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Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение, внесено от Adina-Ioana Vălean

Изменение 28
Съображение 8 а (ново)

8а) Държавата-членка на присъдата се 
счита за притежател на данните и 
носи отговорност за точността и 
актуализирането на съхраняваната в 
нейния регистър за съдимост
информация.

Or. en

Изменение, внесено от Genowefa Grabowska

Изменение 29
Съображение 10

(10) Personal data handled as part of the 10) Личните данни, обработвани в 
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implementation of this Framework Decision 
are protected in accordance with the 
provisions of Framework Decision XXX on 
the protection of personal data processed in 
the framework of police and judicial 
cooperation in criminal matters. This 
Framework Decision also incorporates the 
provisions of the Decision of 21 November 
2005 on the exchange of information 
extracted from the criminal records11, which 
limit the use the requesting Member State 
can make of information asked for. It 
supplements them with specific rules 
applying where the Member State of the 
person’s nationality forward conviction 
information transmitted to it by the 
convicting Member State.

рамките на прилагането на настоящото 
Рамково решение, са защитени съгласно 
разпоредбите на Рамково решение XXX 
относно защитата на лични данни, 
обработвани в рамките на полицейското и 
съдебно сътрудничество по 
наказателноправни въпроси, и по-
специално съгласно основните 
принципи за защита на личните данни, 
посочени в член 9 на настоящото 
Рамково решение. Настоящото Рамково 
решение включва и разпоредбите на 
Решението от 21 ноември 2005 г. относно 
обмен на информация, получена от 
данните за съдимост, които налагат 
ограничения за използването на 
поисканата информация от страна на 
отправилата запитване държава-членка. 
То ги допълва с конкретни правила, които 
се прилагат, когато държавата-членка на 
гражданството на лицето препраща 
информация относно присъдата, 
предадена й от държавата-членка на 
присъдата. 

Or. en

Обосновка

The Framework decision on data protection in the context of police and judicial cooperation, 
which should apply also to the present act as a lex generalis,  is still in the process of being 
finalised; for this reasons it seems necessary to recall a basic set of general data protection 
principles to be respected while collecting, processing, transmitting data within the scope of 
present Framework Decision.

Изменение, внесено от Genowefa Grabowska

Изменение 30
Съображение 12 a (ново)

12а) Подобряването на обмена и 
движението на информацията 
относно присъдите може значително 
да засили полицейското и съдебно
сътрудничество на равнището на ЕС, 
но тези усилия могат да бъдат 
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възпрепятствани, ако не бъдат 
допълнени от бързото приемане на 
единен набор от основни процедурни 
гаранции за заподозрените лица и 
подсъдимите в наказателно 
производство, които да са валидни във 
всички държави-членки.

Or. en

Обосновка

The Framework Decision on procedural guarantees for suspects and defendants in criminal 
proceedings is still pending adoption in Council since 2004 and this delay can considerably 
hamper progresses in judicial and police cooperation, in particular creating conflicts with 
constitutional measures at a national level.

Изменение, внесено от Adina-Ioana Vălean

Изменение 31
Член 2, буква а)

a) “conviction” means any final decision of 
a criminal court or of an administrative 
authority whose decision can be appealed 
against before a court having jurisdiction in 
particular in criminal matters, establishing 
guilt of a criminal offence or an act 
punishable in accordance with national law 
as an offence against the law

а) „присъда“ е всяко окончателно 
решение на наказателен съд или 
административен орган, чието решение 
може да бъде обжалвано пред съд, който 
е компетентен по наказателни дела, 
установяващо вината относно тежко
криминално деяние в съответствие с 
националното законодателство

Or. en

Изменение, внесено от Genowefa Grabowska

Изменение 32
Член 9, параграф -1 (нов)

-1. При обработката и предаването на 
лични данни за целите на настоящото 
Рамково решение се спазват поне 
следните основни принципи:
а) Обработката на данни трябва да 
бъде предвидена в законодателството 
и да бъде необходима и съразмерна по 
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отношение на целта на събиране и/или 
последваща обработка
б) Данните могат да бъдат 
обработвани единствено за конкретни 
и законни цели и тяхната последваща 
обработка се осъществява по начин, 
съответстващ на тези цели
в) Данните са точни и актуализирани
г) Специални категории данни, касаещи 
расовия или етнически произход, 
политическите възгледи, религиозните 
или философски убеждения, 
членството в партийни или 
синдикални организации, сексуалната 
ориентация или здравето се 
обработват единствено, ако е 
абсолютно наложително за целите на 
конкретен случай и при спазване на 
определени гаранции.

Or. en

Изменение, внесено от Genowefa Grabowska

Изменение 33
Член 9, параграф 1 

1. Personal data provided under Article 7(1) 
and (4) for the purposes of criminal 
proceedings may be used by the requesting 
Member State, solely for the purposes of the 
particular proceedings they were requested 
for, in accordance with the annexed form.

1. Личните данни, предоставени по член 
7, параграфи 1 и 4 за целите на 
наказателно производство, могат да бъдат 
използвани от държавата-членка, 
отправяща запитването, при спазване на 
параграф 1, и по-специално единствено 
за целите на конкретното производство, 
за което са били поискани, в съответствие 
с приложения формуляр.

Or. en

Изменение, внесено от Genowefa Grabowska

Изменение 34
Член 9, параграф 2 
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2. Personal data provided under Article 7(2) 
and (4) for any purposes other than that of 
criminal proceedings may be used by the 
requesting Member State, in accordance 
with its national law, solely for the purposes 
of the particular proceedings they were 
requested for and within the limits set out by 
the requested Member State in the relevant 
form.

2. Личните данни, предоставени по член 
7, параграфи 1 и 4 за цели, различни от 
наказателно производство, могат да бъдат 
използвани от държавата-членка, 
отправяща запитването, в съответствие с 
националното законодателство и при 
спазване на параграф 1, и по-специално
единствено за целите на конкретното 
производство, за което са били поискани, 
и в рамките на ограниченията, 
определени в съответния формуляр от 
държавата, към която е отправено 
запитването. 

Or. en

Изменение, внесено от Genowefa Grabowska

Изменение 35
Член 9, параграф 3 

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, 
personal data provided under Article 7(1), 
(2) and (4) may be used by the requesting 
Member State for preventing an immediate 
and serious threat to public security.

3. Въпреки параграфи 1 и 2, личните 
данни, предоставени по член 7, 
параграфи 1, 2 и 4, могат да бъдат 
използвани от държавата-членка, 
отправяща запитването, при 
необходимост и по съразмерен начин с 
цел предотвратяване на непосредствена и 
сериозна заплаха за държавната 
сигурност; в този случай, държавата-
членка, отправила запитването, 
предоставя на държавата-членка, към 
която е отправено запитването, 
последващо (ex post) уведомление 
относно изпълнението на условията за 
необходимост, пропорционалност, 
неотложност и сериозност на 
заплахата.

Or. en
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Изменение, внесено от Genowefa Grabowska

Изменение 36
Член 9, параграф 4 

4. Member States shall take the necessary 
measures to ensure that personal data 
transmitted to a third county under Article 
7(3) are subject to the same usage 
restrictions as those applicable in Member 
States under Article 7(1), (2) and (3).

4. В допълнение, държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за да 
гарантират, че личните данни, предадени 
на трета страна съгласно член 7, параграф 
3 подлежат на същите ограничения за 
ползване като приложимите в държавите-
членки съгласно член 7, параграфи 1, 2 и 
3.

Or. en

Изменение, внесено от Genowefa Grabowska

Изменение 37
Член 9, параграф 5 

5. This article does not apply to personal 
data obtained by a Member State under this 
Framework Decision and originating from 
that Member State.

5. Параграфи 1 до 4 не се прилагат за 
личните данни, получени от държава-
членка съгласно настоящото Рамково 
решение и с произход от въпросната 
държава-членка.

Or. en

Изменение, внесено от Adina-Ioana Vălean

Изменение 38
Член 9, параграф 5 a (нов) 

5a. Органите за защита на данните на 
държавите-членки редовно получават 
информация относно обмена на лични 
данни по настоящото Рамково 
решение, наблюдават този обмен и си 
сътрудничат активно помежду си за 
тази цел.

Or. en
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Изменение, внесено от Genowefa Grabowska

Изменение 39
Член 9 a (нов) 

Член 9а
Права на субекта на данните

1. Субектът на данните се информира 
за обработването и/или предаването 
на негови лични данни;  при 
необходимост, прилагането на тази 
разпоредба се забавя, за да не се 
възпрепятстват целите, за които се 
събира, обработва и/или предава 
информацията.
2. Субектът на данните има право да 
получи без прекомерно забавяне 
информацията, предмет на 
обработваните данни, на език, който 
разбира, както и да поправи и, по 
целесъобразност, да заличи данни, 
чиято обработка е в нарушение на 
залегналите в член 9, параграф -1 
принципи. 
3. Информацията по параграф 1 може 
да бъде отказана или забавена при 
изрична необходимост с цел защита на 
сигурността и обществения ред, 
предотвратяване на престъпление, 
невъзпрепятстване на разследване и 
съдебно преследване на криминални 
деяния и защита на правата и 
гаранциите на трети лица. 

Or. en

Изменение, внесено от Adina-Ioana Vălean

Изменение 40
Член 11, параграф 6

6. The technical alterations referred to in 
paragraph 5 shall be carried out within three
years from the date the format and the ways 
in which information on convictions may be 

6. Посочените в параграф 5 технически 
промени се извършват в срок от една
година от датата на приемане на формата 
и начините за електронен обмен на 
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exchanged electronically are adopted. информация относно присъдите.

Or. en

Изменение, внесено от Adina-Ioana Vălean

Изменение 41
Член 14, параграф 4 a (нов)

4a. Настоящото Рамково решение 
влиза в сила след приемането на 
Рамковото решение относно 
защитата на лични данни, 
обработвани в рамките на 
полицейското и съдебно 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси.

Or. en

Изменение, внесено от Kathalijne Maria Buitenweg

Изменение 42
Член 16

This Framework Decision shall enter into 
force on the twentieth day following that of 
its publication in the Official Journal of the 
European Union.

Настоящото Рамково решение влиза в 
сила едновременно с влизането в сила 
на Рамковото решение относно 
защитата на лични данни, 
обработвани в рамките на 
полицейското и съдебно 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси.

Or. en


