
15277/11 ht/NLK/an 1
DG H 2C DA

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 14. oktober 2011 (18.10)
(OR. en)

15277/11

JAI 714
DAPIX 129
CRIMORG 176
ENFOPOL 346
ENFOCUSTOM 115

I/A-PUNKTS-NOTE 
fra: generalsekretariatet 
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Tidl. dok. nr.: 13973/2/11 JAI 608 DAPIX 113 CRIMORG 143 ENFOPOL 299 

ENFOCUSTOM 96
Vedr.: Rådets konklusioner om gennemførelsen af Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA 

("den svenske rammeafgørelse")

1. På mødet den 22. september 2011 drøftede Gruppen vedrørende Udveksling af Oplysninger 

og Databeskyttelse (DAPIX) udkastet til Rådets konklusioner om gennemførelsen af Rådets 

rammeafgørelse 2006/960/RIA, som den gav sin principielle tilslutning til. Yderligere 

bemærkninger til udkastet til konklusioner, som blev fremsendt til formandskabet efter det 

pågældende møde, findes i dok. 13973/2/11 REV 2 JAI 608 DAPIX 113 CRIMORG 143 

ENFOPOL 299 ENFOCUSTOM 96. Medlemsstaterne blev anmodet om at godkende de nye 

ændringer inden den 14. oktober 2011 og gjorde ingen indsigelser.

2. På denne baggrund anmodes Coreper om at forelægge Rådet udkastet til konklusioner i 

bilaget til denne note og henstille, at det vedtages som A-punkt på dagsordenen.
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BILAG

UDKAST TIL RÅDETS KONKLUSIONER 

OM GENNEMFØRELSEN AF 

RÅDETS RAMMEAFGØRELSE 2006/960/RIA

("DEN SVENSKE RAMMEAFGØRELSE")

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

SOM HENVISER TIL rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. december 2006 om forenkling af 

udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem EU-medlemsstaternes retshåndhævende 

myndigheder,

SOM MINDER OM, at en af Stockholmprogrammets vigtigste prioriteter er at sikre EU-borgernes 

sikkerhed gennem samarbejde mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder,

SOM TAGER HENSYN TIL Rådets konklusioner af 30. november 2009 om en 

informationsstyringsstrategi for EU's indre sikkerhed,

SOM ANERKENDER, at udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes 

retshåndhævende myndigheder er et vigtigt instrument, som bidrager til gennemførelsen af EU's 

politikker på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed,

SOM ANERKENDER, at målet med rammeafgørelse 2006/960/RIA er at lette samarbejdet 

mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder ved at give dem mulighed for at udveksle 

eksisterende oplysninger og efterretninger, som er nødvendige for at kunne afsløre, forebygge eller 

efterforske den pågældende lovovertrædelse,

SOM PÅ NY BEKRÆFTER, at effektiv udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes 

retshåndhævende myndigheder med henblik på afsløring, forebyggelse og efterforskning af 

lovovertrædelser er en nødvendig reaktion på trusler forårsaget af kriminelle, der opererer i et 

område uden indre grænser,
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SOM GLÆDER SIG OVER de generelle fremskridt, som de fleste medlemsstater har gjort i 

gennemførelsen af "den svenske rammeafgørelse", og den indsats, som andre medlemsstater har 

gjort for at gennemføre denne afgørelse fuldt ud,

SOM KONSTATERER, at ni medlemsstater, selv om gennemførelsesfristen var den 19. decem-

ber 2008, ikke havde truffet de foranstaltninger, der var nødvendige for at overholde 

rammeafgørelsens bestemmelser, den 31. december 2010,

SOM ERKENDER, at gennemførelsen af rammeafgørelsens bestemmelser kræver, at de 

medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, gør sig omfattende og trinvise bestræbelser, som 

omfatter udarbejdelse og indførelse af en helstøbt og velovervejet gennemførelsesstrategi samt tæt 

samarbejde mellem retshåndhævelseseksperter, der beskæftiger sig med udveksling af oplysninger 

og efterretninger,

SOM UNDERSTREGER, at Stockholmprogrammet opfordrer til evaluering af funktionen af 

rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. december 2006 om forenkling af udvekslingen af oplysninger 

og efterretninger mellem EU-medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder,

SOM MINDER OM rammeafgørelsens artikel 11, stk. 2, som fastsætter, at Rådet senest den 

19. december 2011 skal undersøge, om medlemsstaterne har efterkommet rammeafgørelsen,

SOM ER KLAR OVER, at effektiv og hurtig udveksling af oplysninger og efterretninger mellem 

de retshåndhævende myndigheder skal ske under hensyn til medlemsstaternes retssystemers 

forskellige formelle krav,

SOM ANERKENDER, at medlemsstaternes bestræbelser bør intensiveres for at gøre anvendelsen 

af rammeafgørelsens bestemmelser mere effektiv,
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SOM HENVISER TIL, at artikel 12, stk. 1, i "den svenske rammeafgørelse" fastsætter, at 

bestemmelserne i artikel 39, stk. 1, 2 og 3, og artikel 46 i konventionen om gennemførelse af 

Schengenaftalen erstattes af bestemmelserne i rammeafgørelsen, for så vidt de vedrører udveksling 

af oplysninger og efterretninger med det formål at gennemføre kriminalefterforskninger eller 

kriminalefterretningsoperationer i overensstemmelse med rammeafgørelsens bestemmelser,

OPFORDRER MEDLEMSSTATERNE TIL

· såfremt de ikke allerede har gjort det, at intensivere bestræbelserne på hurtigst muligt at 

fuldføre gennemførelsen af rammeafgørelse 2006/960/RIA og således opfylde deres 

forpligtelser i henhold til EU-retten

· at sørge for, indtil rammeafgørelsen er fuldt ud gennemført, at oplysninger og efterretninger 

stilles til rådighed for medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder i overensstemmelse 

med ånden i rammeafgørelsen

· at benytte moderne it-værktøjer, som forenkler udvekslingen af oplysninger og efterretninger 

mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder

· at gøre passende brug af "den svenske rammeafgørelse"s værktøjer til udveksling af 

informationer inden for EU

· fortsat at gøre alt for inden for otte timer at reagere på hastende anmodninger om oplysninger 

og efterretninger

· at ajourføre de nationale opfølgningsrutiner i lyset af "den svenske rammeafgørelse"s 

artikel 12, stk. 1, navnlig med henblik på fuldstændige og sammenlignelige statistikker;

OPFORDRER KOMMISSIONEN TIL

· i sin meddelelse om den europæiske model for informationsudveksling at undersøge 

anvendeligheden af "den svenske rammeafgørelse" i forbindelse med udveksling af 

supplerende oplysninger (efter et hit) på grundlag af Prümafgørelserne.

___________________________


