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Tárgy: A Tanács következtetései a 2006/960/IB tanácsi kerethatározat (a „svéd 

kerethatározat”) végrehajtásáról

1. Az információcserével foglalkozó és adatvédelmi munkacsoport (DAPIX) a 2011. szeptember 

22-i ülésén megvitatta és elviekben jóváhagyta a 2006/960/IB tanácsi kerethatározat 

végrehajtásáról szóló tanácsi következtetések tervezetét. A következtetéstervezettel 

kapcsolatban az ülést követően az elnökséghez benyújtott további észrevételeket a 13973/2/11 

REV 2 JAI 608 DAPIX 113 CRIMORG 143 ENFOPOL 299 ENFOCUSTOM 96 

dokumentum tartalmazza. Az elnökség felkérte a tagállamokat, hogy 2011. október 14-ig 

hagyják jóvá az újabb módosításokat. A tagállamok részéről ellenvetés nem érkezett.

2. Következésképpen felkérjük a Coreper-t, hogy nyújtsa be az e feljegyzés mellékletében 

szereplő következtetéstervezetet a Tanácsnak, és javasolja annak „A” napirendi pontként való 

elfogadását.
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MELLÉKLET

TERVEZET - A TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEI

A 2006/960/IB TANÁCSI KERETHATÁROZAT

(A „SVÉD KERETHATÁROZAT”)

VÉGREHAJTÁSÁRÓL

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

TEKINTETTEL az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és 

bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről szóló, 2006. december 18-i 

2006/960/IB kerethatározatra,

EMLÉKEZTETVE arra, hogy a Stockholmi Program egyik fő prioritása az uniós polgárok 

biztonságának szavatolása a tagállamok bűnüldöző hatóságai közötti együttműködés révén,

SZEM ELŐTT TARTVA az uniós belső biztonság terén alkalmazandó információkezelési 

stratégiáról szóló 2009. november 30-i tanácsi következtetéseket,

ELISMERVE, hogy a tagállamok bűnüldöző hatóságai közötti információcsere, illetve a 

bűnüldözési operatív információk cseréje számottevően hozzájárul a szabadság, a biztonság és a jog 

érvényesülésének területét érintő uniós szakpolitikák megvalósításához,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy a 2006/960/IB kerethatározat célja a tagállamok bűnüldöző 

hatóságai közötti együttműködés megkönnyítése, lehetővé téve, hogy azok megosszák egymással a 

bűncselekmények eredményes felderítéséhez, megakadályozásához vagy kivizsgálásához 

szükséges, rendelkezésre álló információkat, illetve bűnüldözési operatív információkat,

ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE, hogy a tagállamok bűnüldöző hatóságai közötti, a bűncselekmények 

felderítését, megakadályozását vagy kivizsgálását szolgáló eredményes információcsere szükséges 

válaszintézkedés az olyan fenyegetésekkel szemben, amelyeket a belső határok nélküli térségben 

tevékenykedő bűnözők jelentenek,
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ÜDVÖZÖLVE a tagállamok többsége által a „svéd kerethatározat” végrehajtása terén elért 

általános előrehaladást, illetve a többi tagállam részéről a határozat teljes körű végrehajtása 

érdekében tett erőfeszítéseket,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy a 2008. december 19-i végrehajtási határidő ellenére kilenc tagállam 

nem tette meg az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a kerethatározat rendelkezéseinek 2010. 

december 31-re megfeleljen,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy a kerethatározat rendelkezéseinek végrehajtása sokrétű, többlépcsős 

erőfeszítést követel az e téren tapasztalatokkal nem rendelkező tagállamoktól, ideértve egy 

részletes, átgondolt végrehajtási stratégia kidolgozását és bevezetését, valamint az 

információcserében, illetve a bűnüldözési operatív információk cseréjében részt vevő bűnüldözési 

szakemberek közötti szoros együttműködést,

HANGSÚLYOZVA, hogy a Stockholmi Program kéri az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző 

hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről 

szóló, 2006. december 18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározat működésének értékelését,

TEKINTETTEL a kerethatározat 11. cikkének (2) bekezdésére, amelynek értelmében a Tanács 

2011. december 19-ig megvizsgálja, hogy a tagállamok milyen mértékben felelnek meg a 

kerethatározat rendelkezéseinek,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy a információk és bűnüldözési operatív információk bűnüldöző 

hatóságok közötti hatékony és gyors cseréjének a tagállamok jogrendszerének eltérő formális 

követelményei között kell megvalósulnia,

FELISMERVE, hogy a tagállamoknak nagyobb erőfeszítéseket kell tennie a kerethatározat 

rendelkezéseinek hatékonyabb alkalmazása érdekében,
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EMLÉKEZTETVE ARRA, hogy a „svéd kerethatározat” 12. cikkének (1) bekezdése értelmében 

a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 39. cikke (1), (2) és (3) bekezdése, 

valamint 46. cikke rendelkezéseinek helyébe – amennyiben azok információknak és bűnüldözési 

operatív információknak nyomozati célból vagy bűnüldözési operatív műveletek végrehajtása 

céljából történő, a kerethatározatban meghatározott cseréjére vonatkoznak – a kerethatározat 

rendelkezései lépnek,

FELKÉRI A TAGÁLLAMOKAT, HOGY

· amennyiben még nem tették meg, fokozzák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy a 

2006/960/IB kerethatározat végrehajtása mielőbb lezáruljon, teljesítve ezzel az uniós jog 

szerinti kötelezettségeiket;

· a kerethatározat rendelkezéseinek teljes körű végrehajtásáig gondoskodjanak arról, hogy a 

tagállamok bűnüldöző hatóságai a kerethatározat szellemében hozzájuthassanak a kellő 

információkhoz és bűnüldözési operatív információkhoz;

· használják fel a korszerű informatikai eszközöket a tagállamok bűnüldöző hatóságai közötti 

információcsere, illetve bűnüldözési operatív információcsere egyszerűbbé tételére;

· használják ki a „svéd kerethatározat” kínálta eszközöket az EU-n belüli információcserére;

· továbbra is tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az információ és bűnüldözési 

operatív információ iránti sürgős megkeresésekre nyolc órán belül válaszolni tudjanak;

· a „svéd kerethatározat” 12. cikke (1) bekezdésére figyelemmel aktualizálják nemzeti nyomon 

követési eljárásaikat, mindenekelőtt a hiánytalan, összevethető statisztikák összeállításának 

lehetővé tétele érdekében;

FELKÉRI A BIZOTTSÁGOT, HOGY

· az európai információcsere-modellről szóló közleménye keretében vizsgálja meg, hogy a 

„svéd kerethatározat” mennyiben hasznos a kiegészítő információk „prümi határozatokon” 

alapuló (találatot követő) cseréje szempontjából.

___________________________


