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Въпрос с искане за устен отговор O-000151/2016 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

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

Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar 
от името на групата ALDE 

Относно: Обмен на информация в областта на правоприлагането в ЕС и замяна на 
инструменти от периода преди влизането в сила на Договора от Лисабон 

Европейският съвет неколкократно е изтъквал своята ангажираност за подобряване на обмена 
на информация с цел справяне с настоящите предизвикателства в областта на сигурността, 
пред които е изправен ЕС. Именно това беше политическата подбуда Съветът по правосъдие и 
вътрешни работи да приеме на 9 юни 2016 г. своята пътна карта за подобряване на обмена на 
информация и на управлението на информацията. Въпреки това действащата правна рамка на 
равнището на Съюза за обмен на информация и разузнавателни данни между 
правоприлагащите органи, в т.ч. за обмен на информация относно терористични престъпления, 
все още се урежда въз основа на инструменти от периода преди влизането в сила Договора от 
Лисабон, по-специално Решение 2005/671/ПВР на Съвета и Рамково решение 2006/960/ПВР на 
Съвета.  

Съгласно посоченото в Протокол № 36 към Договорите на ЕС преходният период за мерки в 
областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси изтече 
на 1 декември 2014 г., а в Декларация № 50, приложена към Договорите на ЕС, Европейският 
парламент, Съветът и Комисията се приканват да положат усилие да приемат правни актове, 
които изменят или заменят актовете на Съюза в областта на полицейското сътрудничество и 
съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, които са приети преди влизането в 
сила на Договора от Лисабон. С оглед на необходимостта от укрепване на правната рамка на 
Съюза с цел да се подобри и осигури оптимален обмен на информация в областта на 
правоприлагането и разузнаването, както и предвид на поетия вече ангажимент в тази насока, 
би ли могла Комисията да отговори на следните въпроси: 

– Би ли могла Комисията да докладва до каква степен държавите членки спазват 
задълженията, наложени по силата на Решение 2005/671/ПВР на Съвета и на Рамково 
решение 2006/960/ПВР на Съвета, както и да представи причините за непредоставяне на 
информация или на сведения? 

– Предвид на неотдавнашните пропуски в обмена на информация в областта на  
правоприлагането и разузнаването между органите на държавите членки, възнамерява ли 
Комисията да започне производство за установяване на неизпълнение на задължения във 
връзка с неспазване на задълженията, наложени по силата на Решение 2005/671/ПВР на 
Съвета и на Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета? 

– В съответствие с Декларация № 50, приложена към Договорите на ЕС, обмисля ли 
Комисията възможността да отмени Решение 2005/671/ПВР на Съвета и Рамково решение 
2006/960/ПВР на Съвета и да ги замени с предложение за директива с цел осигуряване на 
спазването на по-строго формулирана правна рамка за обмен на информация в областта 
на правоприлагането и разузнаването на равнището на Съюза? 
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