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DOPIS O TOČKI POD "I/A"
Pošiljatelj: generalni sekretariat
Prejemnik: Coreper/Svet
Št. predh. dok.: 13973/2/11 JAI 608 DAPIX 113 CRIMORG 143 ENFOPOL 299 

ENFOCUSTOM 96
Zadeva: Osnutek sklepov Sveta o izvajanju Okvirnega sklepa Sveta 2006/960/PNZ 

("švedski okvirni sklep")

1. Delovna skupina za izmenjavo informacij in varstvo podatkov (DAPIX) je na seji 22. 

septembra 2011 razpravljala in dosegla načelno soglasje glede osnutka sklepov Sveta o 

izvajanju Okvirnega sklepa Sveta 2006/960/PNZ. Dodatne pripombe glede osnutka sklepov, 

ki jih je prejelo predsedstvo pred sejo, so navedene v dok. 13973/2/11 REV 2 JAI 608 DAPIX 

113 CRIMORG 143 ENFOPOL 299 ENFOCUSTOM 96. Države članice, ki so bile pozvane, 

naj do 14. oktobra potrdijo soglasje z novimi spremembami, niso predložile nobenih 

ugovorov.

2. Coreper naj torej Svetu predloži osnutek sklepov iz priloge k temu dopisu in mu predlaga, da 

ga sprejme kot točko pod "A" dnevnega reda.
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PRILOGA

OSNUTEK SKLEPOV SVETA

O IZVAJANJU

OKVIRNEGA SKLEPA SVETA 2006/960/PNZ

("ŠVEDSKI OKVIRNI SKLEP")

SVET EVROPSKE UNIJE —

UPOŠTEVAJOČ Okvirni sklep Sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi 

izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic 

Evropske unije;

OPOZARJAJOČ na to, da je ena od prednostnih nalog stockholmskega programa zagotavljati 

varnost državljanov EU s sodelovanjem organov kazenskega pregona držav članic;

UPOŠTEVAJOČ sklepe Sveta o strategiji upravljanja informacij na področju notranje varnosti EU 

z dne 30. novembra 2009;

PRIZNAVAJOČ, da je izmenjava informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega 

pregona držav članic pomemben instrument, ki prispeva k izvajanju politik EU na področju 

svobode, varnosti in pravice;

UPOŠTEVAJOČ, da je cilj Okvirnega sklepa 2006/960/PNZ pospešiti sodelovanje organov 

kazenskega pregona v državah članicah tako, da se jim omogoči izmenjava obstoječih informacij in 

obveščevalnih podatkov, ki so potrebni za uspešno odkrivanje, preprečevanje ali preiskovanje 

kaznivih dejanj;

PONOVNO POTRJUJOČ, da se lahko z učinkovito izmenjavo informacij med organi kazenskega 

pregona držav članic, namenjenih odkrivanju, preprečevanju in preiskovanju kaznivih dejanj, 

ustrezno odzovemo na grožnje, ki jih predstavljajo kriminalci, ki delujejo na območju brez notranjih 

meja;
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POZDRAVLJAJOČ splošni napredek pri izvajanju "švedskega okvirnega sklepa", ki ga je dosegla 

večina držav članic, in prizadevanja drugih držav članic, da bi ta sklep začele v celoti izvajati;

OPOZARJAJOČ na dejstvo, da devet držav članic do 31. decembra 2010 še ni sprejelo potrebnih 

ukrepov za uskladitev z določbami okvirnega sklepa, čeprav je bil rok za začetek njegovega 

izvajanja 19. december 2008;

UGOTOVLJAJOČ, da si morajo države članice, ki določb okvirnega sklepa še niso začele 

izvajati, za to prizadevati na celovit način in na več ravneh, in sicer z oblikovanjem in uvedbo 

natančne in dobro zasnovane strategije izvajanja ter v tesnem sodelovanju s strokovnjaki na 

področju kazenskega pregona, ki se ukvarjajo z izmenjavo informacij in obveščevalnih podatkov;

POUDARJAJOČ, da stockholmski program vsebuje poziv k oceni delovanja Okvirnega sklepa 

Sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave informacij in 

obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije;

UPOŠTEVAJOČ člen 11(2) Okvirnega sklepa, v katerem je določeno, da Svet najpozneje 

19. decembra 2011 oceni, v kolikšnem obsegu države članice izpolnjujejo ta okvirni sklep;

ZAVEDAJOČ SE, da mora izmenjava informacij in obveščevalnih podatkov med organi 

kazenskega pregona potekati učinkovito in hitro ter v skladu z različnimi uradnimi zahtevami, 

določenimi v pravnih sistemih držav članic;

ZAVEDAJOČ SE, da si morajo države članice še bolj prizadevati za učinkovitejšo uporabo določb 

okvirnega sklepa;
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OPOZARJAJOČ na to, da se v skladu s členom 12(1) "švedskega okvirnega sklepa" določbe 

člena 39(1), (2) in (3) in člena 46 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma, v kolikor se 

nanašajo na izmenjavo informacij in obveščevalnih podatkov za namen vodenja preiskav kaznivega 

dejanja ali operacij zbiranja obveščevalnih podatkov o kaznivem dejanju, kakor je določeno v tem 

okvirnem sklepu, nadomestijo z določbami iz tega okvirnega sklepa –

POZIVA DRŽAVE ČLANICE, NAJ

· okrepijo svoja prizadevanja za čimprejšnji začetek izvajanja Okvirnega sklepa 2006/960/PNZ, 

če tega še niso storile, in tako izpolnijo obveznosti, ki jih imajo v skladu z zakonodajo EU;

· zagotovijo, da bodo informacije in obveščevalni podatki v skladu z namenom okvirnega 

sklepa na voljo organom kazenskega pregona držav članic, še preden začnejo v celoti 

izvajati njegove določbe;

· uporabljajo sodobna orodja informacijske tehnologije, ki omogočajo lažjo izmenjavo 

informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic;

· pri izmenjavi informacij v EU ustrezno uporabljajo orodja iz švedskega okvirnega sklepa;

· si še naprej čim bolj prizadevajo zagotoviti odgovore na nujna zaprosila za informacije in 

obveščevalne podatke v osmih urah;

· posodobijo nacionalne postopke spremljanja v skladu s členom 12(1) "švedskega okvirnega 

sklepa", zlasti zaradi zagotavljanja popolnih in primerljivih statističnih podatkov;

POZIVA KOMISIJO, NAJ

· v svojem poročilu o evropskem modelu za izmenjavo informacij preuči uporabnost 

"švedskega okvirnega sklepa" za izmenjavo dodatnih informacij (po zadetku) na podlagi 

sklepov k Prümski pogodbi.

___________________________


