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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000150/2016 

do Rady 
art. 128 Regulaminu PE 

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

Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar 
w imieniu grupy ALDE 

Przedmiot: Wymiana informacji między organami ścigania w UE oraz zastąpienie instrumentów 
sprzed Traktatu z Lizbony 

Rada Europejska wielokrotnie potwierdzała swoje zaangażowanie na rzecz poprawy wymiany 
informacji w celu zajęcia się obecnymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa, z którymi boryka się 
UE. W świetle tego impulsu politycznego, w dniu 9 czerwca 2016 r. Rada ds. Wymiaru 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przyjęła plan działania na rzecz poprawy informacji i 
zarządzania informacjami. Jednakże obecne ramy prawne na szczeblu unijnym w zakresie wymiany 
informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania, jak również wymiany informacji 
dotyczących przestępstw terrorystycznych, nadal podlegają instrumentom sprzed Traktatu z Lizbony, a 
w szczególności decyzji Rady 2005/671/WSiSW oraz decyzji ramowej Rady 2006/960/WSiSW.  

Okres przejściowy dla środków w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, 
zgodnie z protokołem nr 36 do traktatów UE, upłynął w dniu 1 grudnia 2014 r., a deklaracja nr 50 
załączona do traktatów UE wzywa Parlament Europejski, Radę i Komisję do przyjmowania aktów 
prawnych zmieniających lub zastępujących akty prawne Unii w dziedzinie współpracy policyjnej i 
współpracy sądowej w sprawach karnych, które zostały przyjęte przed wejściem w życie Traktatu z 
Lizbony. Biorąc pod uwagę konieczność zaangażowania się na rzecz wzmocnienia unijnych ram 
prawnych w celu poprawy i zapewnienia optymalnej wymiany danych wywiadowczych i informacji 
pomiędzy organami ścigania, czy Rada mogłaby odpowiedzieć na następujące pytania: 

– Czy Rada może przedstawić sprawozdanie na temat przestrzegania przez państwa członkowskie 
obowiązków nałożonych na podstawie decyzji Rady 2005/671/WSiSW i decyzji ramowej Rady 
2006/960/WSiSW, jak również przyczyn odmowy udostępniania informacji lub danych 
wywiadowczych?  

– W świetle ostatnich niedociągnięć w zakresie dzielenia się informacjami między organami 
ścigania oraz danymi wywiadowczymi pomiędzy organami państw członkowskich, jakie działania 
podjęła Rada w celu zapewnienia lepszego przestrzegania obowiązków nałożonych na mocy 
decyzji Rady 2005/671/WSiSW i decyzji ramowej Rady 2006/960/WSiSW? 

– Zgodnie z deklaracją nr 50 załączoną do traktatów UE, czy Rada poparłaby uchylenie i 
zastąpienie decyzji Rady 2005/671/WSiSW i decyzji ramowej Rady 2006/960/WSiSW wnioskiem 
dotyczącym dyrektywy, która zapewni zgodne i bardziej rygorystyczne ramy prawne dla wymiany 
informacji między organami ścigania i danych wywiadowczych na szczeblu Unii? 
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