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Predmet: Razmjena informacija u području kaznenog progona u EU-u i zamjena instrumenata iz 
razdoblja prije Ugovora iz Lisabona 

Europsko vijeće više je puta ponovilo da se zalaže za poboljšanje razmjene informacija radi rješavanja 
aktualnih sigurnosnih izazova s kojima se suočava Europska unija. U svjetlu te političke inicijative, 
9. lipnja 2016. Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove usvojilo je Plan za pojačanu razmjenu 
informacija i upravljanje informacijama. No važeći pravni okvir na razini Unije za razmjenu informacija i 
obavještajnih podataka među tijelima kaznenog progona, uključujući razmjenu informacija o kaznenim 
djelima terorizma, i dalje se uglavnom temelji na instrumentima iz razdoblja prije Ugovora iz Lisabona, 
a naročito na Odluci Vijeća 2005/671/PUP i Okvirnoj odluci Vijeća 2006/960/PUP.  

Prijelazno razdoblje za mjere u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, 
utvrđeno u Protokolu (br. 36) priloženom Ugovorima EU-a, isteklo je 1. prosinca 2014., a u Izjavi br. 50 
priloženoj Ugovorima EU-a pozivaju se Europski parlament, Vijeće i Komisija da nastoje donijeti 
pravne akte kojima se mijenjaju ili zamjenjuju akti Unije u području policijske i pravosudne suradnje u 
kaznenim stvarima koji su usvojeni prije stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona. S obzirom na 
potrebu i zalaganje za jačanjem pravnog okvira Unije kako bi se poboljšala i zajamčila optimalna 
razmjena informacija u području kaznenog progona i obavještajnih podataka, može li Vijeće odgovoriti 
na sljedeća pitanja: 

– Može li Vijeće izvijestiti o tome u kojoj mjeri države članice ispunjavaju obvezu propisanu 
Odlukom Vijeća 2005/671/PUP i Okvirnom odlukom Vijeća 2006/960/PUP te o razlozima za 
zadržavanje informacija ili obavještajnih podataka? 

– U svjetlu nedostataka koji su se nedavno pokazali kad je riječ o dijeljenju informacija u području 
kaznenog progona i obavještajnih podataka među vlastima država članica, koje je mjere 
poduzelo Vijeće kako bi se zajamčilo bolje poštovanje obveza propisanih Odlukom Vijeća 
2005/671/PUP i Okvirnom odlukom Vijeća 2006/960/PUP? 

– U skladu s Izjavom br. 50 priloženom Ugovorima EU-a hoće li Vijeće poduprijeti mijenjanje 
Odluke Vijeća 2005/671/PUP i Okvirne Odluke Vijeća 2006/960/PUP i njihovu zamjenu 
prijedlogom direktive kojom bi se jamčio sukladan i stroži pravni okvir za razmjenu informacija u 
području kaznenog progona i obavještajnih podataka na razini Unije? 
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