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Tárgy: bűnüldözési információk uniós megosztása és a Lisszaboni Szerződés előtti eszközök 
felváltása 

Az Európai Tanács számos alkalommal megismételte, hogy elkötelezett az információcsere javítása 
mellett az EU előtt álló jelenlegi biztonsági kihívások kezelése érdekében. A politikai lendület fényében 
2016. június 9-én a Bel- és Igazságügyi Tanács elfogadta az információcsere és információkezelés 
erősítését célzó ütemtervet. Az információk – többek között terrortámadásokra vonatkozó információk 
– tagállami bűnüldöző hatóságok közötti cseréjére szolgáló rendszerek jelenlegi uniós szintű jogi 
keretére azonban többségében továbbra is a Lisszaboni Szerződés előtti eszközök vonatkoznak, 
különösen a 2005/671/IB határozat és a 2006/960/IB tanácsi kerethatározat.  

A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén létező intézkedésekre 
vonatkozó, az uniós Szerződésekhez csatolt 36. sz. jegyzőkönyvben meghatározott átmeneti időszak 
2014. december 1-jén járt le, és az uniós Szerződésekhez csatolt 50. nyilatkozat felkéri az Európai 
Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy törekedjenek olyan jogi aktusok elfogadására, 
amelyek módosítják vagy felváltják a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi 
együttműködés terén létező azon aktusokat, amelyeket a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt 
fogadtak el. Tekintettel az uniós jogi keret megerősítésének szükségességére és az erre irányuló 
kötelezettségvállalásra a bűnüldözési és hírszerzési információk optimális megosztásának javítása 
érdekében, válaszolna-e a Tanács az alábbi kérdésekre: 

– Tudna-e jelentést készíteni a Tanács a tagállamok 2005/671/IB tanácsi határozat és a 
2006/960/IB tanácsi kerethatározat által előírt kötelezettségnek való megfeleléséről, valamint az 
információk vagy hírszerzési adatok visszatartásának okairól? 

– A bűnüldözési és hírszerzési információk tagállami hatóságok közötti megosztásának 
közelmúltbeli hiányosságai fényében milyen intézkedéseket hozott a Tanács annak érdekében, 
hogy biztosítsa a 2005/671/IB tanácsi határozatnak és a 2006/960/IB tanácsi kerethatározatnak 
való jobb megfelelést? 

– Az uniós Szerződésekhez csatolt 50. nyilatkozattal összhangban támogatná-e a Tanács a 
2005/671/IB tanácsi határozat és a 2006/960/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezését 
és felváltását olyan irányelvi javaslattal, amely megfelelő és szigorúbb jogi keretet biztosít a 
bűnüldözési és hírszerzési információk uniós szintű cseréje számára? 
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