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PISNA IZJAVA 

v skladu s členom 116 poslovnika, 

ki jo vlagajo Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou in Graham Watson 

o evropskem dnevu spomina na žrtve mafije in ponovni uporabi dobrin in 

kapitala, ki so bili zaplenjeni mednarodnim kriminalnim organizacijam, v 

socialne namene  
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Pisna izjava o evropskem dnevu spomina na žrtve mafije in ponovni uporabi dobrin in 

kapitala, ki so bili zaplenjeni mednarodnim kriminalnim organizacijam, v socialne 

namene  

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 116 poslovnika, 

A. ker so mafije in organiziran kriminal na splošno postali čeznacionalni pojav in zahtevajo 

nujne ukrepe v vseh državah članicah, 

B ker imajo kriminalne združbe socialne, kulturne, gospodarske in politične posledice za 

države članice in sosednje države, 

C. ker mora boj proti organiziranemu kriminalu, zato da postane resnično učinkovit, potekati 

tudi na družbeni ravni v sodelovanju s civilno družbo in demokratičnimi institucijami, 

D. ker imajo nekatere države članice pomembne izkušnje pri usklajevanju med civilno 

družbo in demokratičnimi institucijami, kar je povzročilo nastanek inovativnih pravnih 

praks, zlasti glede zaplembe premoženja organiziranega kriminala in njegove uporabe v 

socialne namene, in ker organiziran kriminal vedno pogosteje deluje tudi v državah, ki 

mejijo na Unijo, 

1. poziva, naj se 21. marec razglasi za „evropski dan spomina na žrtve mafije in dan boja 

proti mafiji“; 

2. poziva Komisijo in Svet, naj ta dan skupaj s civilno družbo ter nacionalnimi, regionalnimi 

in lokalnimi oblastmi posvetita spodbujanju dejavnosti ozaveščanja javnosti v državah 

članicah o tem problemu; 

3. zahteva, da Komisija in Svet sprejmeta zakone za ponovno uporabo dobrin in kapitala, 

zaplenjenih mednarodnim kriminalnim organizacijam, v socialne namene;  

4. poziva Komisijo in Svet, naj dasta pobude in podpreta prizadevanja civilne družbe in 

institucij v boju proti mafijam; 

5.  naroča svojemu predsedniku, naj to izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu, 

Komisiji, državam članicam in državam kandidatkam. 

 


