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CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 14 de Outubro de 2011

15277/11

JAI 714
DAPIX 129
CRIMORG 176
ENFOPOL 346
ENFOCUSTOM 115

NOTA PONTO "I/A" 
a partir de: Secretariado-Geral 
para: COREPER / Conselho
n.º doc. ant.: 13973/2/11 JAI 608 DAPIX 113 CRIMORG 143 ENFOPOL 299 

ENFOCUSTOM 96
Assunto: Conclusões do Conselho sobre a implementação da Decisão-quadro 2006/960/JAI 

do Conselho ("decisão-quadro sueca")

1. Na reunião de 22 de Setembro de 2011, o Grupo do Intercâmbio de Informações e da 

Protecção de Dados (DAPIX) debateu e acordou em princípio no projecto de conclusões do 

Conselho sobre a implementação da Decisão-quadro 2006/960/JAI. Constam do doc. 

13973/2/11 REV 2 JAI 608 DAPIX 113 CRIMORG 143 ENFOPOL 299 ENFOCUSTOM 96 

comentários suplementares acerca deste projecto que foram apresentados à Presidência na 

sequência da reunião. Os Estados-Membros foram convidados a pronunciar-se sobre as novas 

alterações até 14 de Outubro de 2011 e não levantaram objecções.

2. Por conseguinte, solicita-se ao Coreper que apresente o projecto de conclusões constante do 

Anexo à presente ao Conselho, sugerindo que seja adoptado como ponto "A" na sua ordem do 

dia.
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ANEXO

PROJECTO DE CONCLUSÕES DO CONSELHO

SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA

DECISÃO-QUADRO 2006/960/JAI DO CONSELHO

("DECISÃO-QUADRO SUECA")

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

TENDO EM CONTA a Decisão-Quadro 2006/960/JAI do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, 

relativa à simplificação do intercâmbio de dados e informações entre as autoridades de aplicação da 

lei dos Estados-Membros da União Europeia;

RECORDANDO que uma das principais prioridades do Programa de Estocolmo consiste em 

assegurar a segurança dos cidadãos da UE através da cooperação entre as autoridades de aplicação 

da lei dos Estados-Membros;

TENDO EM CONTA as conclusões do Conselho sobe a Estratégia de Gestão da Informação para 

a segurança interna da UE de 30 de Novembro de 2009;

RECONHECENDO que o intercâmbio de dados e informações entre as autoridades de aplicação 

da lei dos Estados-Membros constitui um instrumento significativo que contribui para a 

implementação das políticas da UE no espaço de liberdade, segurança e justiça;

RECONHECENDO que o objectivo da Decisão-Quadro 2006/960/JAI consiste em facilitar a 

cooperação entre as autoridades de aplicação da lei dos Estados-Membros, dando-lhes a 

possibilidade de trocar informações e dados existentes necessários para o êxito da detecção, 

prevenção ou investigação da actividade criminosa em questão;

REITERANDO que o intercâmbio efectivo de informações entre as autoridades de aplicação da lei 

dos Estados-Membros para efeitos de detecção, prevenção e investigação de infracções constitui a 

resposta necessária às ameaças colocadas pelos criminosos que actuam num espaço sem fronteiras 

internas;
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CONGRATULANDO-SE COM os progressos globalmente registados pela maioria dos Estados-

Membros no tocante à implementação da "decisão-quadro sueca" e com os esforços envidados por 

outros Estados-Membros com vista à plena implementação da mesma;

CONSTATANDO que, não obstante o prazo de implementação ter terminado em 19 de Dezembro 

de 2008, nove Estados-Membros não tomaram as medidas necessárias para dar cumprimento às 

disposições da Decisão-Quadro até 31 de Dezembro de 2011;

RECONHECENDO que a implementação das disposições da Decisão-Quadro exige esforços 

abrangentes e a vários níveis dos Estados-Membros que ainda o não fizeram, incluindo a elaboração 

e introdução de uma estratégia exaustiva e bem concebida de implementação, bem como a estreita 

cooperação de peritos em matéria de aplicação da lei incumbidos do intercâmbio de dados e 

informações;

SUBLINHANDO que o Programa de Estocolmo preconiza a avaliação do funcionamento da 

Decisão-Quadro 2006/960/JAI do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, relativa à simplificação 

do intercâmbio de dados e informações entre as autoridades de aplicação da lei dos Estados-

Membros da União Europeia;

CONSIDERANDO o artigo 11.º, n.º 2, da Decisão-Quadro que estipula que o Conselho deve 

verificar, antes de 19 de Dezembro de 2011, em que medida os Estados-Membros deram 

cumprimento às disposições da mesma;

CONSCIENTE que o intercâmbio eficaz e rápido de dados e informações entre as autoridades de 

aplicação da lei deve processar-se de acordo com os requisitos formais dos diferentes sistemas 

legais dos Estados-Membros;

RECONHECENDO que os esforços dos Estados-Membros devem ser intensificados por forma a 

que a aplicação das disposições da Decisão-Quadro seja mais eficiente;
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RECORDANDO que, nos termos do artigo 12.º, n.º 1, da “decisão-quadro sueca” as disposições do 

artigo 39.º, n.ºs 1, 2 e 3 e do artigo 46.º da Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen, na 

medida em que estejam relacionadas com o intercâmbio de dados e informações para efeitos da 

realização de investigações criminais ou de operações de informações criminais, tal como previsto 

na Decisão-Quadro, são substituídas pelas disposições desta última,

CONVIDA OS ESTADOS-MEMBROS A:

· caso ainda o não tenham feito, intensificarem os seus esforços para ultimar o mais depressa 

possível a implementação da Decisão-Quadro 2006/960/JAI, cumprindo assim as obrigações 

que lhes incumbem por força da legislação da UE;

· assegurarem, até à plena implementação das disposições da Decisão-Quadro, que os dados e 

as informações sejam disponibilizados às autoridades de aplicação da lei dos Estados-

Membros de acordo com o espírito da Decisão-Quadro;

· utilizarem instrumentos TI actualizados que simplifiquem o intercâmbio de dados e 

informações entre as autoridades de aplicação da lei dos Estados-Membros;

· utilizarem devidamente os instrumentos da decisão-quadro sueca para o intercâmbio de 

informações no interior da UE;

· continuarem a procurar responder no prazo máximo de oito horas a pedidos urgentes de dados 

e informações;

· actualizarem as rotinas nacionais de seguimento à luz do artigo 12.º, n.º 1, da "decisão-quadro 

sueca", nomeadamente com vista a obter estatísticas exaustivas e comparáveis,

CONVIDA A COMISSÃO A

· analisar na sua comunicação sobre o modelo europeu de intercâmbio de informações a 

utilidade da “decisão-quadro sueca” para o intercâmbio de informações suplementares 

("post -hit") com base nas decisões de Prüm.

___________________________


