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Uimhir an doic. roimhe seo: 13973/2/11 JAI 608 DAPIX 113 CRIMORG 143 ENFOPOL 299 

ENFOCUSTOM 96
Ábhar: Conclúidí ón gComhairle maidir le Cinneadh Réime 2006/960/CGB 

ón gComhairle a chur chun feidhme ("Cinneadh Réime na Sualainne")

1. Ag an gcruinniú a bhí aici an 22 Meán Fómhair 2011, phléigh an Mheitheal um Malartú 

Faisnéise agus um Chosaint Sonraí (DAPIX) na dréacht-Chonclúidí ón gComhairle maidir le 

Cinneadh Réime 2006/960/CGB ón gComhairle a chur chun feidhme agus ghlac an Mheitheal 

leis na dréacht-Chonclúidí sin i bprionsabal. Leagadh amach tuilleadh barúlacha i dtaca leis 

na dréacht-Chonclúidí a cuireadh faoi bhráid na hUachtaránachta i ndiaidh an chruinnithe sin 

in 13973/2/11 REV 2 JAI 608 DAPIX 113 CRIMORG 143 ENFOPOL 299 

ENFOCUSTOM 96. Iarradh ar na Ballstáit na leasuithe nua a chomhaontú 

faoin 14 Deireadh Fómhair 2011 agus ní dhearna siad aon agóid ina gcoinne.

2. Dá bhrí sin, iarrtar ar Coreper na dréacht-Chonclúidí, mar a leagtar amach san Iarscríbhinn 

a ghabhann leis an nóta seo iad, a chur faoi bhráid na Comhairle agus a mholadh go nglacfar 

mar ítim "A" ar a clár oibre iad.
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IARSCRÍBHINN

DRÉACHT-CHONCLÚIDÍ ÓN gCOMHAIRLE MAIDIR LE CINNEADH RÉIME 

2006/960/CGB ÓN gCOMHAIRLE A CHUR CHUN FEIDHME

("CINNEADH RÉIME NA SUALAINNE")

DÉANANN COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH AN MÉID SEO A LEANAS

AG TABHAIRT DÁ hAIRE Cinneadh Réime 2006/960 a glacadh an 18 Nollaig 2006 maidir leis 

an malartú eolais agus faisnéise a shimpliú idir údaráis um fhorghníomhú an dlí, arb údaráis 

de chuid Bhallstáit an Aontais Eorpaigh iad;

AG MEABHRÚ DI gurb í ceann de phríomhthosaíochtaí Chlár Stócólm go n-áiritheofaí slándáil 

shaoránaigh an AE trí chomhar idir údaráis um fhorghníomhú an dlí, arb údaráis de chuid 

na mBallstát iad;

AG CUR SAN ÁIREAMH na Conclúidí ón gComhairle maidir le Straitéis Bainistíochta Faisnéise 

um shlándáil inmheánach an AE an 30 Samhain 2009;

AG AITHINT gurb ionann malartú eolais agus faisnéise idir údaráis um fhorghníomhú an dlí, arb 

údaráis de chuid na mBallstát iad, agus ionstraim shuntasach lena gcuirtear le beartais AE a chur 

chun feidhme sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais;

AG AITHINT DI gurb é is cuspóir do Chinneadh Réime 2006/960/CGB an comhar idir údaráis 

um fhorghníomhú an dlí, arb údaráis de chuid na mBallstát iad, a éascú le deis a chur ar fáil dóibh 

le haghaidh malartaithe eolais agus faisnéise atá ann cheana féin agus atá riachtanach ionas 

go n-éireoidh leo coireacht a bhrath, a chosc nó a imscrúdú;

AG ATHDHEIMHNIÚ DI gur le heolas agus faisnéis a mhalartú ar bhealach éifeachtach idir 

údaráis um fhorghníomhú an dlí, ar údaráis de chuid na mBallstát iad, chun críche cionta a bhrath, 

a chosc agus a imscrúdú go soláthraítear freagairt atá riachtanach chun déileáil le bagairtí 

a bhaineann le coirpigh a fheidhmíonn thar limistéar atá gan teorainneacha inmheánacha;
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AG FÁILTIÚ ROIMH an dul chun cinn a rinne formhór na mBallstát agus "Cinneadh Réime 

na Sualainne" á chur chun feidhme acu agus roimh na hiarrachtaí a rinne Ballstáit eile chun 

an Cinneadh sin a chur chun feidhme go hiomlán;

AG CUR IN IÚL gur d'ainneoin an 19 Nollaig 2008 a bheith mar sprioc-am cur chun feidhme, 

nach raibh na bearta a bhí riachtanach chun forálacha an Chinnidh Réime a chomhlíonadh tógtha ag 

naoi gcinn de na Ballstáit faoin 31 Nollaig 2010;

AG AITHINT DI gur chun forálacha an Chinnidh Réime a chur chun feidhme, teastaíonn 

iarrachtaí cuimsitheacha, ilchéime ó na Ballstáit sin nach bhfuil sé déanta acu go fóill, arb iarrachtaí 

iad lena gcuimseofar straitéis chur chun feidhme a ullmhú agus a thabhairt isteach a bheidh 

críochnúil agus deartha go maith agus lena gcuimseofar dlúthchomhar saineolaithe atá 

rannpháirteach in eolas agus faisnéis a mhalartú um fhorghníomhú an dlí;

AG CUR I bhFIOS GO LÁIDIR go n-iarrtar le Clár Stócólm go ndéanfaí meastóireacht 

ar fheidhmiú Chinneadh Réime 2006/960/CGB an 18 Nollaig 2006 maidir leis an malartú eolais 

agus faisnéise a shimpliú idir údaráis um fhorghníomhú an dlí, arb údaráis de chuid Bhallstáit 

an Aontais Eorpaigh iad;

AGUS AIRD Á TABHAIRT AICI ar Airteagal 11(2) den Chinneadh Réime lena léirítear 

go ndéanfaidh an Chomhairle measúnú roimh an 19 Nollaig 2011 ar a mhéid a rinne na Ballstáit 

forálacha an Chinnidh Réime a chomhlíonadh;

ÓS FEASACH DI gur chun eolas agus faisnéis a mhalartú go héifeachtúil agus go tapa idir údaráis 

um fhorghníomhú an dlí go mbeidh gá ann oibriú laistigh de na ceanglais éagsúla fhoirmiúla 

a bhaineann le córais dlí na mBallstát;

AG AITHINT DI go mba cheart go neartófaí iarrachtaí na mBallstát d'fhonn forálacha an Chinnidh 

Réime a chur i bhfeidhm ar bhealach níos éifeachtúla;
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AG MEABHRÚ DI gurb i gcomhréir le hAirteagal 12(1) de "Chinneadh Réime na Sualainne", 
cuirtear forálacha an Chinnidh Réime in ionad fhorálacha Airteagal 39(1), (2) agus (3) agus 
in ionad fhorálacha Airteagal 46 den Choinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a Chur Chun 
Feidhme, a mhéid a bhaineann siad le heolas agus faisnéis a mhalartú chun críche imscrúduithe nó 
oibríochtaí faisnéise coiriúla a chur i gcrích mar a fhoráiltear dóibh leis an gCinneadh Réime;

IARRANN SÍ AR NA BALLSTÁIT AN MÉID SEO A LEANAS A DHÉANAMH

· i gcás nach bhfuil sé déanta acu, iarrachtaí a threisiú chun cur chun feidhme Chinneadh Réime 
2006/960/CGB a thabhairt chun críche a luaithe is féidir, agus na hoibleagáidí atá orthu 
faoi dhlí an AE á gcomhlíonadh acu sa chaoi sin;

· a áirithiú go gcuirfear eolas agus faisnéis ar fáil d'údaráis um fhorghníomhú an dlí, arb 
údaráis de chuid na mBallstát iad, i gcomhréir le spiorad an Chinnidh Réime, go dtí 
go gcuirfear forálacha an Chinnidh Réime chun feidhme ina n-iomláine;

· uirlisí TF atá suas chun dáta a úsáid chun malartú eolais agus faisnéise a shimpliú idir 
gníomhaireachtaí um fhorghníomhú an dlí, ar gníomhaireachtaí de chuid na mBallstát iad;

· úsáid iomchuí a bhaint as uirlisí Chinneadh Réime na Sualainne chun faisnéis a mhalartú 
laistigh den AE;

· leanúint de gach iarracht a dhéanamh chun freagairt laistigh d'ocht n-uaire d'iarratais 
phráinneacha ar eolas agus faisnéis;

· gnáthaimh náisiúnta leantacha a thabhairt suas chun dáta i bhfianaise Airteagal 12(1) 
de "Chinneadh Réime na Sualainne", go háirithe d'fhonn staidreamh atá iomlán agus 
inchomparáide a chur ar fáil;

IARRANN SÍ AR AN gCOIMISIÚN AN MÉID SEO A LEANAS A DHÉANAMH

· scrúdú a dhéanamh ina Theachtaireacht maidir leis an tSamhail Eorpach um Malartú 
Faisnéise ar a úsáidí atá "Cinneadh Réime na Sualainne" i dtaca le faisnéis bhreise 
a mhalartú ("post – hit") ar bhonn "Chinntí Prüm".

___________________________


