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"I/A" PUNKTA PIEZĪME
Sūtītājs: Ģenerālsekretariāts 
Saņēmējs: Pastāvīgo pārstāvju komiteja/Padome
Iepr. dok. Nr.: 13973/2/11 JAI 608 DAPIX 113 CRIMORG 143 ENFOPOL 299 

ENFOCUSTOM 96
Temats: Padomes secinājumi par Padomes Pamatlēmuma 2006/960/TI ("Zviedrijas 

pamatlēmums") īstenošanu

1. Informācijas apmaiņas un datu aizsardzības jautājumu darba grupa 2011. gada 22. septembra 

sanāksmē apsprieda un vienojās pēc būtības par projektu Padomes secinājumiem par Padomes 

Pamatlēmuma 2006/960/TI īstenošanu. Turpmākas piezīmes par secinājumu projektu, kuras 

tika iesniegtas prezidentvalstij pēc minētās sanāksmes, ir izklāstītas dokumentā 13973/2/11 

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

Dalībvalstis tika aicinātas līdz 2011. gada 14. oktobrim vienoties par jaunajiem grozījumiem, 

un tām nebija iebildumu.

2. Pastāvīgo pārstāvju komiteja tādēļ tiek aicināta iesniegt Padomei šīs piezīmes pielikumā 

izklāstīto secinājumu projektu un ierosināt, lai Padome to pieņemtu kā darba kārtības "A" 

punktu.
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PIELIKUMS

PROJEKTS - PADOMES SECINĀJUMI 

PAR PADOMES PAMATLĒMUMA 2006/960/TI

("ZVIEDRIJAS PAMATLĒMUMA") ĪSTENOŠANU

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ŅEMOT VĒRĀ Padomes Pamatlēmumu 2006/960/TI (2006. gada 18. decembris) par Eiropas 

Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu,

ATGĀDINOT, ka viena no Stokholmas programmas galvenajām prioritātēm ir nodrošināt ES 

pilsoņu drošību, izmantojot dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību,

ŅEMOT VĒRĀ Padomes 2009. gada 30. novembra secinājumus par ES iekšējās drošības 

informācijas pārvaldības stratēģiju,

ATZĪSTOT, ka informācijas un izlūkdatu apmaiņa starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm ir 

svarīgs instruments, kas sniedz ieguldījumu ES politikas īstenošanā attiecībā uz tiesiskuma, brīvības 

un drošības telpu,

ATZĪSTOT, ka Pamatlēmuma 2006/960/TI mērķis ir veicināt sadarbību starp dalībvalstu 

tiesībaizsardzības iestādēm, sniedzot tām iespēju veikt apmaiņu ar tādu esošo informāciju un 

izlūkdatiem, kas nepieciešami, lai sekmīgi atklātu, novērstu vai izmeklētu noziedzīgus nodarījumus,

APSTIPRINOT, ka efektīva informācijas apmaiņa starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, lai 

atklātu, novērstu un izmeklētu noziedzīgus nodarījumus, ir nepieciešama atbildes reakcija uz 

apdraudējumu, ko rada noziedznieki, kas darbojas teritorijā, kur nav iekšējo robežu,
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PAUŽOT GANDARĪJUMU par vispārējo progresu, ko lielākā daļa dalībvalstu ir panākušas, 

īstenojot "Zviedrijas pamatlēmumu", kā arī par citu dalībvalstu centieniem, tiecoties panākt pilnīgu 

šā pamatlēmuma īstenošanu,

KONSTATĒJOT, ka, lai gan īstenošanas termiņš bija 2008. gada 19. decembris, deviņas 

dalībvalstis nebija veikušas nepieciešamos pasākumus, lai līdz 2010. gada 31. decembrim 

nodrošinātu pamatlēmuma noteikumu izpildi,

ATZĪSTOT, ka, lai īstenotu pamatlēmuma noteikumus, ir nepieciešami tādi visaptveroši 

daudzpakāpju centieni no to dalībvalstu puses, kuras līdz šim to nav paveikušas, kas aptver 

padziļinātas un labi pārdomātas īstenošanas stratēģijas izstrādi un ieviešanu, kā arī ciešu sadarbību 

starp tiesībaizsardzības iestāžu ekspertiem, kas nodarbojas ar informācijas un izlūkdatu apmaiņu,

UZSVEROT, ka Stokholmas programmā ir aicināts izvērtēt to, kā darbojas 

Pamatlēmums 2006/960/TI (2006. gada 18. decembris) par Eiropas Savienības dalībvalstu 

tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu,

ŅEMOT VĒRĀ šā pamatlēmuma 11. panta 2. punktu, kurā noteikts, ka Padome līdz 2011. gada 

19. decembrim izvērtē to, ciktāl dalībvalstis ir izpildījušas šā pamatlēmuma prasības,

APZINOTIES, ka efektīvai un ātrai informācijas un izlūkdatu apmaiņai starp dalībvalstu 

tiesībaizsardzības iestādēm jāspēj darboties, ievērojot dalībvalstu dažādās tiesību sistēmu formālās 

prasības,

ATZĪSTOT, ka dalībvalstīm būtu jāpastiprina centieni, lai panāktu, ka efektīvāk tiktu piemēroti šā 

pamatlēmuma noteikumi,
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ATGĀDINOT, ka saskaņā ar "Zviedrijas pamatlēmuma" 12. panta 1. punktu Konvencijas, ar ko 

īsteno Šengenas Līgumu, 39. panta 1., 2.un 3. punkta un 46. panta noteikumus, ciktāl tie attiecas uz 

apmaiņu ar informāciju un izlūkdatiem noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai vai izlūkdatu vākšanai 

par noziedzīgiem nodarījumiem, kā to paredz šis pamatlēmums, aizstāj ar šā pamatlēmuma 

noteikumiem,

AICINA DALĪBVALSTIS

· gadījumos, kad tas vēl nav paveikts, pastiprināt centienus, lai pēc iespējas drīzāk pabeigtu 

Pamatlēmuma 2006/960/TI īstenošanu, tādējādi pildot savas ES tiesību aktos noteiktās 

saistības,

· nodrošināt to, ka līdz šā pamatlēmuma noteikumu pilnīgai īstenošanai informācija un 

izlūkdati dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm tiek sniegti atbilstoši pamatlēmuma garam,

· izmantot jaunākos IT rīkus informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanai starp 

dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm,

· pienācīgi izmantot "Zviedrijas pamatlēmumā" paredzētos līdzekļus informācijas apmaiņai ES 

iekšienē,

· turpināt pielikt visas pūles, lai astoņu stundu laikā atbildētu uz steidzamiem pieprasījumiem 

sniegt informāciju un izlūkdatus,

· atjaunināt valstu papildpasākumus atbilstīgi "Zviedrijas pamatlēmuma" 12. panta 1. punkta 

noteikumiem, īpaši lai darītu pieejamus pilnīgus un salīdzināmus statistikas datus,

AICINA KOMISIJU

· savā paziņojumā par Eiropas informācijas apmaiņas modeli apsvērt "Zviedrijas 

pamatlēmuma" lietderību apmaiņā ar citu informāciju (pēc datu atrašanas – "post – hit"), 

pamatojoties uz "Prīmes lēmumiem".

___________________________


