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Tema: ES teisėsaugos informacijos mainai ir iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo priimtų 
priemonių pakeitimas  

Europos Vadovų Taryba ne kartą pakartojo siekianti pagerinti informacijos mainus, kad būtų 
sprendžiamos dabartinės saugumo problemos, su kuriomis susiduria ES. Atsižvelgdama į šią politinę 
paskatą, 2016 m. birželio 9 d. Teisingumo ir vidaus reikalų taryba priėmė veiksmų gaires, siekiant 
gerinti informacijos mainus ir informacijos valdymą. Vis dėlto, dabartinė Sąjungos lygmens teisinė 
sistema, taikoma teisėsaugos institucijų informacijos ir žvalgybos informacijos mainams, įskaitant 
informacijos apie teroristinius nusikaltimus mainus, vis dar daugiausia grindžiama iki Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo priimtomis priemonėmis, visų pirma Tarybos sprendimu 2005/671/TVR ir Tarybos 
pamatiniu sprendimu 2006/960/TVR.  

Policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities priemonių pereinamasis 
laikotarpis, kaip nustatyta ES sutarčių protokole Nr. 36, baigėsi 2014 m. gruodžio 1 d., o prie ES 
sutarčių pridėtoje deklaracijoje Nr. 50 Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija raginami siekti priimti 
teisės aktus, kuriais iš dalies ar visiškai pakeičiami Sąjungos teisės aktai policijos bendradarbiavimo ir 
teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje, priimti anksčiau, nei įsigaliojo Lisabonos 
sutartis. Atsižvelgiant į poreikį ir siekį stiprinti Sąjungos teisinę sistemą, kad būtų pagerinti ir užtikrinti 
optimalūs teisėsaugos ir žvalgybos informacijos mainai, ar galėtų Komisija atsakyti į tokius klausimus: 

– ar Komisija galėtų pateikti ataskaitą apie tai, kaip valstybės narės laikosi Tarybos sprendimu 
2005/671/TVR ir Tarybos pamatiniu sprendimu 2006/960/TVR nustatyto įpareigojimo, ir apie tai, 
dėl kokių priežasčių neteikiama informacija ar žvalgybos informacija? 

– atsižvelgiant į pastarojo meto trūkumus, susijusius su valstybių narių valdžios institucijų 
teisėsaugos ir žvalgybos informacijos mainais, ar Komisija svarsto galimybę pradėti pažeidimo 
procedūras dėl Tarybos sprendimu 2005/671/TVR ir Tarybos pamatiniu sprendimu 2006/960/TVR 
nustatytų įpareigojimų nesilaikymo? 

– atsižvelgiant į prie ES sutarčių pridėtą deklaraciją Nr. 50, ar Komisija svarsto galimybę panaikinti 
Tarybos sprendimą 2005/671/TVR ir Tarybos pamatinį sprendimą 2006/960/TVR ir juos pakeisti 
pasiūlymu dėl direktyvos, siekiant užtikrinti darnesnę ir griežtesnę Sąjungos lygmens teisėsaugos 
ir žvalgybos informacijos mainų teisinę sistemą? 
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