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1. Pracovní skupina pro výměnu informací a ochranu údajů (DAPIX) na zasedání dne 22. září 

2011 projednala návrh závěrů Rady o provádění rámcového rozhodnutí Rady 2006/960/SVV 

a v zásadě se na tomto návrhu dohodla. Další připomínky k návrhu závěrů, které byly 

v návaznosti na toto zasedání předloženy předsednictví, byly uvedeny v dokumentu 

13973/2/11 REV 2 JAI 608 DAPIX 113 CRIMORG 143 ENFOPOL 299 ENFOCUSTOM 96. 

Členské státy byly vyzvány, aby se do dne 14. října 2011 dohodly na nových změnách, 

a nevznesly žádné námitky.

2. Coreper se tudíž vyzývá, aby návrh závěrů ve znění uvedeném v příloze této poznámky 

předložil Radě a doporučil, aby byl tento návrh přijat jako bod „A“ pořadu jednání.
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PŘÍLOHA

NÁVRH ZÁVĚRŮ RADY

O PROVÁDĚNÍ

RÁMCOVÉHO ROZHODNUTÍ RADY 2006/960/SVV

(„ŠVÉDSKÉHO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTÍ“)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

S OHLEDEM NA rámcové rozhodnutí 2006/960/SVV přijaté dne 18. prosince 2006 

o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států 

Evropské unie;

PŔIPOMÍNAJÍC, že jednou z hlavních priorit Stockholmského programu je prostřednictvím 

spolupráce mezi donucovacími orgány členských států zajistit bezpečnost občanů EU;

MAJÍC NA PAMĚTI závěry Rady o strategii pro správu informací pro vnitřní bezpečnost EU ze 

dne 30. listopadu 2009;

UZNÁVAJÍC, že výměna operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských 

států tvoří jeden z významných nástrojů přispívajících k provádění politik EU v oblasti svobody, 

bezpečnosti a práva;

UZNÁVAJÍC, že cílem rámcového rozhodnutí 2006/960/SVV je usnadňovat spolupráci mezi 

donucovacími orgány v členských státech tím, že jim poskytne možnost vyměňovat si stávající 

operativní a jiné informace nezbytné pro úspěšné odhalování, předcházení nebo vyšetřování trestné 

činnosti;

ZNOVU POTRZUJÍC, že účinná výměna informací mezi donucovacími orgány členských států za 

účelem odhalování, předcházení a vyšetřování trestných činů umožňuje nezbytnou reakci na 

hrozby, které představují pachatelé působící v rámci určitého území bez vnitřních hranic;
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VÍTAJÍC celkový pokrok, jehož většina členských států při provádění „švédského rámcového 

rozhodnutí“ dosáhla, a úsilí, které další členské státy za účelem plného provedení tohoto rozhodnutí 

vyvíjejí;

KONSTATUJÍC, že i přes to, že lhůta pro provedení byla stanovena na 19. prosince 2008, devět 

členských států dosud nepřijalo opatření nezbytná k tomu, aby do dne 31. prosince 2010 dosáhly 

souladu s rámcovým rozhodnutím;

UZNÁVAJÍC, že k provádění rámcového rozhodnutí je zapotřebí, aby ty členské státy, které tak 

dosud neučinily, vyvinuly komplexní úsilí probíhající ve více fázích, jehož součástí bude 

vypracování a zavedení důkladné a dobře koncipované prováděcí strategie a úzká spolupráce 

odborníků na oblast vymáhání práva zapojených do výměny operativních a jiných informací;

ZDŮRAZŇUJÍC, že Stockholmský program obsahuje výzvu k vyhodnocení fungování rámcového 

rozhodnutí 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných 

informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie;

S OHLEDEM NA čl. 11 odst. 2 rámcového rozhodnutí, podle něhož Rada do dne 19. prosince 

2011 posoudí, do jaké míry dosáhly členské státy souladu s rámcovým rozhodnutím;

VĚDOMA SI TOHO, že je nutné, aby účinná a rychlá výměna operativních a jiných informací 

mezi donucovacími orgány fungovala při splnění rozdílných formálních požadavků vyplývajících 

z právních systémů členských států;

UZNÁVAJÍC, že úsilí členských států je třeba posílit, aby bylo zajištěno účinnější uplatňování 

rámcového rozhodnutí;
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PŘIPOMÍNAJÍC, že podle čl. 12 odst. 1 „švédského rámcového rozhodnutí“ se ustanovení čl. 39 

odst. 1, 2 a 3 a článku 46 Úmluvy k provedení Schengenské dohody nahrazují ustanoveními tohoto 

rámcového rozhodnutí v tom rozsahu, v jakém se vztahují k výměně operativních a jiných 

informací pro účely vedení vyšetřování trestné činnosti nebo provádění operativně pátrací činnosti, 

jak je stanoveno v tomto rámcovém rozhodnutí; 

VYZÝVÁ ČLENSKÉ STÁTY, ABY

· pokud tak již neučinily, zintenzivnily úsilí s cílem co nejdříve dokončit plné provedení 

rámcového rozhodnutí 2006/960/SVV, a splnily tak své povinnosti vyplývající z práva EU;

· do doby, než bude rámcové rozhodnutí plně provedeno, zajistily, aby operativní a jiné 

informace byly donucovacím orgánům členských států poskytovány v souladu se zásadami 

rámcového rozhodnutí;

· využívaly moderní nástroje informačních technologií zjednodušující výměnu operativních 

a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států;

· náležitým způsobem využívaly nástroje uvedené ve „švédském rámcovém rozhodnutí“ 

a určené k výměně informací v rámci EU;

· nadále vyvíjely veškeré úsilí o to, aby na naléhavé žádosti o operativní a jiné informace 

odpovídaly ve lhůtě osmi hodin;

· aktualizovaly vnitrostátní navazující postupy na základě čl. 12 odst. 1 „švédského rámcového 

rozhodnutí“, a to zejména s cílem umožnit shromažďování úplných a porovnatelných 

statistických údajů;

VYZÝVÁ KOMISI, ABY

· ve svém sdělení o evropském modelu pro výměnu informací posoudila užitečnost „švédského 

rámcového rozhodnutí“ při výměně doplňujících informací (po nalezení záznamu) 

probíhající na základě „prümských rozhodnutí“.

___________________________


