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Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000150/2016 

Radě 
článek 128 jednacího řádu 

Gérard Deprez, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Petr 

Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar 
za skupinu ALDE 

Předmět: Výměna informací v oblasti vymáhání práva v EU a nahrazení nástrojů přijatých před 
vstupem Lisabonské smlouvy v platnost 

Evropská rada několikrát připomněla, že bude usilovat o zlepšení výměny informací, aby mohly být 
řešeny stávající výzvy, kterým EU čelí. Na základě tohoto politického impulsu přijala Rada pro 
spravedlnost a vnitřní věci dne 9. června 2016 plán na posílení výměny informací a správy informací. 
Nicméně pokud jde o výměnu operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány, včetně 
informací o teroristických trestných činech, spočívá stávající právní rámec na unijní úrovni především 
na „předlisabonských“ nástrojích, konkrétně na rozhodnutí Rady 2005/671/SVV a rámcovém 
rozhodnutí Rady 2006/960/SVV.  

Přechodné období pro opatření v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, stanovené 
v protokolu č. 36 ke Smlouvám EU, vypršelo dne 1. prosince 2014 a prohlášení 50, které je ke 
Smlouvám EU připojeno, vyzývá Evropský parlament, Radu a Komisi, aby usilovaly o přijetí právních 
aktů, které by pozměnily či nahradily akty Unie v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních 
věcech přijaté před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Mohla by Rada s ohledem na potřebu a 
závazek posílit právní rámec Unie s cílem zlepšit a zajistit optimální výměnu informací v oblasti 
vymáhání práva a zpravodajských informací odpovědět na následující otázky? 

– Mohla by Rada poskytnout informace o tom, jakým způsobem dodržují členské státy povinnosti 
vyplývající z rozhodnutí Rady 2005/671/SVV a z rámcového rozhodnutí Rady 2006/960/SVV, a 
důvody, proč jsou operativní a jiné informace zadržovány?  

– Jaká opatření Rada s ohledem na nedávno zjištěné nedostatky při sdílení informací v oblasti 
vymáhání práva a zpravodajských informací mezi orgány členských států přijala, aby zajistila 
lepší plnění povinností stanovených rozhodnutím Rady 2005/671/SVV a rámcovým rozhodnutím 
Rady 2006/960/SVV? 

– V souladu s prohlášením 50, které je přiloženo ke Smlouvám EU, podpořila by Rada zrušení a 
nahrazení rozhodnutí Rady 2005/671/SVV a rámcového rozhodnutí Rady 2006/960/SVV 
návrhem směrnice, která by zajistila vyhovující a přísnější právní rámec pro výměnu informací v 
oblasti vymáhání práva a zpravodajských informací na úrovni Unie?  
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