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RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

V Bruseli 14. októbra 2011 (18.10)
(OR. en)

15277/11

JAI 714
DAPIX 129
CRIMORG 176
ENFOPOL 346
ENFOCUSTOM 115

POZNÁMKA K BODU I/A 
Od: Generálny sekretariát 
Komu: COREPER/Rada
Č. predch. dok.: 13973/2/11 JAI 608 DAPIX 113 CRIMORG 143 ENFOPOL 299 

ENFOCUSTOM 96
Predmet: Závery Rady o vykonávaní rámcového rozhodnutia Rady 2006/960/SVV 

(„švédske rámcové rozhodnutie“)

1. Pracovná skupina pre výmenu informácií a ochranu údajov (DAPIX) na zasadnutí 

22. septembra 2011 rokovala a v zásade dosiahla dohodu o návrhu záverov Rady o 

vykonávaní rámcového rozhodnutia Rady 2006/960/SVV. Ďalšie pripomienky k návrhu 

záverov predložené predsedníctvu po zasadnutí sa uvádzajú v dokumente 13973/2/11 REV 2 

JAI 608 DAPIX 113 CRIMORG 143 ENFOPOL 299 ENFOCUSTOM 96. Členské štáty sa 

vyzvali, aby sa do 14. októbra 2011 dohodli na nových zmenách a doplneniach; členské štáty 

nevzniesli žiadne námietky.

2. Coreper sa preto vyzýva, aby Rade predložil návrh záverov uvedený v prílohe k tejto 

poznámke a navrhol jej, aby ho prijala ako jeden z bodov A programu.
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PRÍLOHA

NÁVRH ZÁVEROV RADY

O VYKONÁVANÍ

RÁMCOVÉHO ROZHODNUTIA RADY 2006/960/SVV

(„ŠVÉDSKE RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE“)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

SO ZRETEĽOM NA rámcové rozhodnutie 2006/960 z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny 

informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov 

Európskej únie;

PRIPOMÍNAJÚC, že jednou z hlavných priorít Štokholmského programu je zaistiť bezpečnosť 

občanov EÚ prostredníctvom spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov;

PAMÄTAJÚC NA závery Rady o stratégii riadenia informácií v oblasti vnútornej bezpečnosti EÚ 

z 30. novembra 2009;

UZNÁVAJÚC, že výmena informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi presadzovania 

práva členských štátov je významným nástrojom, ktorý prispieva k vykonávaniu politík EÚ v 

priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;

UZNÁVAJÚC, že cieľom rámcového rozhodnutia 2006/960/SVV je uľahčiť spoluprácu medzi 

orgánmi presadzovania práva členských štátov tak, že sa im prostredníctvom neho dáva možnosť 

výmeny existujúcich informácií a spravodajských informácií potrebných na úspešné odhaľovanie, 

predchádzanie alebo vyšetrovanie trestnej činnosti;

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC, že účinnou výmenou informácií medzi orgánmi presadzovania 

práva členských štátov, ktorá sa vykonáva na účely odhaľovania, predchádzania a vyšetrovania 

trestných činov, sa zabezpečuje potrebná reakcia na hrozbu, ktorú predstavujú páchatelia trestnej 

činnosti v priestore bez vnútorných hraníc;
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VÍTAJÚC celkový pokrok, ktorý pri vykonávaní „švédskeho rámcového rozhodnutia“ dosiahla 

väčšina členských štátov, a úsilie, ktoré ostatné členské štáty vynakladajú v záujme plného 

vykonávania tohto rozhodnutia;

KONŠTATUJÚC, že napriek lehote na vykonávanie, ktorá sa stanovila na 19. decembra 2008, 

deväť členských štátov neprijalo do 31. decembra 2010 potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s 

rámcovým rozhodnutím;

UZNÁVAJÚC, že vykonávanie ustanovení rámcového rozhodnutia si vyžaduje komplexné a 

viacstupňové úsilie zo strany tých členských štátov, ktoré tak ešte neurobili, pričom jeho súčasťou 

je vypracovanie a zavedenie rozsiahlej a dobre navrhnutej vykonávacej stratégie, ako aj úzka 

spolupráca medzi expertmi na presadzovanie práva zapojenými do výmeny informácií a 

spravodajských informácií;

PODČIARKUJÚC, že Štokholmský program obsahuje výzvu na zhodnotenie fungovania 

rámcového rozhodnutia 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a 

spravodajských informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov Európskej únie;

BERÚC DO ÚVAHY článok 11 ods. 2 rámcového rozhodnutia, kde sa uvádza, že Rada do 19. 

decembra 2011 posúdi mieru, do akej členské štáty dodržali ustanovenia uvedeného rámcového 

rozhodnutia;

UVEDOMUJÚC SI, že účinná a rýchla výmena informácií a spravodajských informácií medzi 

orgánmi presadzovania práva musí prebiehať v rámci rozličných formálnych požiadaviek právnych 

systémov členských štátov;

UZNÁVAJÚC, že členské štáty by mali zvýšiť svoje úsilie v záujme účinnejšieho uplatňovania 

ustanovení rámcového rozhodnutia;
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PRIPOMÍNAJÚC, že podľa článku 12 ods. 1 „švédskeho rámcového rozhodnutia“ ustanovenia 

článku 39 ods. 1, 2 a 3 a článku 46 Dohovoru, ktorým sa implementuje Schengenská dohoda, 

pokiaľ sa vzťahujú na výmenu informácií a spravodajských informácií na účely vedenia 

vyšetrovania trestných činov alebo spravodajských operácií v trestných veciach, ako to stanovuje 

rámcové rozhodnutie, sa nahrádzajú ustanoveniami rámcového rozhodnutia; 

VYZÝVA ČLENSKÉ ŠTÁTY, ABY

· zintenzívnili svoje úsilie v záujme čo najskoršieho ukončenia vykonávania rámcového 

rozhodnutia 2006/960/SVV, ak tak ešte neurobili, a tým splnili záväzky, ktoré im vyplývajú 

z práva EÚ, 

· zabezpečili dostupnosť informácií a spravodajských informácií pre orgány presadzovania 

práva členských štátov v duchu rámcového rozhodnutia, pokiaľ v plnej miere nevykonajú 

ustanovenia rámcového rozhodnutia,

· používali moderné informačné a telekomunikačné nástroje, ktoré výmenu informácií a 

spravodajských informácií medzi agentúrami presadzovania práva členských štátov 

zjednodušujú,

· príslušným spôsobom využívali nástroje švédskeho rámcového rozhodnutia na výmenu 

informácií v rámci EÚ,

· sa naďalej zo všetkých síl usilovali odpovedať do ôsmich hodín na naliehavé žiadosti o 
informácie a spravodajské informácie,

· vzhľadom na článok 12 ods. 1 „švédskeho rámcového rozhodnutia“ aktualizovali svoje 
vnútroštátne nadväzujúce postupy, najmä preto, aby bolo možné vypracúvať úplné a 
porovnateľné štatistiky;

VYZÝVA KOMISIU, ABY

· vo svojom oznámení o európskom modeli výmeny informácií preskúmala užitočnosť 
„švédskeho rámcového rozhodnutia“ pri výmene dodatočných informácií (po pozitívnej 
lustrácii) na základe prümských rozhodnutí.

___________________________


