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Vprašanje za ustni odgovor O-000150/2016 

za Svet 
Člen 128 poslovnika 

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

Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar 
v imenu skupine ALDE 

Zadeva: Izmenjava informacij na področju kazenskega pregona v EU in nadomestitev 
predlizbonskih instrumentov 

Evropski svet je večkrat poudaril zavezanost izboljšanju izmenjave informacij, da bi se spoprijeli z 
varnostnimi izzivi, s katerimi se sooča EU. V skladu s to politično pobudo je Svet za pravosodje in 
notranje zadeve 9. junija 2016 sprejel načrt za izboljšanje izmenjave informacij in njihovega 
upravljanja. Sedanji pravni okvir na ravni Unije za izmenjavo informacij in obveščevalnih podatkov 
med organi kazenskega pregona, vključno z izmenjavo informacij o terorističnih kaznivih dejanjih, pa 
še vedno večinoma temelji na predlizbonskih instrumentih, zlasti na sklepu Sveta št. 2005/671/PNZ in 
okvirnem sklepu Sveta št. 2006/960/PNZ.  

Prehodno obdobje za ukrepe na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah, določeno v Protokolu št. 36 k Pogodbama EU, je poteklo 1. decembra 2014, Izjava št. 50, 
priložena Pogodbama EU, pa Evropski parlament, Svet in Komisijo poziva, naj sprejmejo zakonodajne 
akte, ki spreminjajo ali nadomeščajo akte Unije na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja 
v kazenskih zadevah, ki so bili sprejeti pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe. Glede na 
potrebo po okrepitvi pravnega okvira Unije in zavezanost temu, s čimer bi izboljšali in zagotovili 
optimalno izmenjavo informacij na področju kazenskega pregona in obveščevalnih podatkov, ali lahko 
Svet odgovori na naslednja vprašanja: 

– Ali bi Svet lahko poročal o tem, v kolikšni meri države članice izpolnjujejo zahteve iz sklepa Sveta 
št. 2005/671/PNZ in okvirnega sklepa Sveta št. 2006/960/PNZ, ter o razlogih za nesporočanje 
informacij ali obveščevalnih podatkov? 

– Glede na to, da se je v zadnjem času izkazalo, da obstajajo pomanjkljivosti pri izmenjavi 
informacij na področju kazenskega pregona in obveščevalnih podatkov med organi držav članic, 
katere ukrepe je sprejel Svet za zagotovitev večje skladnosti z obveznostmi, ki izhajajo iz sklepa 
Sveta št. 2005/671/PNZ in okvirnega sklepa Sveta št. 2006/960/PNZ? 

– Glede na Izjavo št. 50, priloženo Pogodbama EU, ali bi Svet podprl razveljavitev sklepa Sveta št. 
2005/671/PNZ in okvirnega sklepa Sveta št. 2006/960/PNZ in njuno nadomestitev s predlogom 
direktive, ki bi zagotovil skladen in strožji pravni okvir za izmenjavo informacij na področju 
kazenskega pregona in obveščevalnih podatkov na ravni Unije? 
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