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Θέμα: Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου της ΕΕ και 
αντικατάσταση των μέσων που προϋπήρχαν της Συνθήκης της Λισαβόνας 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει επανειλημμένα υπενθυμίσει τη δέσμευσή του να βελτιώσει την 
ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την αντιμετώπιση των  προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η 
ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας.  Υπό το φως αυτού του πολιτικού εναύσματος, στις 9 Ιουνίου 2016 το 
Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε τον χάρτη πορείας του για την ενίσχυση 
της ανταλλαγής πληροφοριών και της διαχείρισής τους.  Ωστόσο, το ισχύον ενωσιακό νομικό πλαίσιο 
για την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, 
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικές επιθέσεις, 
εξακολουθεί να υπάγεται ως επί το πλείστον στα μέσα που προϋπήρχαν της Συνθήκης της Λισαβόνας, 
και συγκεκριμένα στην απόφαση 2005/671/JHA του Συμβουλίου και στην απόφαση-πλαίσιο 
2006/960/JHA του Συμβουλίου.  

Η μεταβατική περίοδος για τα μέτρα στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε 
ποινικές υποθέσεις, όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο αριθ. 36 των Συνθηκών της ΕΕ, έληξε την 1η 
Δεκεμβρίου 2014, και η Δήλωση αριθ. 50 που έχει προσαρτηθεί στις Συνθήκες της ΕΕ καλεί το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιδιώξουν την έκδοση νομικών πράξεων 
για την τροποποίηση ή την αντικατάσταση των πράξεων της Ένωσης στον τομέα της αστυνομικής και 
της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος 
της Συνθήκης της Λισαβόνας.  Mε δεδομένη την ανάγκη και τη δέσμευσή του να ενισχύσει το ενωσιακό 
νομικό πλαίσιο προκειμένου να βελτιωθεί και να διασφαλιστεί η βέλτιστη ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με την επιβολή του νόμου και με τα αποτελέσματα ερευνών, θα μπορούσε το Συμβούλιο να 
απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

– Θα μπορούσε το Συμβούλιο να υποβάλει αναφορά σχετικά με τη συμμόρφωση των κρατών 
μελών με την υποχρέωση που απορρέει από την απόφαση 2005/671/JHA του Συμβουλίου και 
την απόφαση-πλαίσιο 2006/960/JHA του Συμβουλίου, καθώς και σχετικά με τους λόγους της 
απόκρυψης στοιχείων ή πληροφοριών; 

– Υπό το φως των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν πρόσφατα όσον αφορά την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την επιβολή του νόμου και με τα 
αποτελέσματα ερευνών, ποια μέτρα έχει λάβει το Συμβούλιο για να βελτιωθεί η συμμόρφωση με 
τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν η απόφαση 2005/671/JHA του Συμβουλίου και η απόφαση-
πλαίσιο 2006/960/JHA του Συμβουλίου;  

– Σύμφωνα με τη Δήλωση αριθ. 50 που έχει προσαρτηθεί στις Συνθήκες της ΕΕ, προτίθεται το 
Συμβούλιο να υποστηρίξει την κατάργηση και την αντικατάσταση της απόφασης 2005/671/JHA 
του Συμβουλίου και της απόφασης-πλαισίου 2006/960/JHA του Συμβουλίου, με πρόταση οδηγίας 
 για την εξασφάλιση συμβατού και αυστηρότερου νομικού πλαίσιο για την ανταλλαγή 
πληροφοριών  σχετικά με την επιβολή του νόμου και με τα αποτελέσματα ερευνών σε επίπεδο 
Ένωσης; 

Κατάθεση: 7.12.2016 
Διαβίβαση: 8.12.2016 
Λήξη προθεσμίας: 29.12.2016 


