Rob Wainwright, direktor Europola:
Dobrodošli.
V čast mi je, da lahko prisostvujem otvoritvi slovenskega Nacionalnega preiskovalnega
urada.
Veseli me, da je bil ustanovljen nov, dinamičen policijski urad - z njim se bo okrepila
policijska skupnost v Evropski uniji.
Velik vtis name so naredile pristojnosti Nacionalnega preiskovalnega urada. Prepričan
sem, da bo zaradi tega Slovenija še uspešnejša v boju zoper organizirani kriminal.
Prav tako vidim podobnosti z Europolom. Skupno nam je poslanstvo, da se borimo
proti organiziranemu kriminalu, kibernetskemu kriminalu in drugim kompleksnim
oblikam kaznivih dejanj. Europol in Nacionalni preiskovalni urad imata veliko skupnega
na področju preiskovalnih tehnik. Obe službi se osredotočata na finančne preiskave z
namenom ugotavljanja, sledenja in zavarovanja protipravno pridobljene premoženjske
koristi.
To je pravi pristop, da premagamo organizirani kriminal. Dandanes se dejavnosti
organiziranega kriminala izvajajo preko kompleksnih poslovnih transakcij z močno
mednarodno razsežnostjo. Obseg organiziranega kriminala se povečuje, zaradi česar
so institucije, kot je Nacionalni preiskovalni urad, nepogrešljive na področju zatiranja
kriminala.
Prav tako je name naredilo velik vtis dejstvo, da je bila pred vzpostavitvijo
Nacionalnega preiskovalnega urada izvedena obsežna primerjalna analiza podobnih
uradov v Evropski uniji. To dokazuje, da mednarodno sodelovanje in izmenjava
najboljših praks prinašata odlične rezultate. Z našim delom v središču mednarodnega
policijskega sodelovanja v Evropski uniji spodbujamo oblikovanje skupnih instrumentov
in standardov v boju zoper organizirani kriminal. Nacionalni preiskovalni urad je odličen
primer uporabe najboljše prakse.
Tudi v Europolu se dogajajo spremembe. 1. januarja 2010 je namreč Europol postal
agencija Evropske unije.
• Nove operativne zmogljivosti
o Širše pristojnosti (serijski morilci)
o Nove informacijske baze podatkov, več zbranih obveščevalnih podatkov
(od tretjih držav in organizacij, zasebnega sektorja)
• Nov način delovanja
o V srcu Evropske unije
o Bolj odprti in dostopni
o Hitrejše sodelovanje med službami, manj birokracije
• Koristi za državljane
o Močnejši Europol pomeni boljšo zaščito pred organiziranim kriminalom
in terorističnimi grožnjami
o Bolj odprti in z večjo odgovornostjo v skladu s Sklepom Sveta o
ustanovitvi Europola – večja legitimnost.
V čast mi je, da lahko vodim Europol v času, ko se le-ta razvija v močnejšo operativno
silo v Evropi.
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Danes sem priča ustanovitivi novega in že oblikovanega partnerja v Sloveniji – začetku
delovanja močnega novega urada, ki bo služil kot pozitiven zgled v regiji na področju
boja zoper organizirani kriminal. Prepričan sem, da bodo v novem uradu dosegli
mnogo uspehov. Njihovo delovanje bo temeljilo na predhodnih mednarodnih
operacijah, kot je bila na primer operacija GASOLINE, pomemben primer v letu 2009, v
katerem so sodelovali Slovenija, Italija in Europol in prekinili nevarno kriminalno mrežo,
ki se je ukvarjala s trgovino s prepovedanimi drogami in drugimi kaznivimi dejanji. V tej
operaciji je bila odvzeta prostost 30 osebam, zasežena pa je bila velika količina
prepovedanih drog.
Z ustanovitvijo Nacionalnega preiskovalnega urada postaja slovenski boj zoper
organiziran kriminal še močnejši. Čestitam vladi, da se je odločila za vzpostavitev
novega urada. Slovenskim kolegom želim mnogo uspeha v tem novem podvigu in
zagotavljam, da bo novi urad deležen Europolove polne podpore.
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