
15277/11 vj/ST/nv 1
DG H 2C LT

EUROPOS SĄJUNGOS 
TARYBA

Briuselis, 2011 m. spalio 14 d. (18.10)
(OR. en)

15277/11

JAI 714
DAPIX 129
CRIMORG 176
ENFOPOL 346
ENFOCUSTOM 115

PRANEŠIMAS DĖL „I/A“ PUNKTO
nuo: Generalinio sekretoriato
kam: Nuolatinių atstovų komitetui / Tarybai
Ankstesnio 
dokumento Nr.: 13973/2/11 JAI 608 DAPIX 113 CRIMORG 143 ENFOPOL 299 

ENFOCUSTOM 96
Dalykas: Tarybos išvados dėl Tarybos pamatinio sprendimo 2006/960/TVR („Švedijos 

pamatinio sprendimo“) įgyvendinimo

1. 2011 m. rugsėjo 22 d. posėdyje Keitimosi informacija ir duomenų apsaugos darbo grupė 

apsvarstė Tarybos išvadų dėl Tarybos pamatinio sprendimo 2006/960/TVR („Švedijos 

pamatinio sprendimo“) įgyvendinimo projektą ir iš esmės dėl jo susitarė. Papildomos pastabos 

dėl išvadų projekto, kurios pirmininkaujančiai valstybei narei buvo pateiktos po pirmiau 

nurodyto posėdžio, išdėstytos dok. 13973/2/11 REV 2 JAI 608 DAPIX 113 CRIMORG 143 

ENFOPOL 299 ENFOCUSTOM 96. Valstybių narių buvo paprašyta iki 2011 m. spalio 14 d. 

susitarti dėl naujų pakeitimų; jos nepareiškė prieštaravimų.

2. Todėl Nuolatinių atstovų komiteto prašoma Tarybai pateikti šio pranešimo priede pateiktą 

išvadų projektą ir pasiūlyti jai šias išvadas priimti posėdžio darbotvarkės A punktu.
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PRIEDAS

TARYBOS IŠVADŲ DĖL TARYBOS PAMATINIO SPRENDIMO 2006/960/TVR 

(„ŠVEDIJOS PAMATINIO SPRENDIMO“) ĮGYVENDINIMO PROJEKTAS

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

ATSIŽVELGDAMA Į 2006 m. gruodžio 18 d. priimtą Pamatinį sprendimą 2006/960/TVR dėl 

keitimosi informacija ir žvalgybos informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos 

institucijų supaprastinimo;

PRIMINDAMA, kad vienas iš pagrindinių Stokholmo programos prioritetų yra ES piliečių 

saugumo užtikrinimas pasitelkiant valstybių narių teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą;

ATSIŽVELGDAMA Į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos išvadas dėl ES vidaus saugumo srities 

informacijos valdymo strategijos;

PRIPAŽINDAMA, kad Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų keitimasis 

informacija ir žvalgybos informacija yra svarbi priemonė, kuria prisidedama prie ES politikos 

įgyvendinimo laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje;

PRIPAŽINDAMA, kad Pamatinio sprendimo 2006/960/TVR tikslas – sudaryti palankesnes 

sąlygas valstybių narių teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui, suteikiant joms galimybę keistis 

esama informacija ir žvalgybos informacija, būtina sėkmingam nusikaltimų išaiškinimui, 

prevencijai arba tyrimui;

PAKARTODAMA, kad veiksmingas valstybių narių teisėsaugos institucijų keitimasis informacija 

siekiant išaiškinti nusikaltimus, užkirsti jiems kelią ir juos tirti, yra būtinas atsakas į nusikaltėlių, 

veikiančių vidaus sienų neturinčioje erdvėje, keliamą grėsmę;
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PALANKIAI VERTINDAMA bendrą pažangą, kurią padarė dauguma valstybių narių 

įgyvendindamos Švedijos pamatinį sprendimą, ir kitų valstybių narių dedamas pastangas siekiant 

visapusiškai įgyvendinti šį sprendimą;

PAREIKŠDAMA, kad nepaisant nustatyto įgyvendinimo termino – 2008 m. gruodžio 19 d., 

devynios valstybės narės iki 2010 m. gruodžio 31 d. nesiėmė priemonių, būtinų užtikrinti, kad būtų 

pradėta laikytis pamatinio sprendimo nuostatų;

PRIPAŽINDAMA, kad pamatinio sprendimo nuostatų įgyvendinimui reikia, kad šių nuostatų dar 

neįgyvendinusios valstybės narės imtųsi visapusiškų ir daugiapakopių veiksmų, apimančių išsamios 

ir gerai suformuluotos įgyvendinimo strategijos parengimą bei įdiegimą ir teisėsaugos ekspertų, 

kurie keičiasi informacija bei žvalgybos informacija, glaudų bendradarbiavimą;

PABRĖŽDAMA, kad Stokholmo programoje raginama įvertinti 2006 m. gruodžio 18 d. Pamatinio 

sprendimo 2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija tarp Europos Sąjungos 

valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinimo veikimą;

ATKREIPDAMA DĖMESĮ Į pamatinio sprendimo 11 straipsnio 2 dalį, kurioje teigiama, kad 

Taryba iki 2011 m. gruodžio 19 d. įvertina, kokiu mastu valstybės narės laikosi šio pamatinio 

sprendimo nuostatų;

SUVOKDAMA, kad veiksmingas ir spartus teisėsaugos institucijų keitimasis informacija ir 

žvalgybos informacija turi būti vykdomas laikantis įvairių formalių valstybių narių teisinių sistemų 

reikalavimų;

PRIPAŽINDAMA, kad siekiant veiksmingiau taikyti pamatinio sprendimo nuostatas, valstybių 

narių pastangos turėtų būti stiprinamos;
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PRIMINDAMA, kad pagal Švedijos pamatinio sprendimo 12 straipsnio 1 dalį, Šengeno susitarimo 

įgyvendinimo konvencijos 39 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių bei 46 straipsnio nuostatas tiek, kiek jos 

susijusios su keitimusi informacija ir žvalgybos informacija siekiant vykdyti nusikaltimų tyrimus ar 

kriminalinės žvalgybos operacijas, kaip numatyta pamatiniame sprendime, pakeičia šio pamatinio 

sprendimo nuostatos;

PRAŠO VALSTYBIŲ NARIŲ:

· jei jos dar to nepadarė, suintensyvinti pastangas siekiant kuo greičiau užbaigti Pamatinio 

sprendimo 2006/960/TVR įgyvendinimą ir taip įvykdyti savo įsipareigojimus pagal ES teisę;

· iki visiško pamatinio sprendimo nuostatų įgyvendinimo užtikrinti, kad vadovaujantis 

pamatiniu sprendimu valstybių narių teisėsaugos institucijoms būtų teikiama informacija ir 

žvalgybos informacija;

· naudoti šiuolaikines IT priemones, kuriomis supaprastinamas Europos Sąjungos valstybių 

narių teisėsaugos institucijų keitimasis informacija ir žvalgybos informacija;

· tinkamai pasinaudoti Švedijos pamatiniame sprendime numatytomis priemonėmis keitimuisi 

informacija ES;

· toliau dėti visas pastangas, kad per aštuonias valandas būtų atsakyta į skubius prašymus 

suteikti informaciją ir žvalgybos informaciją;

· atnaujinti atitinkamą vėliau taikomą nacionalinę tvarką atsižvelgiant į Švedijos pamatinio 

sprendimo 12 straipsnio 1 dalį, visų pirma siekiant sudaryti sąlygas rengti išsamius ir 

palyginamus statistinius duomenis;

RAGINA KOMISIJĄ

· Komunikate dėl Europos keitimosi informacija modelio išnagrinėti Švedijos pamatinio 

sprendimo naudingumą keičiantis papildoma informacija (procedūros nustačius atitiktis), 

remiantis Priumo sprendimais.

___________________________


