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Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000150/2016 

til Rådet 
jf. forretningsordenens artikel 128 

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

Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar 
for ALDE-Gruppen 

Om: Udveksling af oplysninger om håndhævelse af EU-lovgivningen og erstatning af 
instrumenter fra før Lissabontraktaten 

Det Europæiske Råd har ved flere lejligheder gentaget sit tilsagn om at forbedre udvekslingen af 
oplysninger med henblik på at håndtere de sikkerhedsmæssige udfordringer, som EU står overfor. I 
lyset af denne politiske indsats vedtog Rådet (retlige og indre anliggender) den 9. juni 2016 sin 
køreplan til styrkelse af informationsudveksling og informationsstyring. Den nuværende retlige ramme 
på EU-plan for udveksling af oplysninger og efterretninger mellem retshåndhævende myndigheder, 
herunder udveksling af oplysninger om terrorhandlinger, er stadig overvejende underlagt instrumenter 
fra før Lissabontraktaten, og særlig Rådets afgørelse 2005/671/RIA og Rådets rammeafgørelse 
2006/960/RIA.  

Overgangsperioden for foranstaltningerne inden for politimæssigt og retligt samarbejde i straffesager, 
som er fastsat i protokol nr. 36 til EU-traktaterne, udløb den 1. december 2014, og erklæring 50 til EU-
traktaterne opfordrer Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til at vedtage retsakter, der 
ændrer eller erstatter EU-retsakterne på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, 
som er blevet vedtaget inden Lissabontraktatens ikrafttræden. Kan Rådet i betragtning af behovet for 
og tilsagnet om at styrke Unionens retlige ramme for at forbedre og sikre en optimal for udveksling af 
oplysninger om retshåndhævelse og efterretninger besvare følgende spørgsmål: 

– Kan Rådet redegøre for medlemsstaternes opfyldelse af forpligtelsen i medfør Rådets afgørelse 
2005/671/RIA og Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA samt for grundene til at tilbageholde 
oplysninger og efterretninger? 

– I lyset af den senere tids utilstrækkelige udveksling af oplysninger om retshåndhævelse og 
efterretninger mellem medlemsstaternes myndigheder, hvilke foranstaltninger har Rådet så truffet 
for at sikre en bedre opfyldelse af forpligtelserne i medfør af Rådets afgørelse 2005/671/RIA og 
Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA? 

– Vil Rådet i overensstemmelse med erklæring 50 til EU-traktaterne støtte en ophævelse og 
erstatning af Rådets afgørelse 2005/671/RIA og Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA med et 
forslag til direktiv, der skal sikre en mere korrekt og streng lovramme for udveksling af 
oplysninger om retshåndhævelse og efterretninger på EU-plan? 

Indgivet: 7.12.2016 
Videresendt: 8.12.2016 
Besvarelsesfrist: 29.12.2016 


