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J O I N T  S T A T E M E N T   
(Draft document) 

 
 
i. Recalling the Charter on Good Neighbourly Relations, Stability, Security and Cooperation 
in South Eastern Europe of 12 February 2000; 
 
ii. Recalling the EU – Western Balkans Summit of Thessaloniki and the Thessaloniki 
agenda set out on 21 June 2003, as well as the EU – Western Balkan Forum of 28 
November 2003 according to that the fight against organized crime and corruption has been 
defined as a matter of utmost priority; 
 
iii. Recalling the UN Convention against Transnational Organized Crime (Palermo 
Convention) and its Protocols, as well as the London Statement on Defeating Organized 
Crime in South Eastern Europe of 25 November 2002; 
 
iv. Determined to fight organized crime by enhancing regional cooperation at the political 
and operational level, between judicial authorities, and between law enforcement agencies;       
 
I. Ministers responsible for Justice and Home Affairs and State Prosecutors of the Western 
Balkans countries (The Participants), together with the representatives from Austria, 
Bulgaria, Germany, Hungary, Italy, Romania, Slovenia, Spain, Sweden and Switzerland, met 
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in Belgrade on 28 and 29 September 2009, in the presence of the Vice-President of the 
European Commission and Commissioner for Justice, Freedom and Security of the 
European Commission, as special guest, to discuss challenges that countries in the Western 
Balkans face in fighting transnational organized crime and other serious crimes and ways of 
strengthening their regional cooperation, as one of the prerequisites towards European 
integrations.  
 
The Participants agreed on the following measures to be taken at the national level in order 
to strengthen efforts to combat transnational organized crime, as obstacle to democratic 
stability, sound and accountable institutions, rule of law and economic development in the 
Western Balkans: 
 
a) to promote the effective functioning and mutual cooperation of the national agencies 
involved in combating organized crime; 
 
b) to complete the legislative steps for implementing the Palermo Convention and its 
Protocols, and to strengthen law enforcement agencies where needed; 
 
c) to take further steps for confiscating the proceeds of crime, including financial assets of 
criminal organizations involved in organized crime; 
 
d) to strengthen cooperation with EUROJUST and EUROPOL through conclusion of 
agreements and by strongly encouraging the adoption of national legislation in conformity 
with European Union and Council of Europe norms and standards, in full respect of data 
protection rules; 
 
e) to monitor progress and to identify obstacles in fighting organized crime; 
 
f) to provide appropriate assistance to victims of trafficking in human beings and other 
forms of organized crime and to provide protection to witnesses, also to encourage them to 
give testimonies in trials against members of organized criminal groups; 
 
g) the law enforcement agencies personnel as well as the personnel of the competent judicial 
authorities should be well trained on matters of organized crime and be informed of the 
negative consequences of such actions to societies; 
 
II. The Participants agreed on the following measures at regional level to intensify 
cooperation to combat organized crime in Western Balkan countries: 
 
a) to identify and fight all links to criminal activities, such as organized crime; 
 
b) to make better use of the existing mechanisms to prevent and combat organized crime, 
such as: SECI Regional Centre for Combating Trans-border Crime (SECI Centre), the 
relevant initiatives of Stability Pact for South Eastern Europe, South Eastern European 
Prosecutors Advisory Group (SEEPAG), and to facilitate their cooperation through the 
exchange of views, best practices and updated information on organized crime in South 
Eastern Europe; 
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c) to enhance regional cooperation to fight organized crime within the fora provided by the 
Stability Pact for South Eastern Europe and the SECI Centre, and by inviting these 
mechanisms to increase their efforts to achieve tangible results in compliance with European 
standards; 
 
d) to encourage direct cooperation between judicial authorities and law enforcement agencies 
in order to efficiently process organized crime cases;  
 
e) to facilitate mutual legal assistance and judicial cooperation by signing, ratifying and 
implementing the Council of Europe Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal 
Matters and its Protocols and by concluding the necessary bilateral agreements with their 
neighbours; 
 
f) to facilitate extradition by signing, ratifying and implementing the European Convention 
on Extradition and its Protocols and by concluding the necessary bilateral agreements with 
their neighbours; 
 
g) to mount more pro-active, joint investigations to counter organized crime networks, 
including the ones engaged in trafficking in human beings across and within countries of 
origin, transit and destination, and to prevent illegal migration; 
 
h) to inform civil society on policies and measures taken to fight organized crime in South 
Eastern Europe and to seek public support for such policies; 
 
i) to discuss on annual basis progress achieved in the framework of this campaign at the next 
meetings. 
 
 
Belgrade         29 September 2009 
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З А Ј Е Д Н И Ч К А  И З Ј А В А  
(Радна верзија) 

 
 
1. Позивајући се на Повељу о добросуседским односима, стабилности, безбедности и 
сарадњи у југоисточној Европи од 12. фебруара 2000. године; 
 
2. Позивајући се на Самит Европске уније и Западног Балкана у Солуну, као и на 
агенду постављену у Солуну 21. јуна 2003. године, као и Форум Европске уније и 
Западног Балкана од 28. новембра 2003. године, на коме је утврђено да је борба против 
организованог криминала и корупције питање од приоритетног значаја; 
 
3. Позивајући се на Конвенцију Уједињених нација против транснационалног 
организованог криминала (Палермо конвенцију) и допунске протоколе, као и 
Лондонску изјаву о организованом криминалу у Југоисточној Европи од 25. новембра 
2002. године; 
 

                         Регионална Министарска конференција 

                     Министарства унутрашњих послова и правде 

 
Суочавање са изазовима организованог криминала и тешким 

кривичним делима на подручју Западног Балкана 

“Јачање регионалне и транснационалне сарадње као предуслов за успешне 
судске поступке“ 
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4. Одлучни да се боре против организованог криминала кроз јачање регионалне 
сарадње на политичком и оперативном нивоу, између правосудних органа и органа 
унутрашњих послова; 
 
I – Министри правде и унутрашњих послова, и државни тужиоци земаља Западног 
Балкана (Учесници), заједно са представницима Аустрије, Бугарске, Немачке, 
Мађарске, Италије, Румуније, Словеније, Шпаније, Шведске и Швајцарске, састали су 
се у Београду 28. и 29. септембра 2009. године, у присуству потпредседника Европске 
комисије и комесара за унутрашње послове и правосуђе, као специјалног госта, да 
разматрају изазове са којима се земље Западног Балкана суочавају у борби против 
транснационалног организованог криминала и других тешких кривичних дела и 
начине јачања регионалне сарадње, као једног од предуслова за европске интеграције.  
 
Учесници су се сложили да је потребно предузети следеће мере на националном 
нивоу ради јачања напора у борби против транснационалног организованог 
криминала, као препреке демократској стабилности, јаким и одговорним 
институцијама, владавини права и економском развоју Западног Балкана: 
 
а) промовисање ефективног функционисања и међусобне сарадње националних 
органа који су укључени у борбу против организованог криминала; 
 
б) предузети преостале кораке у циљу заокруживања законског оквира ради 
спровођења Палермо конвенције и допунских протокола, и јачање служби 
унутрашњих послова, уколико је то потребно; 
 
ц) предузети даље кораке у циљу одузимања имовине проистекле из кривичног дела, 
укључујући финансијска средства организованих криминалних група; 
 
д) јачање сарадње са ЕУРОЈУСТ-ом и ЕУРОПОЛ-ом, путем закључивања споразума и 
подстицањем усаглашавања националног законодавства са стандардима Европске 
Уније и Савета Европе, поштујући при том у потпуности правила о заштити података 
о личности; 
 
е) пратити напретке и идентификовати препреке у борби против организованог 
криминала; 
 
ф) пружити одговарајућу помоћ жртвама трговине људима и других кривичних дела 
организованог криминала и обезбедити заштиту сведока, у циљу њиховог подстицања 
да сведоче у судском поступку против чланова организованих криминалних група;  
 
г) обезбедити обуку за питања организованог криминала за припаднике органа 
унутрашњих послова и правосудних органа и обавестити их о негативним 
последицама организованог криминала по друштво; 
 
II – Учесници су се сложили да предузму следеће мере на регионалном нивоу у циљу 
јачања сарадње у борби против организованог криминала у земљама Западног 
Балкана:  
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а) идентификовати и борити се против свих веза са криминалним активностима, као 
што је организовани криминал; 
 
б) боље искористити постојеће механизме за превенцију и борбу против 
организованог криминала, као што су: СЕКИ регионални центар за борбу против 
транснационалног криминала (СЕКИ центар), важне иницијативе Пакта стабилности 
за Југоисточну Европу, Саветодавне групе тужилаца за Југоисточну Европу (СЕЕПАГ), 
те подстицати њихову сарадњу кроз размену мишљења, добрих пракси и информација 
о организованом криминалу у Југоисточној Европи; 
 
ц) подстицати регионалну сарадњу у борби против организованог криминала у оквиру 
активности Пакта стабилности за Југоисточну Европу и СЕКИ центра, као и 
позивањем ових механизама да повећају напоре за постизање конкретних резултата у 
складу са европским стандардима; 
 
д) подстицати директну сарадњу између правосудних органа и органа унутрашњих 
послова у циљу ефикаснијег решавања случајева организованог криминала; 
 
е) подстицати међународну правну помоћ и сарадњу путем потписивања, 
ратификације и спровођења Конвенције Савета Европе о узајамној правној помоћи у 
кривичним стварима и њених протокола, као и закључивањем одговарајућих 
билатералних споразума са суседним земљама;  
 
ф) подстицати екстрадицију путем потписивања, ратификације и спровођења 
Европске конвенције о екстрадицији и њеиних протокола, као и закључивањем 
одговарајућих билатералних споразума са суседним земљама; 
 
г) подстицати формирање проактивнијих, заједничких истражних тимова у циљу 
борбе против организованог криминала, а нарочито трговине људима у земљама 
порекла, транзита и одредишта, као и предузимати мере превенције у области 
илегалних миграција; 
 
х) информисати сектор цивилног друштва о политици и мерама које се предузимају у 
циљу борбе против организованог криминала у Југоисточној Европи, те тражити јавну 
подршку за такве политике;  
 
и) разматрати постигнуте резултате на будућим скуповима на годишњем нивоу.  
 
 
Београд       29. септембар 2009. године 
 
 
 
 
 


