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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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ENFOCUSTOM 115

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραμματείας
προς : την ΕΜΑ/το Συμβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 13973/2/11 JAI 608 DAPIX 113 CRIMORG 143 ENFOPOL 299 

ENFOCUSTOM 96
Θέμα : Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης-

πλαισίου 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου («σουηδικής απόφασης-πλαισίου»)

1. Η Ομάδα «Ανταλλαγή πληροφοριών και προστασία δεδομένων» (DAPIX), κατά τη 

συνεδρίασή της στις 22 Σεπτεμβρίου 2011, συζήτησε και ενέκρινε κατ' αρχήν το σχέδιο 

συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου 

2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Περαιτέρω παρατηρήσεις όσον αφορά το σχέδιο 

συμπερασμάτων που υποβλήθηκε στην Προεδρία μετά τη συνεδρίαση αυτή έχουν περιληφθεί 

στο έγγρ. 13973/2/11 REV 2 JAI 608 DAPIX 113 CRIMORG 143 ENFOPOL 299 

ENFOCUSTOM 96. Τα κράτη μέλη εκλήθησαν να συμφωνήσουν ως προς τις νέες 

τροποποιήσεις έως τις 14 Οκτωβρίου 2011 και δεν προέβαλαν αντιρρήσεις.

2. Κατά συνέπεια η ΕΜΑ καλείται να υποβάλει στο Συμβούλιο το σχέδιο συμπερασμάτων, 

όπως περιέχεται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος, και να εισηγηθεί στο 

Συμβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο αυτό ως σημείο «Α» της ημερήσιας διάταξής του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2006/960/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(«ΣΟΥΗΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ»)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση-πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 

2006 για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών 

επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι μια από τις κύριες προτεραιότητες του Προγράμματος της Στοκχόλμης 

είναι να εξασφαλισθεί η προστασία των πολιτών της ΕΕ μέσω της συνεργασίας μεταξύ των αρχών 

επιβολής του νόμου των κρατών μελών,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 

σχετικά με στρατηγική στον τομέα της διαχείρισης των πληροφοριών για την εσωτερική ασφάλεια 

της ΕΕ,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ αρχών επιβολής του 

νόμου των κρατών μελών αποτελεί σημαντικό μέσο που συμβάλλει στην υλοποίηση των πολιτικών 

της ΕΕ στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης,

ΔΕΧΟΜΕΝΟ ότι με την απόφαση-πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ επιδιώκεται να διευκολυνθεί η 

συνεργασία μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών με την παροχή της δυνατότητας 

ανταλλαγής υφιστάμενων πληροφοριών και στοιχείων που απαιτούνται για την επιτυχή ανίχνευση, 

πρόληψη ή διερεύνηση του εγκλήματος,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρχών επιβολής 

του νόμου των κρατών μελών για λόγους ανίχνευσης, πρόληψης και διερεύνησης αξιόποινων 

πράξεων αποτελεί των κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης των απειλών που απορρέουν από τη δράση 

εγκληματιών σε μια ζώνη χωρίς εσωτερικά σύνορα,
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ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ τη γενική πρόοδο που έχουν σημειώσει τα 

περισσότερα κράτη μέλη στην εφαρμογή της «σουηδικής απόφασης-πλαισίου» και τις προσπάθειες 

που καταβάλλουν άλλα κράτη μέλη με στόχο την πλήρη εφαρμογή της απόφασης αυτής,

ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ότι, μολονότι η προθεσμία εφαρμογής έληξε στις 19 Δεκεμβρίου 2008, εννέα 

κράτη μέλη δεν είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 

απόφασης-πλαισίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης-πλαισίου απαιτεί συνολικές 

προσπάθειες σε διάφορα στάδια από τα κράτη μέλη που δεν έχουν συμμορφωθεί ακόμη, μεταξύ 

των οποίων τη διαμόρφωση και εισαγωγή μιας λεπτομερούς και καλοσχεδιασμένης στρατηγικής 

εφαρμογής καθώς και τη στενή συνεργασία των εμπειρογνωμόνων του τομέα επιβολής του νόμου 

που ασχολούνται με την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων,

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης ζητεί να αξιολογηθεί η λειτουργία 

της απόφασης-πλαισίου 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την 

απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου 

των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο 11 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαισίου, που αναφέρει 

ότι το Συμβούλιο θα εκτιμήσει πριν από τις 19 Δεκεμβρίου 2011 το βαθμό συμμόρφωσης των 

κρατών μελών προς τις διατάξεις του σχεδίου-απόφασης,

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ότι η αποτελεσματική και ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και 

στοιχείων μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου πρέπει διεξάγεται εντός του πλαισίου των διάφορων 

τυπικών απαιτήσεων που προβλέπουν τα νομικά συστήματα των κρατών μελών,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες ώστε 

να καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης-πλαισίου,
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 της «σουηδικής απόφασης-

πλαισίου», οι διατάξεις του άρθρου 39 παράγραφοι 1, 2 και 3 και του άρθρου 46 της Σύμβασης 

Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν, στο βαθμό που αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών και 

στοιχείων για το σκοπό της διερεύνησης εγκλήματος ή της διεξαγωγής επιχειρήσεων συλλογής 

στοιχείων, όπως προβλέπονται από την παρούσα απόφαση-πλαίσιο, αντικαθίστανται από τις 

διατάξεις της απόφασης-πλαισίου,

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ :

· εφόσον δεν έχουν ενεργήσει ακόμη, να εντείνουν τις προσπάθειες ώστε να ολοκληρώσουν το 

συντομότερο δυνατόν την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου 2006/960/ΔΕΥ και συνεπώς 

να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ,

· να μεριμνήσουν ώστε, έως ότου τεθούν πλήρως σε εφαρμογή οι διατάξεις της απόφασης-

πλαισίου, να διατίθεται πληροφορίες και στοιχεία στις αρχές επιβολής του νόμου των 

κρατών μελών κατά το πνεύμα της απόφασης-πλαισίου,

· να χρησιμοποιούν σύγχρονα εργαλεία ΤΠ που να απλουστεύουν την ανταλλαγή 

πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των φορέων επιβολής του νόμου των κρατών μελών,

· να αξιοποιήσουν καταλλήλως τα εργαλεία της σουηδικής απόφασης-πλαισίου για την 

ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της ΕΕ,

· να συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκρίνονται εντός 

οκτώ ωρών στις επείγουσες εκκλήσεις για παροχή πληροφοριών και στοιχείων,

· να εκσυγχρονίσουν τις εθνικές διαδικασίες παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 12 

παράγραφος 1 της «σουηδικής απόφασης-πλαισίου», ιδίως προκειμένου να διατίθενται 

πλήρεις και συγκρίσιμα στατιστικές,

ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

· να εξετάσει, στην ανακοίνωσή της για το ευρωπαϊκό πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών, τη 

χρησιμότητα της «σουηδικής απόφασης πλαισίου» κατά την ανταλλαγή πρόσθετων 

πληροφοριών (μετά την ανακάλυψη θετικής ένδειξης) βάσει των «αποφάσεων του Prüm».

___________________________


