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CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

Bruxelles, 14 octombrie 2011 (18.10)
(OR. en)

15277/11

JAI 714
DAPIX 129
CRIMORG 176
ENFOPOL 346
ENFOCUSTOM 115

NOTĂ PUNCT „I/A" 
Sursă: Secretariatul General 
Destinatar: Coreper/Consiliul
Nr. doc. ant.: 13973/2/11 JAI 608 DAPIX 113 CRIMORG 143 ENFOPOL 299 

ENFOCUSTOM 96
Subiect: Concluziile Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei-cadru 2006/960/JAI 

a Consiliului („Decizia-cadru suedeză”)

1. Cu ocazia reuniunii din 22 septembrie 2011, Grupul de lucru pentru schimbul de informații și 

protecția datelor (DAPIX) a discutat și a convenit, în principiu, asupra proiectului de concluzii 

ale Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei-cadru 2006/960/JAI a Consiliului. 

Comentariile ulterioare privind proiectul de concluzii care au fost transmise președinției după 

încheierea reuniunii figurează în documentul 13973/2/11 REV 2 JAI 608 DAPIX 113 

CRIMORG 143 ENFOPOL 299 ENFOCUSTOM 96. Statele membre au fost invitate să 

convină asupra noilor modificări până la 14 octombrie 2011 și nu au formulat obiecții.

2. În consecință, Coreper este invitat să înainteze Consiliului proiectul de concluzii, astfel cum 

figurează în anexa la prezenta notă, și să propună adoptarea acestuia ca punct „A” pe ordinea 

sa de zi.



15277/11 rp/LT/cg 2
DG H 2C RO

ANEXĂ

PROIECT DE CONCLUZII ALE CONSILIULUI PRIVIND PUNEREA ÎN APLICARE A 

DECIZIEI-CADRU 2006/960/JAI A CONSILIULUI

(„DECIZIA-CADRU SUEDEZĂ")

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

AVÂND ÎN VEDERE Decizia-cadru 2006/960/JAI care a fost adoptată la 18 decembrie 2006 

privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii 

ale statelor membre ale Uniunii Europene;

REAMINTIND faptul că una dintre principalele priorități ale Programului de la Stockholm este 

aceea de a garanta securitatea cetățenilor UE prin cooperarea autorităților de aplicare a legii din 

statele membre;

ȚINÂND SEAMA de Concluziile Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind o strategie de 

gestionare a informațiilor pentru securitatea internă a UE;

RECUNOSCÂND că schimbul de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii 

ale statelor membre reprezintă un instrument deosebit de important care contribuie la punerea în 

aplicare a politicilor UE în domeniul spațiului de libertate, securitate și justiție;

RECUNOSCÂND că obiectivul Deciziei-cadru 2006/960/JAI este acela de a facilita cooperarea 

între autoritățile de aplicare a legii din statele membre, dându-le posibilitatea schimbului de 

informații și date operative necesare pentru depistarea, prevenirea și cercetarea infracțiunilor;

REAFIRMÂND faptul că schimbul de informații eficient între autoritățile de aplicare a legii ale 

statelor membre în scopul depistării, prevenirii și cercetării infracțiunilor furnizează un răspuns 

necesar la amenințările ridicate de anumiți infractori care operează pe un teritoriu fără frontiere 

interne;
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SALUTÂND progresele globale realizate de cele mai multe state membre în punerea în aplicare a 

„deciziei-cadru suedeze" și eforturile întreprinse de alte state membre în vederea deplinei puneri în 

aplicare a acestei decizii;

DECLARÂND că, în ciuda termenului de 19 decembrie 2008 pentru punerea în aplicare, nouă state 

membre nu adoptaseră măsurile necesare pentru a se conforma dispozițiilor deciziei-cadru până la 

31 decembrie 2010;

RECUNOSCÂND faptul că punerea în aplicare a dispozițiilor deciziei-cadru necesită eforturi 

cuprinzătoare și în mai multe etape din partea acelor state membre care nu au făcut încă acest lucru, 

cuprinzând elaborarea și introducerea unei strategii  solide și bine concepute de punere în aplicare, 

precum și strânsa cooperare a experților în domeniul aplicării legii implicați în schimbul de 

informații și date operative;

SUBLINIIND faptul că Programul de la Stockholm solicită evaluarea aplicării Deciziei-cadru 

2006/960/JAI din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații și date 

operative între autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene;

AVÂND ÎN VEDERE articolul 11 alineatul (2) din decizia-cadru care prevede faptul că, înainte de 

19 decembrie 2011, Consiliul verifică în ce măsură statele membre s-au conformat dispozițiilor 

deciziei-cadru;

CONȘTIENT de faptul că schimbul eficient și rapid de informații între autoritățile de aplicare a 

legii necesită respectarea diferitelor condiții de formă ale sistemelor juridice ale statelor membre;

RECUNOSCÂND că eforturile statelor membre ar trebui consolidate pentru a eficientiza aplicarea 

dispozițiilor deciziei-cadru;
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REAMINTIND faptul că, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din „decizia-cadru suedeză", 

dispozițiile articolului 39 alineatele (1), (2) și (3) și ale articolului 46 din Convenția de punere în  

aplicarea acordului Schengen, în măsura în care se referă la schimbul de informații sau date 

operative cu scopul de a desfășura cercetări penale sau operațiuni de colectare a datelor operative în 

materie penală în condițiile prevăzute de prezenta decizie-cadru, se înlocuiesc cu dispozițiile 

deciziei-cadru; 

INVITĂ STATELE MEMBRE

· să intensifice eforturile de finalizare, cât mai curând posibil, a punerii în aplicare a Deciziei-

cadru 2006/960/JAI, îndeplinindu-și, astfel, obligațiile, în temeiul legislației UE, dacă nu au 

făcut deja acest lucru;  

· să asigure, până la deplina punere în aplicare a dispozițiilor deciziei-cadru, faptul că 

informațiile și datele operative sunt puse la dispoziția autorităților de aplicare a legii ale 

statelor membre, în conformitate cu spiritul deciziei-cadru;

· să utilizeze instrumente informatice actualizate care să simplifice schimbul de informații și 

date operative între autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre;

· să utilizeze în mod adecvat instrumentele deciziei-cadru suedeze pentru schimbul de 

informații în cadrul UE;

· să continue să întreprindă toate eforturile pentru a răspunde, în termen de opt ore, cererilor 

urgente de informații și date operative;

· să actualizeze procedurile naționale de monitorizare, ținând seama de dispozițiile articolului 

12 alineatul (1) din „decizia-cadru suedeză”, în special cu privire la crearea cadrului pentru 

statistici complete și comparabile;

INVITĂ COMISIA

· să analizeze, în comunicarea sa privind un model european de schimb de informații, 

utilitatea „deciziei-cadru suedeze" în cadrul schimbului de informații suplimentare 

(ulterioare unui răspuns pozitiv), în baza „Deciziilor de la Prüm”.

___________________________


