumentov še naprej 

skladni s sedanjimi prednostnimi nalogami Sveta in političnim ciklom EU,

OPOZARJAJOČ, kako pomembno je določiti omejeno število prednostnih nalog za boj proti 

organiziranemu kriminalu v okviru političnega cikla EU za obdobje med letoma 2011 in 2013, ki jih 

je realno mogoče izpolniti na evropski ravni, po potrebi pa tudi na nacionalni ali regionalni ravni 

glede na dogovorjene strateške cilje in v okviru letnih operativnih akcijskih načrtov EU,

POUDARJAJOČ, da morajo pristojni nacionalni organi, med drugim policija, mejna straža, 

carinska služba, pravosodni in upravni organi, ter institucije in agencije EU tesno sodelovati pri 

izpolnjevanju sedanjih prednostnih nalog in si prizadevati za dosego ravnovesja med 

preprečevanjem in odpravljanjem posledic groženj, ki jih organizirani kriminal predstavlja za 

varnost EU,

POUDARJAJOČ, da se v strategiji notranje varnosti spodbuja širši, pragmatičen, prilagodljiv in 

realističen pristop ter da morajo zato oblasti ostati dovolj prožne, da bodo pripravljene na 

obravnavanje nepričakovanih ali porajajočih se groženj za varnost EU, 

OPOZARJAJOČ, da je treba pri izpolnjevanju prednostnih nalog Sveta in izvajanju političnega 

cikla EU upoštevati zunanjo razsežnost notranje varnosti in sodelovanje s tretjimi državami, zlasti 

tako, da izboljšamo operativno sodelovanje s tretjimi državami na področju kazenskega pregona in

pripomoremo h krepitvi operativne zmogljivosti organov kazenskega pregona iz tretjih držav,

UPOŠTEVAJOČ analizo Europola in priporočil iz OCTA EU za leto 2011,

POUDARJAJOČ, da Stalni odbor za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti (COSI), 

ustanovljen na podlagi člena 71 PDEU, olajšuje, pospešuje in krepi usklajevanje operativnih 

ukrepov organov držav članic, pristojnih za področje notranje varnosti,

v okviru boja proti organiziranemu kriminalu za obdobje med letoma 2011 in 2013 določa naslednje 

prednostne naloge (v naključnem vrstnem redu):

– oslabitev zmogljivosti organiziranih kriminalnih združb, ki so dejavne v zahodni Afriki ali iz 

nje izhajajo, od koder tihotapijo kokain in heroin v EU in po njej;
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– zmanjšanje vloge Zahodnega Balkana kot ključnega območja za tranzit in shranjevanje 

nezakonitega blaga, namenjenega v EU, in logističnega središča za organizirane kriminalne 

združbe, vključno z albansko govorečimi organiziranimi kriminalnimi združbami;

– okrnitev zmogljivosti organiziranih kriminalnih združb, ki se ukvarjajo z nezakonitim 

priseljevanjem v EU, zlasti prek južne, jugovzhodne in vzhodne Evrope in predvsem na 

grško-turški meji ter na kriznih območjih Sredozemlja v bližini severne Afrike;

– zmanjšanje proizvodnje in omejitev distribucije sintetičnih drog v EU, vključno z novimi 

psihoaktivnimi snovmi;

– prestrezanje pošiljk z nezakonitim blagom, zlasti zabojnikov, namenjenih v EU, vključno s 

kokainom, heroinom, marihuano, ponarejenim blagom in cigaretami; 

– boj proti vsem oblikam trgovine z ljudmi in tihotapljenja ljudi, tako da se sprejmejo ciljni 

ukrepi proti organiziranim kriminalnim združbam, ki se s takimi kriminalnimi dejavnostmi 

ukvarjajo zlasti na območju južnih, jugozahodnih in jugovzhodnih kriminalnih žarišč v EU;

– oslabitev splošnih zmogljivosti mobilnih (potujočih) organiziranih kriminalnih združb za 

izvajanje kriminalne dejavnosti;

– okrepitev boja proti kibernetski kriminaliteti in kriminalni zlorabi interneta s strani 

organiziranih kriminalnih združb; 
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odboru COSI NAROČA, naj v okviru svojih nalog1 in v skladu s sklepi Sveta o oblikovanju in 

izvajanju političnega cikla EU za organizirani kriminal in hude oblike mednarodnega kriminala 

usklajuje, podpira, spremlja in ocenjuje izvajanje strateških ciljev in letnih operativnih akcijskih 

načrtov za posamezne prednostne naloge, kot je določeno v političnem ciklu EU. Odbor COSI mora 

v skladu s sklepi Sveta o sporočilu Komisije o izvajanju strategije notranje varnosti zagotoviti 

dosledno izvajanje operativnih ukrepov, ki so potrebni za večjo notranjo varnost Unije, pa tudi 

učinkovito sodelovanje med zadevnimi nacionalnimi organi in med agencijami EU. Predvsem mora 

zagotoviti, da so ukrepi, ki se predložijo za izvajanje strategije notranje varnosti na področju hudih 

oblik kriminala in organiziranega kriminala, skladni s strateškimi cilji, ki jih COSI sprejme, in 

letnimi operativnimi akcijskimi načrti, ki jih ta potrdi na podlagi prednostnih nalog v zvezi s 

kaznivimi dejanji, ki jih določi Svet.  COSI mora sodelovati tudi z zadevnimi pripravljalnimi telesi 

Sveta, da bi se te prednostne naloge upoštevale v drugih področjih politike, zlasti zunanjem 

delovanju Unije,

POZIVA vsa pripravljalna telesa Sveta, naj ob ustreznem upoštevanju določb v Pogodbah te

prednostne naloge vključijo v svoja področja politike,

POZIVA Komisijo, naj v sodelovanju z odborom COSI zagotovi, da bo izvajanje strategije za 

notranjo varnost temeljilo na skupnem načrtu ukrepanja in da bodo strateški cilji za notranjo 

varnost, ki jih oblikuje Komisija v okviru boja proti hudim oblikam kriminala in organiziranemu 

kriminalu, še naprej skladni s prednostnimi nalogami, ki jih določi Svet, 

v skladu s sklepi Sveta o oblikovanju in izvajanju političnega cikla EU za organizirani kriminal in

hude oblike mednarodnega kriminala2 POZIVA Komisijo, naj pregleda financiranje (npr. 

mehanizem financiranja programa za preprečevanje kriminala in boj proti njemu (ISEC), itd.) za 

podporo izvajanja prednostnih nalog ter preuči, ali bi bilo izvedljivo vzpostaviti sklad za notranjo 

varnost, da bi lahko učinkovito podprli dejavnosti, dogovorjene v okviru političnega cikla EU,

  
1 UL L 52, 3.3.2010, str. 50.
2 Dok. 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94.
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SPODBUJA države članice, naj uporabljajo možnost odvzema premoženjskih koristi in posebno 

pozornost namenijo finančnim sredstvom, pridobljenih s kaznivimi dejanji, v boju proti 

organiziranemu kriminalu, vključno s pranjem denarja, ki so ga nezakonito pridobile organizirane 

kriminalne združbe, 

POZIVA države članice, naj v boju proti organiziranemu kriminalu poleg ustaljenih 

kazenskopravnih pristopov aktivno uporabljajo alternativne ter dopolnilne pristope in instrumente1,

POZIVA države članice, naj izvajanju tega političnega cikla ter zagotavljanju skladnosti politične in 

operativne ravni po potrebi namenijo ustrezna sredstva. 

________________________

  
1 Dopolnilni pristopi in ukrepi za preprečevanje organiziranega kriminala in boj proti njemu:

zbirka primerov dobrih praks držav članic EU (dok. 10899/11 JAI 380 COSI 44 CRIMORG 
77 ENFOPOL 179) je publikacija, v kateri je madžarsko predsedstvo zbralo številne primere 
najboljše prakse za preprečevanje organiziranega kriminala in boj proti njemu.


