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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Adina-Ioana Vălean

Pozměňovací návrh 28
Bod odůvodnění 8a (nový)

(8a) Odsuzující členský stát se považuje za 
vlastníka údajů a je zodpovědný za 
správnost a aktualizaci informací, které 
uchovává ve svém rejstříku trestů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Genowefa Grabowska

Pozměňovací návrh 29
Bod odůvodnění 10

(10) Osobní údaje, které se při provádění (10) Osobní údaje, které se při provádění 
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tohoto rámcového rozhodnutí zpracovávají, 
jsou chráněny v souladu s ustanoveními 
rámcového rozhodnutí XXX o ochraně 
osobních údajů zpracovávaných v rámci 
policejní a soudní spolupráce v trestních 
věcech. Toto rámcové rozhodnutí kromě 
jiného sjednocuje ustanovení rozhodnutí ze 
dne 21. listopadu 2005 o výměně informací 
z rejstříku trestů, podle nichž je dožadující 
členský stát omezen ve využívání informací, 
které mu byly na základě žádosti předány. 
Doplňuje je tím, že stanoví rovněž zvláštní 
pravidla, podle nichž má členský stát, jehož 
je odsouzený občanem, opětovně předávat 
informace o odsouzeních v trestním řízení, 
které mu byly předány odsuzujícím 
členským státem.

tohoto rámcového rozhodnutí zpracovávají, 
jsou chráněny v souladu s ustanoveními 
rámcového rozhodnutí XXX o ochraně 
osobních údajů zpracovávaných v rámci 
policejní a soudní spolupráce v trestních 
věcech a zejména v souladu se základními 
zásadami ochrany údajů uvedených 
v článku 9 tohoto rámcového rozhodnutí. 
Toto rámcové rozhodnutí kromě jiného 
sjednocuje ustanovení rozhodnutí ze dne 
21. listopadu 2005 o výměně informací 
z rejstříku trestů, podle nichž je dožadující 
členský stát omezen ve využívání informací, 
které mu byly na základě žádosti předány. 
Doplňuje je tím, že stanoví rovněž zvláštní 
pravidla, podle nichž má členský stát, jehož 
je odsouzený občanem, opětovně předávat 
informace o odsouzeních v trestním řízení, 
které mu byly předány odsuzujícím 
členským státem.

Or. en

Odůvodnění

Rámcové rozhodnutí o ochraně údajů v kontextu policejní a soudní spolupráce, které by se 
mělo na tento akt uplatňovat jako lex generalis, je stále v procesu dokončování; proto se zdá 
nezbytné připomenout, že se má při shromažďování, zpracovávání a předávání údajů v rámci 
působnosti tohoto rámcového rozhodnutí respektovat základní soubor obecných zásad 
ochrany údajů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Genowefa Grabowska

Pozměňovací návrh 30
Bod odůvodnění 12a (nový)

(12a) Zlepšení výměny a oběhu informací 
o odsouzeních může významně zvýšit 
soudní a policejní spolupráci na úrovni 
EU, ale toto úsilí může být brzděno, pokud 
se nedoplní rychlým přijetím jednotného 
souboru základních procesních záruk 
týkajících se podezřelých a obžalovaných 
osob v trestním řízení, jež budou platit ve 
všech členských státech.
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Or. en

Odůvodnění

Rámcové rozhodnutí o procesních zárukách týkajících se podezřelých a obžalovaných osob 
v trestním řízení čeká na své přijetí v Radě od roku 2004 a toto zdržení může výrazně zbrzdit 
pokrok v oblasti soudní a policejní spolupráce, zejména vytvářením konfliktů s ústavními 
opatřeními na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh, který předkládá Adina-Ioana Vălean

Pozměňovací návrh 31
Čl. 2 písm. a)

a) „odsouzením“: každé pravomocné 
rozhodnutí trestního soudu nebo správního 
orgánu, proti jejichž rozhodnutí může být 
u příslušného soudního orgánu podán 
opravný prostředek, zejména v oblasti 
trestního práva, který uznal vinnými osoby 
trestnými činy, nebo činy, které jsou trestné
podle vnitrostátního práva jako porušení 
právních předpisů.

a) „odsouzením“: každé pravomocné 
rozhodnutí trestního soudu nebo správního 
orgánu, proti jejichž rozhodnutí může být 
u příslušného soudního orgánu podán 
opravný prostředek, zejména v oblasti 
trestního práva, který uznal vinnými osoby 
závažnými trestnými činy podle 
vnitrostátního práva.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Genowefa Grabowska

Pozměňovací návrh 32
Čl. 9 odst. –1 (nový)

–1. Zpracování a předávání osobních údajů 
pro účely tohoto rámcového rozhodnutí 
respektuje minimálně následující základní 
zásady:
a) Zpracování údajů musí předpokládat 
právní předpisy, nezbytně a přiměřeně ve 
vztahu k účelům shromažďování a/nebo 
dalšího zpracování.
b) S daty může být nakládáno pouze pro 
konkrétní a legitimní účely a dále se mohou 
zpracovávat ve shodě s těmito účely.
c) Údaje jsou správné a aktualizované.
d) Zvláštní kategorie údajů týkající se 
rasového nebo etnického původu, 
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politických názorů, náboženského nebo 
filozofického přesvědčení, členství 
v politické straně nebo odborové 
organizaci, sexuální orientace nebo zdraví 
se zpracovávají pouze tehdy, pokud je to 
absolutně nutné pro účely konkrétního 
případu a s ohledem na specifickou 
ochranu.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Genowefa Grabowska

Pozměňovací návrh 33
Čl. 9 odst. 1

1. Osobní údaje, které se na základě čl. 7 
odst. 1 a 4 sdělují pro účely trestního řízení, 
může dožadující členský stát použít pouze 
pro účely trestního řízení, k němuž byly 
vyžádány, a to v souladu s formulářem, jenž 
je uveden v příloze.

1. Osobní údaje, které se na základě čl. 7 
odst. 1 a 4 sdělují pro účely trestního řízení, 
může dožadující členský stát použít 
s ohledem na odstavec –1 a zejména pouze 
pro účely trestního řízení, k němuž byly 
vyžádány, a to v souladu s formulářem, jenž 
je uveden v příloze.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Genowefa Grabowska

Pozměňovací návrh 34
Čl. 9 odst. 2 

2. Osobní údaje, které se na základě čl. 7 
odst. 2 a 4 předávají k jiným účelům než 
pro trestní řízení, může dožadující členský 
stát v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy použít pouze pro účely, 
pro něž byly vyžádány, a v míře, 
kterou dožádaný členský stát ve formuláři 
upřesnil.

2. Osobní údaje, které se na základě čl. 7 
odst. 2 a 4 předávají k jiným účelům než 
pro trestní řízení, může dožadující členský 
stát použít v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy a s ohledem na odstavec 
–1 a zejména pouze pro účely, pro něž byly 
vyžádány, a v míře, kterou dožádaný členský 
stát ve formuláři upřesnil.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Genowefa Grabowska

Pozměňovací návrh 35
Čl. 9 odst. 3 

3. Bez ohledu na odstavce 1 a 2 může 
dožadující členský stát osobní údaje předané 
na základě čl. 7 odst. 1, 2 a 4 použít pro 
předejití bezprostřednímu a vážnému 
ohrožení veřejné bezpečnosti.

3. Bez ohledu na odstavce 1 a 2 může 
dožadující členský stát osobní údaje předané 
na základě čl. 7 odst. 1, 2 a 4 použít, pokud 
je to nutné a přiměřené pro účely předejití 
bezprostřednímu a vážnému ohrožení 
veřejné bezpečnosti; v tomto případě 
dožadující členský stát poskytne 
dožádanému členskému státu následné 
oznámení týkající se splnění podmínek 
nutnosti, přiměřenosti, naléhavosti 
a závažnosti ohrožení.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Genowefa Grabowska

Pozměňovací návrh 36
Čl. 9 odst. 4 

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
s cílem zajistit, aby se na osobní údaje 
předané třetí zemi na základě čl. 7 odst. 3 
vztahovala stejná omezení pro jejich použití, 
jaká se používají v případě členských států 
na základě odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku.

4. Kromě toho členské státy přijmou 
nezbytná opatření s cílem zajistit, aby se na 
osobní údaje předané třetí zemi na základě 
čl. 7 odst. 3 vztahovala stejná omezení pro 
jejich použití, jaká se používají v případě 
členských států na základě odstavců 1, 2 a 3 
tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Genowefa Grabowska

Pozměňovací návrh 37
Čl. 9 odst. 5 

5. Tento článek se nepoužije na osobní 
údaje získané členským státem podle tohoto 
rámcového rozhodnutí a pocházející od 
téhož členského státu.

5. Odstavce 1 až 4 se nepoužijí na osobní 
údaje získané členským státem podle tohoto 
rámcového rozhodnutí a pocházející od 
téhož členského státu.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Adina-Ioana Vălean

Pozměňovací návrh 38
Čl. 9 odst. 5a (nový) 

5a. Orgány pro ochranu údajů členských 
států systematicky obdrží informace 
o výměně osobních údajů podle tohoto 
rámcového rozhodnutí, monitorují tuto 
výměnu a za tímto účelem spolu vzájemně 
aktivně spolupracují.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Genowefa Grabowska

Pozměňovací návrh 39
Článek 9a (nový) 

Článek 9a
Práva subjektu údajů

1. Subjekt údajů bude informován 
o skutečnosti, že se údaje, které se ho týkají, 
zpracovávají a/nebo předávají; toto 
ustanovení se pozdrží tak, aby nebránilo 
záměrům, kvůli nimž byly údaje 
shromážděny, zpracovány a/nebo předány.
2. Subjekt údajů má právo obdržet bez 
přílišného zdržení informace o tom, které 
údaje se zpracovávají, a to v jazyce, 
kterému on nebo ona rozumí, a rovněž 
právo na opravení a, pokud to bude nutné, 
vymazání zpracovaných údajů, pokud 
budou porušeny zásady zakotvené v čl. 9 
odst. –1.
3. Informace uvedené v odstavci 1 mohou 
být odmítnuty nebo pozdrženy, pokud je to 
nezbytně nutné pro ochranu bezpečnosti 
a veřejného pořádku, pro předcházení 
trestným činům, aby nebylo zpomalováno 
vyšetřování a stíhání trestných činů a za 
účelem ochrany práv a záruk třetích stran.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Adina-Ioana Vălean

Pozměňovací návrh 40
Čl. 11 odst. 6

6. K technickým úpravám podle odstavce 5 
musí dojít nejvýše do tří let od přijetí 
formátu a způsobů počítačové výměny 
informací o odsouzeních v trestním řízení.

6. K technickým úpravám podle odstavce 5 
musí dojít nejvýše do jednoho roku od 
přijetí formátu a způsobů počítačové 
výměny informací o odsouzeních v trestním 
řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Adina-Ioana Vălean

Pozměňovací návrh 41
Čl. 14 odst. 4a (nový)

4a. Toto rámcové rozhodnutí nevstoupí 
v platnost dokud nebude přijato rámcového 
rozhodnutí Rady o ochraně osobních údajů 
zpracovávaných v rámci policejní a soudní 
spolupráce v trestních věcech.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Kathalijne Maria Buitenweg

Pozměňovací návrh 42
Článek 16

Toto rámcové rozhodnutí vstupuje v platnost 
dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku.

Toto rámcové rozhodnutí vstupuje v platnost 
současně se vstupem v platnost rámcového 
rozhodnutí Rady o ochraně osobních údajů 
zpracovávaných v rámci policejní a soudní 
spolupráce v trestních věcech.

Or. en


