Poročilo o Srečanju skupine za skupni parlamentarni nadzor EUROPOLA
Bruselj, 24. in 25. 9. 2018
V Bruslju je od 24. do 25. septembra 2018 potekalo Srečanje skupine za skupni
parlamentarni nadzor Europola (JPSG – Joint Parliamentary Scrutiny Group). S strani
Državnega sveta Republike Slovenije se je srečanja udeležila članica Komisije za
mednarodne odnose in evropske zadeve in Komisije za državno ureditev Bojana Potočan.
Srečanja se s strani Državnega zbora Republike Slovenije in ni udeležil nihče.
Srečanje, ki so ga vodili Claude Moraes, predsednik Odbora Evropskega parlamenta za
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, Angela Lueger, predsednica
Odbora za notranje zadeve v avstrijskem Nacionalnem svetu, Agustín Diaz de Mera,
podpredsednik delegacije evropskega parlamenta v JPSG ter poročevalec o Europolu in
Christian Buchmann, predsednik EU odbora v avstrijskem Zveznem svetu, je potekalo v
Evropskem parlamentu in je obsegalo sledeči dnevni red:
a) Sprejem dnevnega reda in uvodni nagovor predsedujočih
b) Predstavitev prioritet JPSG s strani predsedujoče Trojke (osrednji govorniki: Tsvetan
Tsvetanov, predsednik Odbora za notranje zadeve in javni red v bolgarskem
parlamentu; Peter Weidinger, član avstrijskega Nacionalnega sveta; Oana-Consuela
Florea, članica romunske Poslanske zbornice in skupnega delovnega telesa
Poslanske zbornice in Senata za izvajanje parlamentarnega nadzora nad aktivnostmi
romunske obveščevalne službe)
c) Europolov večletni programski načrt 2019 – 2021 (osrednja govornica: Catherine De
Bolle, izvršna direktorica Europola)
d) Dejavnost upravnega odbora Europola marec-september 2018 (osrednja govornika:
Priit Pӓrkna, predsednik upravnega odbora Europola; Tsvetan Tsvetanov, predsednik
Odbora za notranje zadeve in javni red v bolgarskem parlamentu)
e) Varstvo temeljnih pravic in svoboščin fizičnih oseb, zlasti varstvo osebnih podatkov z
ozirom na Europolove aktivnosti (osrednji govornik: Wojciech Wiewiórowski,
pomočnik Evropskega nadzornika za varstvo podatkov)
f) Europolov prispevek k boju proti finančnemu kriminalu, odvzemu premoženjske koristi
in pranju denarja (osrednja govornika: Maarten Rijssenbeek, nacionalni tožilec za
preganjanje financiranja terorizma na Nizozemskem; Catherine De Bolle, izvršna
direktorica Europola)
g) Govor Juliana Kinga, komisarja za varnostno unijo
h) Sklepne besede
Ad a)
Claude Moraes, predsednik Odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine,
pravosodje in notranje zadeve (LIBE) je v uvodnem nagovoru povedal, da gre za zadnje
srečanje JPSG v Evropskem parlamentu v tem mandatu. Pozdravil je novo izvršno
direktorico Europola Catherine De Bolle, ki funkcijo opravlja od maja 2018. Pojasnil je, da bo
delovanje Danske v JPSG tema posebnega srečanje med predsedniško Trojko in Dansko.

Angela Lueger, predsednica Odbora za notranje zadeve v avstrijskem Nacionalnem svetu je
v imenu avstrijske delegacije pozdravila vse sodelujoče. Pojasnila, da je bil na prejšnjem
srečanju JPSG sprejet njegov poslovnik, tako zdaj JPSG lahko začne izvajati svojo ključno
nalogo, tj. parlamentarni nadzor nad delovanjem Europola. Poudarila je, da zaradi kriminala,
ki je povezan s tehnološkim razvojem, Europol v zadnjih letih dobiva vse pomembnejšo
vlogo, kajti kriminal se ne ustavlja na meji. Europol ima v mnogih primerih odločilno vlogo, saj
je agencija osnovana za boj proti čezmejnemu kriminalu, tako nudi podporo nacionalnim
organom pregona v boju proti vsem oblikam kriminala in podpira njihovo delo, kar je
pomembno ob upoštevanju hitrih tehnoloških napredkov.
Dnevni red srečanja je bila sprejet brez pripomb.
Ad b)
Tsvetan Tsvetanov, predsednik Odbora za notranje zadeve in javni red v bolgarskem
parlamentu je poudaril, da sta bili varnost in stabilnost (vključujoč migracijsko in azilno
politiko, učinkovit nadzor meja itd.) med ključnimi nalogami bolgarskega predsedovanja.
Napredek je viden na več področjih. Dosežen je bil sporazum o predpisih o uporabi
schengenskega informacijskega sistema na področju policijskega in pravosodnega
sodelovanja v kazenskih zadevah, na področju mejnih kontrol in področju vračanja
državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU; povečala se je moč Evropske
agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode,
varnosti in pravice; izboljšala se je interoperabilnost informacijskih sistemov idr. Vse to
doprinese k učinkovitejšemu boju proti organiziranemu kriminalu in tu je aktivnost Europola
potrebna.
Peter Weidinger, član avstrijskega Nacionalnega sveta je izpostavil, da so pred Evropo veliki
izzivi, kar zahteva da mora Evropa boljše sodelovati. Od terorističnih napadov leta 2016 se je
okrepilo sodelovanje na varnostnem področju. Migracijski val leta 2015 je pokazal, da
Schengen ni več tako samoumeven, kot je prej veljalo, brez trdnih zunanjih meja EU je
nemogoče zagotoviti varnost znotraj EU/Schengna. Notranja varnost je bila tudi tema
Neformalnega vrha voditeljev držav ali vlad, ki je potekal 19. in 20. Septembra v Salzburgu.
Varnost predstavlja glavno temo avstrijskega predsedovanja EU z geslom "Evropa, ki varuje"
(»A Europe that Protects«). Med prednostnimi nalogami avstrijskega predsedovanja sta
varnost in boj proti nezakonitim migracijam, to vključuje zagotavljanje vladavine prava in
pravičnosti ter bolj učinkovito zaščito zunanjih meja EU in zagotavljanje stabilnosti tudi v
soseščini, zlasti na Zahodnem Balkanu. Stabilnost in mir sta mogoča samo takrat, kadar
obstajata mir in stabilnost tudi v soseščini. Treba je okrepiti sodelovanje z Zahodnim
Balkanom. Prvi korak je Ministrski forum EU-Zahodni Balkan o pravosodju in notranjih
zadevah, ki bo potekal v oktobru. Treba je okrepiti sodelovanje na področju boja proti
nelegalnim migracijam in trgovini z ljudmi po poteh Zahodnega Balkana. Boljše sodelovanje
je nujno tudi na področju boja proti spolnemu izkoriščanju otrok, goljufijam in pranju denarja.
Med prednostnimi nalogami avstrijskega predsedovanja sta varnost in boj proti nezakonitim
migracijam, to vključuje zagotavljanje vladavine prava in pravičnosti ter bolj učinkovito
zaščito zunanjih meja EU in zagotavljanje stabilnosti tudi v soseščini, zlasti na Zahodnem
Balkanu. Stabilnost in mir sta mogoča samo takrat, kadar obstajata mir in stabilnost tudi v
soseščini. Treba je okrepiti sodelovanje z Zahodnim Balkanom. Prvi korak je Ministrski forum
EU-Zahodni Balkan o pravosodju in notranjih zadevah, ki bo potekal v oktobru. Treba je
okrepiti sodelovanje na področju boja proti nelegalnim migracijam in trgovini z ljudmi po
poteh Zahodnega Balkana. Boljše sodelovanje je nujno tudi na področju boja proti spolnemu
izkoriščanju otrok, goljufijam in pranju denarja. Z vidika Avstrije prednostne naloge Europola
vključujejo ne le razvoj odnosov s tretjimi državami, zlasti z Zahodnim Balkanom, temveč tudi
delitev odgovornosti in sodelovanje z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex).
Treba je izkoristiti sinergijske učinke. Namen Europola je narediti Evropo varno, kar bo
koristilo državljanom EU, zato Europol potrebuje ustrezno povečanje proračuna, da bo lahko
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učinkovito opravljal svoje naloge. Proračun za leto 2018 ne zadošča, zato se vseh
zastavljenih prioritet ne bo dalo doseči. Proračun Evropske unije za leto 2019 je posebna
skrb avstrijskega predsedstva. Pogajanja med Europolom in Evropsko komisijo še niso prišla
do zadovoljivega zaključka, saj proračunski okvir, ki ga zahteva Europol, še ni bil dovolj
upoštevan.
Oana-Consuela Florea, članica romunske Poslanske zbornice in skupnega delovnega telesa
Poslanske zbornice in Senata za izvajanje parlamentarnega nadzora nad aktivnostmi
romunske obveščevalne službe je poudarila, da bo izmenjava informacij med državami
članicami prispevala h konsolidaciji Europola in ponudila ustrezne možnosti za boj proti
kriminalu v državah članicah. V zadnjem času narašča radikalizacija groženj. Romunija
pozdravlja okrepljeno Europolovo vlogo v boju proti kibernetskemu kriminalu. V Romuniji
imajo 700 specialistov, ki razvijajo ustrezna orodja za agencijo. Posebno pozornost zahteva
trgovina z ljudmi in boj proti njej bo ena od prednostnih nalog Romunskega predsedovanja v
letu 2019. Evropa je pred izjemnimi izzivi kako zajeziti trgovino z ljudmi, pri tem je bistvenega
pomena tudi Europolova zunanja strategija. Velik pomen pa ima tudi sodelovanje z državami
Zahodnega Balkana in Vzhodnega partnerstva. Teroristične grožnje ne terjajo aktivnosti za
vsako državno posamično, ampak za Evropsko unijo kot celoto.
Ad c)
Izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle je povedala, da Europol dobro deluje,
vendar ga je treba s podporo vseh deležnikov napraviti še močnejšega in učinkovitejšega.
Poročala je o načrtovanih projektih agencije do leta 2021. Enega izmed poudarkov
predstavlja omogočanju Europolu, da pomembno prispeva k upravljanju informacij o
kriminalu v EU. Europol želi pospešiti sodelovanje z državami članicami in razširiti svojo
podporo raziskovalnim dejavnostim. Nacionalni organi si želijo več njegove podpore v boju
proti vsem oblikam kriminala, še posebej je treba okrepiti njegove analitične zmogljivosti,
standardizirati analizo kriminala in olajšati izmenjavo ekspertiz in znanja med državami
članicami. Europol je pomemben kot platforma za izmenjavo informacij in znanja. Vendar pa
se nadaljnja krepitev Europola lahko zgodi le s podporo vseh vpletenih. Poudarila je, da je
pomembno vedeti, kaj skrbi posamezne države članice, zlasti z vidika približevanja EU
državljanom. Okrepiti je treba odnose z institucijami in organi EU ter mednarodnimi
organizacijami. Medtem ko je vloga Frontexa zaščita zunanjih meja, je naloga Europola
izmenjava informacij v boju proti kriminalu. K Europolovemu večletnemu programskemu
načrtu 2019 – 2021 niso predlagane nobene spremembe, njegovo sprejetje pa je predvideno
konec novembra. Izvršna direktorica je povabila vse delegacije JPSG, da pridejo na sedež
Europola in se seznanijo z njihovim delom. V zvezi z večletnim finančnim okvirom je pozvala
nacionalne parlamente k podpori dejanskih zahtev Europola. Vlaganje v Europol pomeni
vlaganje neposredno v države članice EU. Na žalost so dosedanji proračunski predlogi ne
zagotavljajo vseh sredstev, ki os potrebna.
Udeleženci so v razpravi dejali, da lahko Europol nudi najkvalitetnejšo podporo državam
članicam na področju terorizma, kibernetskega kriminala, nelegalnih migracij. Treba je
razvijati informacijsko tehnologijo in vlagati v interoperabilnost ter zagotavljati analizo
informacij. Treba je proučiti vpliv, ki ga bo imel Brexit. Pri čemer je bilo odgovorjeno, da je še
prezgodaj, da bi lahko predvideli kakšen vpliv bo imel. V ozir je treba vzeti tudi varstvo
osebnih podatkov. Tu je bilo poudarjeno, da urednik za varstvo osebnih podatkov dnevno
preverja ali Europol deluje v skladu s pravili. V primeru, da zazna nepravilnosti, se je treba
skladno z njegovimi kritikami prilagoditi. Pošiljatelj podatkov ostaja njihov lastnik. Podatki se
lahko posredujejo naprej samo tistim osebam, ki so do tega upravičene in če je ob tem
zagotovljeno varstvo osebnih podatkov. Izpostavljeno je bilo, da radikalizacija na spletu
narašča. Treba je zagotoviti več sredstev, da bo imel Europol možnost učinkovito naslavljati
nove oblike kriminala. Glede migracij in tihotapljenja gre opozoriti, da je oplaziti porast
nasilnih primerov. Nasilno tihotapljenje predstavlja približno eno četrtino vseh odmevnejših
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preiskav. Pri obravnavi in naslavljanju te problematike je ključnega pomena sodelovanje z
tretjimi državami. Pri tem je bilo obrazloženo, da sodelovanje s Turčijo pri izmenjavi osebnih
podatkov še ni omogočeno in da se to mora spremeniti in Turčija ostaja na listi prioritetnih
držav. Izpostavljeno je bilo tudi, da korupcija ni vključena v Europolov programski načrt, pri
čemer je bilo pojasnjeno, da so v načrtu aktivnosti na tem področju. Na področju finančnega
kriminala je treba več vlagati v urjenje in finančne preiskave.
Ad d)
Predsednik upravnega odbora Europola Priit Pärkna je povedal, da so maja so na zasedanju
odbora razpravljali o zunanjih odnosih, strateških pristopih idr. Pri prvih se je določalo kriterije
za oficirje za zvezo v Albaniji, Srbiji, BiH, o njihovi vlogi in dodani vrednosti. Zahodni Balkan
predstavlja pomembnega partnerja. Ključna projekta, na katere se je treba osredotočiti so boj
proti teroristični propagandi in zloraba otrok. Europol mora omogočiti podporo, da lahko
nacionalne enote pravilno naslovijo grožnje. Europol bo še naprej podpiral dejavnosti
Fontexa na mejah.
Tsvetan Tsvetanov, predsednik Odbora za notranje zadeve in javni red v bolgarskem
parlamentu in predstavnik JPSG v upravnem odboru je povedal, da je njegova vloga, da se
na srečanjih odbora zagotavlja legitimnost in odgovornost Europola, ko gre za varnost in
vsakdanje življenje državljanov. Pojasnil je, da bo upravni odbor svoja uradna stališča
predstavil v oktobru v obliki pisma.
V razpravi je bilo ponovno izpostavljeno vprašanje glede sodelovanja s tretjimi državami, pri
čemer je bilo odgovorjeno, da je sodelovanje sicer pomembno, vendar je nemogoče
učinkovito naslavljati organiziran kriminal brez pravnega okvirja in upravni odbor tega ne
oblikuje sam.
Ad e)
Wojciech Wiewiórowski, pomočnik Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, je v svoji
predstavitvi obravnaval vprašanje varstva osebnih podatkov v povezavi z dejavnostmi
Europola. Na evropski ravni nadzornik za varstvo podatkov EU od leta 2017 spremlja
Europol. Poročal je o stalnih komunikacijah z Europolom in rednimi nadzornimi obiski.
Povedal je, da sta bila do sedaj opravljena dva inšpekcijska nadzora – en marca in zadnji v
preteklem tednu. Je v stalnem stiku z Europolom in se z njim vsake dva meseca posvetuje
glede odprtih vprašanj (zadnji sestanek je potekal 24. 9. v Bruslju). Sodelovanje tako na
najvišji ravni kot v pravnih zadevah je uspešno. Če nastane dvom v delovanje
informacijskega sistema oziroma vodenje postopkov, se opravi ustrezno poizvedovanje in
najde ustrezne rešitve. Opravlja se tako administrativni pregled kot tudi splošni nadzor,
preveri se obdelavo podatkov, tehnični pregled in se napiše poročilo. Zadnje je vsebovalo 45
priporočil, ki so se nanašala na predloge za spremembe dela. Nobena situacija pa ni
zahtevala začetka uradne preiskave. Sodelovanje z Europolom pa poteka brez težav. Ko je
treba ukrepati, se Europol ustrezno odzove in skuša najti takojšnjo rešitev. Evropski
nadzornik za varstvo podatkov sodeluje tudi z 28 nacionalnimi organi za varstvo podatkov
držav članic, daje svoje mnenje o projektih in pravnih aktih. Veliko nalog izpolnjujejo
nacionalni nadzorniki za varstvo osebnih podatkov. Pripravlja se je tudi mnenje o
sodelovanju med Europolom in mednarodnimi partnerji, Frontexom in preiskovalnimi organi.
V novembru je načrtovana Konferenca na temo varstva podatkov v Europolu, kjer se bo
posebej obravnavala Splošna uredba o varstvu podatkov in kaj pomeni za organe
kazenskega pregona, hrambo podatkov in zasebnost.
V razpravi so udeleženci poudarili, da se pojavlja velika potreba po sodelovanju s tretjimi
državami in pridobivanju podatkov od njih, a ker so med seboj tako različne ni mogoče imeti
enega samega pristopa. Treba je proučiti kakšen način in stopnjo varstva imajo. Nato je
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treba oblikovati pravila in jih dosledno izvrševati. Nekatere države imajo namreč zelo
kvalitetno varstvo, nekatere posebnega organa, ki bo se ukvarjal z varstvom podatkov sploh
nimajo. Turčija ima na primer sistem, ki temelji na sistemu, ki so ga imele evropske države
vzpostavljenega za varstvo podatkov v preteklosti. Udeleženci so poudarili, da je težko
predvideti vse nevarnosti. Izpostavili so tudi potrebo po zanesljivih jamstvih, ki so potrebna,
da tretje države ne bi pošiljale osebnih podatkov naprej. In četudi so ta jamstva zagotovljena,
se vedno pojavi težava pri preverjanju ali so jamstva delovala. Udeleženci so zastavili
vprašanje ali ne bi bilo mogoče delovati v okviru že sprejetih načel in standardov, ki so bila
obnovljena za Europol in Eurojust in ne sprejemati novih pravil in se vedno znova vračati na
začetno izhodišče – k oblikovanju pravne osnove in analizi o izmenjavi. Obstoječa
razporeditev podatkov na posamezne skupine osebnih podatkov bi morala zadoščati, da
Europol uporablja in posreduje podatke naprej. Standardi so že vzpostavljeni in Europol
lahko deluje v njihovih okvirjih. Vprašanja so se nanašala tudi na prihodnost
interoperabilnosti sistema Europola. Dokumenti za preverbo podatkov so pokazali, da
obstaja 40 interoperabilnih sistemov. Pravni okvir, ki je vzpostavljen je močen in celovit, a
potrebni so podatki in nove rešitve na področju informacijske tehnologije, tako je vprašljivo ali
je smotrno vse prepustiti Europolu.
Ad f)
Maarten Rijssenbeek, nacionalni tožilec za preganjanje financiranja terorizma na
Nizozemskem je predstavil nizozemski pilotni projekt, namenjen boju proti financiranju
terorizma, ki vključuje sodelovanje policije, tožilcev, velikih bank in zavarovalnic. Med seboj
povezuje tako zasebni kot javni sektor. Pojasnil je, da se pri vsaki preiskavi išče nove
informacije glede novih načinov financiranja terorizma. Preiskuje se ali so nove plačilne
metode dovzetne za nove oblike financiranja terorizma in njegovo financiranje s pomočjo
bank. Nimamo veliko tipologij za financiranje terorizma, bolj kot smo oddaljeni od vira, težje
ga je identificirati. Nadzor nad finančnimi transakcijami omogoča boljši nadzor. Finančne
institucije so zavezane, da nadzirajo in obveščajo pristojne organe. Zasebni partnerji stvari
raziščejo in dajejo poročila. Izmenjava bi lahko bila še boljša, a trenutno še ni ustreznega
zakonodajnega okvira. Obstaja velika stopnja zaupanja med partnerji, sodelovanje prispeva
k obveščanju o sumljivih transakcijah. Od vseh obdelanih transakcij, jih je bilo 10 odstotkov
tudi podrobno raziskanih.
Izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle, je pojasnila, da je bilo odkrivanje
sistematičnih denarnih tokov prednostna naloga pri ukrepanju proti kriminalu leta 2018. Nove
oblike pranja denarja, kot je uporaba slamnatih podjetij, so se razvile poleg tradicionalnih
oblik. Vse bolj pogosta postaja uporaba virtualnih valut (kriptografskih valut) za namene
pranja denarja, saj še vedno ni dovolj predpisov, ki bi uspeli to zajeziti. Specializirane enote
za pranje denarja izkoriščajo tako finančni kot naložbeni trg. Med odmevnejšimi uspešnimi
operacijami je bila omenjena operacija Santa Lucia. Treba je poiskati nove metode za
zaznavo pranja denarja. Obveščevalnim enotam v državah članicah je treba nuditi vso
potrebno podporo, kajti so ključnega pomena za delovanje Europola. Potrebno je financirati
enote za digitalne valute. Trenutni nefleksibilni sistem je kriv za slabe rezultate. Pridobi se
ogromna količina zaznanih finančnih transakcij, a ni ustrezne izmenjave z relevantnimi
institucijami, finančno obveščanje pa je nujno pri odkrivanju finančnega kriminala. Na
splošno je Europol v ospredju boja proti finančnemu kriminalu v EU in se zavzema za
povezovanje vseh akterjev v boju proti tem pojavom. Potreben je pogumen odziv - boljše
rezultate raziskav je mogoče doseči z izmenjavo ugotovitev s finančnimi institucijami.
Europol je leta 2017 na tej ravni uvedel pilotni projekt zasebnega in javnega partnerstva za
izmenjavo informacij. Potreben je učinkovitejši boj proti finančnemu kriminalu in vključiti
pranje denarja v vse preiskave. Treba je izboljšati sodelovanje z nacionalnimi institucijami in
uvesti še dodatne izboljšave, na primer ustanoviti evropsko enoto za finančni nadzor.
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Udeleženci so v razpravi poudarili, da kibernetski kriminal narašča. Četrta (AMLD4) in peta
direktiva (AMLD5) s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma sta
izjemnega pomena. Multidisciplinarno sodelovanje je ključ do uspešnosti, a treba je
upoštevati pravne omejitve. Bolj kot vzpostavljanje nove enote za nadzor, bi bilo treba
osnovati projekt za izmenjavo informacij pod okriljem Europola. Treba je oblikovati skupni
koncept kriminala, na takšen način se bi lahko okrepilo sodelovanje, ki je ključno za zatiranje
kriminala. Treba je povečati proračun za boj proti pranju denarja in terorizmu. Treba je
pridobiti informacije o financiranju terorizma, saj se trenutno kažejo zgolj majhni zneski, zato
je treba okrepiti sodelovanje finančno-obveščevalnih enot (FIU), Eurojusta, sodelovanje z
zasebnim sektorjem in strokovnjaki za splet.
Ad g)
Udeležence je nagovoril evropski komisar za varnostno unijo Julian King, ki je predstavil
trenutni status in napredek Varnostne unije, zlasti kar zadeva kibernetsko varnost.
Prizadevanja z skupni nadzor, na način kot deluje JPSG, so zelo pomembna za vse tiste, ki
delajo z Europolom. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je nedavno
napovedal nove pobude usmerjene k soočanju z izzivi prihodnosti, med drugim tudi boj proti
terorističnim spletnim vsebinam, ki predstavljajo resnične grožnje in ima ključno vlogo pri
napadih. Sedanje prostovoljno sodelovanje z glavnimi internetnimi platformami, je
nezadostno. Nova evropska zakonodaja bo od platform zahtevala ukrepanje proti takim
grožnjam. Cilj ni cenzura, ampak učinkovite sankcije, če se teroristične vsebine sistematično
ne odstranijo. Tako bodo morale spletne platforme v prvi vrsti odstraniti sporne vsebine v
roku ene ure po prejemu ustrezne odredbe s strani pristojnega organa. Sprejeti bodo morale
ukrepe, da se prepreči nalaganje takšnih vsebin. Države članice bodo morale nameniti več
sredstev za iskanje takšnih vsebin in njihovo preprečevanje in za izdajo odredb. Omogočiti
bo treba tudi ustrezne postopke za ugovor zoper odredbo, ter določiti globe zaradi
nespoštovanja odredb (do 4 % prihodkov platforme). Obseg kazni za vsebino terorizma mora
delovati tudi odvračilno. Cilj je tudi olajšati policijske preiskave, ki vključujejo čezmejne
elektronske komunikacije. Splošni cilj je zagotoviti, da EU razvija več odpornosti proti
kibernetskim grožnjam tako v celoti kot tudi v sodelovanju z mednarodnimi partnerji, kot sta
ZDA in Kanada. Treba je vzpostaviti evropski sistem za sledenje finančnim transakcijam.
Včasih je najboljša poteza pridobivanje informacij s strani ameriških organov, boljše bi bilo,
če bi se informacije pridobivale prek Europola. Treba je vzpostaviti agencijo za kibernetsko
varnost in s tem okrepiti odpornost na napade in zagotoviti njeno učinkovito delovanje. V vse
bolj povezanem svetu potrebujemo harmoniziran in standardiziran sistem. Velik odstotek
kibernetskega kriminala se ne prepreči zaradi pomanjkanja sledi. Pri tem je izjemnega
pomena kibernetska forenzika, ki se ukvarja z odkrivanjem kibernetskih sledi. Ustreznim
organom je treba omogočiti dostop do ustreznih zločinov. V povprečju organi potrebujejo
deset mesecev za pridobitev relevantnih informacij, sedaj se takšne informacije lahko
pridobijo v roku šestih ur. Ob upoštevanju posebnih izzivov v boju proti financiranju terorizma
bi se v prihodnosti lahko predvidel tudi nek sistem za sledenje v vsej EU.
Ad h)
Naslednje srečanje JPSG bo potekalo 24. in 25. februarja 2019 v Bukarešti.
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