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1.

Teabevahetuse ja andmekaitse töörühm (DAPIX) arutas oma 22. septembri 2011. aasta
koosolekul nõukogu raamotsuse 2006/960/JSK rakendamist käsitlevate nõukogu järelduste
eelnõu ning jõudis selle suhtes põhimõtteliselt kokkuleppele. Selle koosoleku järgselt
eesistujariigile esitatud täiendavad märkused nimetatud järelduste eelnõu kohta on esitatud
dokumendis 13973/2/11 REV 2 JAI 608 DAPIX 113 CRIMORG 143 ENFOPOL 299
ENFOCUSTOM 96. Liikmesriikidel paluti uute muudatuste suhtes kokku leppida
14. oktoobriks 2011 ning nad ei esitanud vastuväiteid.

2.

Sellest tulenevalt palutakse COREPERil esitada käesoleva märkuse lisas esitatud järelduste
eelnõu nõukogule ja soovitada tal see oma päevakorra A-punktina vastu võtta.
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LISA
EELNÕU:
NÕUKOGU JÄRELDUSED
NÕUKOGU RAAMOTSUSE 2006/960/JSK
(ROOTSI RAAMOTSUS)
RAKENDAMISE KOHTA

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU
VÕTTES ARVESSE nõukogu 18. detsembri 2006. aasta raamotsust 2006/960 Euroopa Liidu
liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise teabe ja jälitusteabe vahetamise lihtsustamise kohta;
TULETADES MEELDE, et Stockholmi programmi üks peamine prioriteet on tagada
liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise koostöö kaudu ELi kodanike julgeolek;
PIDADES MEELES nõukogu 30. novembri 2009. aasta järeldusi infohaldusstrateegia kohta ELi
sisejulgeoleku valdkonnas;
TUNNISTADES, et liikmesriikide õiguskaitseasutuste vaheline teabe ja jälitusteabe vahetamine
aitab oluliselt kaasa ELi poliitikameetmete rakendamisele vabaduse, turvalisuse ja õiguse
valdkonnas;
TUNNISTADES, et raamotsuse 2006/960/JSK eesmärk on hõlbustada õiguskaitseasutuste vahelist
koostööd liikmesriikides, andes neile võimaluse sellise olemasoleva teabe ja jälitusteabe
vahetamiseks, mis on vajalik edukaks kuritegevuse avastamiseks, ennetamiseks või uurimiseks;
KINNITADES TAAS, et liikmesriikide õiguskaitseasutuste vaheline tõhus teabevahetus süütegude
avastamise, ennetamise ja uurimise eesmärgil on vajalikuks vastuseks ohtudele, mida kujutavad
endast ilma sisepiirideta alal tegutsevad kurjategijad;
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TERVITADES enamiku liikmesriikide tehtud üldisi edusamme nn Rootsi raamotsuse
rakendamisel ning teiste liikmesriikide tehtud jõupingutusi nimetatud otsuse täielikuks
rakendamiseks;
NENTIDES, et ehkki rakendamise tähtajaks oli määratud 19. detsember 2008, ei olnud üheksa
liikmesriiki 31. detsembriks 2010 veel võtnud raamotsuse sätete järgmiseks vajalikke meetmeid;
TUNNISTADES, et raamotsuse sätete rakendamiseks peavad neid veel mitte rakendanud
liikmesriigid tegema ulatuslikke ja mitmeastmelisi jõupingutusi, sealhulgas töötama välja ja võtma
kasutusele põhjaliku ja hästi koostatud rakendamisstrateegia ning tegema tihedat koostööd teabe ja
jälitusteabe vahetamisega tegelevate õiguskaitseekspertidega;
TOONITADES, et Stockholmi programmis kutsutakse üles hindama nõukogu 18. detsembri
2006. aasta raamotsuse 2006/960/JSK (Euroopa Liidu liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise
teabe ja jälitusteabe vahetamise lihtsustamise kohta) toimimist;
VÕTTES ARVESSE raamotsuse artikli 11 lõiget 2, milles sätestatakse, et nõukogu annab enne
19. detsembrit 2011 hinnangu sellele, millises ulatuses on liikmesriigid raamotsuse sätteid järginud;
OLLES TEADLIK, et õiguskaitseasutuste vaheline tõhus ja kiire teabe ja jälitusteabe vahetus peab
toimuma liikmesriikide õigussüsteemide väga erinevate vorminõuete raames;
TUNNISTADES, et liikmesriigid peaksid suurendama oma jõupingutusi raamotsuse sätete
kohaldamise tõhustamiseks;
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TULETADES MEELDE, et vastavalt Rootsi raamotsuse artikli 12 lõikele 1 asendatakse
Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni artikli 39 lõiked 1, 2 ja 3 ning artikkel 46 raamotsuse
sätetega sel määral, kui need on seotud teabe ja jälitusteabe vahetamisega eesmärgiga viia läbi
uurimist kriminaalasjades või jälitusmenetlust vastavalt raamotsuses sätestatule;

KUTSUB LIIKMESRIIKE ÜLES
·

intensiivistama oma jõupingutusi (kui nad ei ole veel seda teinud), et viia võimalikult
kiiresti lõpule raamotsuse 2006/960/JSK rakendamine, täites sellega oma ELi õigusest
tulenevad kohustused;

·

tagama raamotsuse sätete täieliku rakendamiseni teabe ja jälitusteabe kättesaadavuse
liikmesriikide õiguskaitseasutustele kooskõlas raamotsuses sätestatuga;

·

kasutama ajakohastatud IT-vahendeid liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise teabe
ja jälitusteabe vahetamise lihtsustamiseks;

·

kasutama asjakohaselt Rootsi raamotsuse vahendeid ELis teabe vahetamiseks;

·

tegema jätkuvalt kõik endast oleneva, et vastata kiireloomulistele teabe- ja
jälitusteabetaotlustele kaheksa tunni jooksul;

·

Rootsi raamotsuse artikli 12 lõiget 1 silmas pidades ajakohastama riikide järelmeetmete
võtmise menetlusi, eelkõige eesmärgiga teha võimalikuks täieliku ja võrreldava
statistika koostamine;

KUTSUB KOMISJONI ÜLES
·

analüüsima Euroopa teabevahetuse mudelit käsitlevas teatises Rootsi raamotsuse
kasulikkust Prümi otsuste alusel täiendava teabe (tulemusliku päringu järgselt)
vahetamisel.

___________________________
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