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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Adina-Ioana Vălean

Ændringsforslag 28
Betragtning 8 a (ny)

(8a) Domslandet betragtes som ejer af de 
pågældende oplysninger og er ansvarligt 
for nøjagtigheden og ajourføringen af 
oplysningerne i sine strafferegistre.

Or. en

Ændringsforslag af Genowefa Grabowska

Ændringsforslag 29
Betragtning 10

(10) De personoplysninger, der behandles i 
forbindelse med gennemførelsen af denne 

(10) De personoplysninger, der behandles i 
forbindelse med gennemførelsen af denne 
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rammeafgørelse, er beskyttede i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
rammeafgørelse XXX om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med det 
politimæssige og strafferetlige samarbejde. 
Denne rammeafgørelse omfatter desuden 
bestemmelserne i afgørelsen af 
21. november 2005 om udveksling af
oplysninger fra strafferegistre, hvori der 
fastsættes begrænsninger for, hvordan den 
medlemsstat, der begærer oplysninger, kan 
anvende de oplysninger, den modtager på 
egen anmodning. Den supplerer 
bestemmelserne, idet der desuden fastsættes 
specifikke regler for, på hvilke betingelser 
den medlemsstat, hvori den berørte person er 
statsborger, videreformidler oplysninger om 
straffedomme, som den har modtaget på 
domsstatens initiativ.

rammeafgørelse, er beskyttede i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
rammeafgørelse XXX om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med det 
politimæssige og strafferetlige samarbejde 
og navnlig de grundlæggende principper 
for beskyttelse af personoplysninger i 
henhold til artikel 9 i denne 
rammeafgørelse. Denne rammeafgørelse 
omfatter desuden bestemmelserne i 
afgørelsen af 21. november 2005 om 
udveksling af oplysninger fra strafferegistre, 
hvori der fastsættes begrænsninger for, 
hvordan den medlemsstat, der begærer 
oplysninger, kan anvende de oplysninger, 
den modtager på egen anmodning. Den 
supplerer bestemmelserne, idet der desuden 
fastsættes specifikke regler for, på hvilke 
betingelser den medlemsstat, hvori den 
berørte person er statsborger, 
videreformidler oplysninger om 
straffedomme, som den har modtaget på 
domsstatens initiativ.

Or. en

Begrundelse

Rammeafgørelsen om beskyttelse af personoplysninger inden for politisamarbejdet og det 
retlige samarbejde, som også bør finde anvendelse for nærværende akt som en lex generalis, 
er stadig under udarbejdelse; derfor virker det nødvendigt at erindre om et grundlæggende 
sæt af generelle principper for beskyttelse af personoplysninger, som skal overholdes ved 
indsamling, behandling, overførsel og videresendelse af oplysninger inden for rammerne af 
den nuværende rammeafgørelse.

Ændringsforslag af Genowefa Grabowska

Ændringsforslag 30
Betragtning 12 a (ny)

(12a) Forbedring af udveksling og 
formidling af oplysninger om domfældelser 
kan styrke det retlige samarbejde og 
politisamarbejdet på EU-plan betydeligt, 
men disse bestræbelser kan bremses, hvis 



(Ekstern oversættelse) 

AM\662726DA.doc 3/8 PE 388.380v01-00

DA

de ikke suppleres med en hurtig vedtagelse 
af grundlæggende proceduremæssige 
garantier for sigtede og tiltalte i 
straffesager, der er gældende i alle 
medlemsstater

Or. en

Begrundelse

Rammeafgørelsen om proceduremæssige garantier for sigtede og tiltalte i straffesager har 
været til behandling i Rådet siden 2004, og denne forsinkelse kan udgøre en betydelig 
hindring for fremskridt inden for det retlige samarbejde og politisamarbejdet og navnlig 
skabe konflikter i forhold til forfatningsmæssige foranstaltninger på nationalt plan.

Ændringsforslag af Adina-Ioana Vălean

Ændringsforslag 31
Artikel 2, litra a

a) "dom": alle endelige afgørelser truffet af 
en strafferetlig myndighed eller en
administrativ myndighed, der kan appelleres 
til en anden domstol, herunder en 
straffedomstol, og hvori en persons skyld for 
en strafferetlig overtrædelse eller strafbar 
handling i henhold til national ret fastslås 
som en overtrædelse af retsreglerne

a) "dom": alle endelige afgørelser truffet af 
en strafferetlig myndighed eller en 
administrativ myndighed, der kan appelleres 
til en anden domstol, herunder en 
straffedomstol, og hvori en persons skyld for 
en strafferetlig overtrædelse eller strafbar 
handling i henhold til national ret fastslås 
som en alvorlig overtrædelse af retsreglerne

Or. en

Ændringsforslag af Genowefa Grabowska

Ændringsforslag 32
Artikel 9, stk. -1 (nyt)

-1. Behandling og videregivelse af 
personoplysninger i henhold til denne 
rammeafgørelse skal foregå med 
overholdelse af som minimum følgende 
grundprincipper:
a) Behandlingen af personoplysninger skal 
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være hjemlet i lovgivningen, være 
nødvendig og stå i forhold til formålet med 
indsamlingen og/eller den videre 
behandling
b) Oplysningerne kan kun behandles med 
specifikke og legitime formål og 
viderebehandles på en måde, der er 
forenelig med disse formål
c) Oplysningerne skal være nøjagtige og 
ajourførte
d) Særlige kategorier af oplysninger 
vedrørende racemæssig eller etnisk 
oprindelse, politiske, religiøse eller 
filosofiske overbevisninger, medlemskab af 
partier eller fagforeninger, seksuel 
orientering eller sundhed må kun 
behandles, hvis dette er absolut nødvendigt 
og under overholdelse af specifikke 
sikkerhedsforanstaltninger

Or. en

Ændringsforslag af Genowefa Grabowska

Ændringsforslag 33
Artikel 9, stk. 1

1. De personoplysninger, der 
videreformidles i medfør af artikel 7, stk. 1 
og 4, med henblik på en straffesag, kan den 
begærende stat kun anvende med henblik på 
den straffesag, hvortil der er blevet rettet 
anmodning om dem i overensstemmelse 
med formularen i bilaget.

1. De personoplysninger, der 
videreformidles i medfør af artikel 7, stk. 1 
og 4, med henblik på en straffesag, kan den 
begærende stat i henhold til stk. 1 og 
navnlig kun anvende med henblik på den 
straffesag, hvortil der er blevet rettet 
anmodning om dem i overensstemmelse 
med formularen i bilaget.

Or. en
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Ændringsforslag af Genowefa Grabowska

Ændringsforslag 34
Artikel 9, stk. 2

2. Personoplysninger, der overføres i medfør 
af artikel 7, stk. 2 og 4, til andre formål end 
en straffesag, kan den begærende 
medlemsstat i overensstemmelse med 
national ret kun anvende til de formål, 
hvortil der er blevet anmodet om dem, og 
inden for de grænser, der er fastsat i 
formularen af den anmodede medlemsstat.

2. De personoplysninger, der 
videreformidles i medfør af artikel 7, stk. 2 
og 4, til andre formål end en straffesag, kan 
den begærende medlemsstat i 
overensstemmelse med national ret i 
henhold til stk. 1 og navnlig kun anvende til 
de formål, hvortil der er blevet anmodet om 
dem, og inden for de grænser, der er fastsat i 
formularen af den anmodede medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag af Genowefa Grabowska

Ændringsforslag 35
Artikel 9, stk. 3

3. Uanset stk. 1 og 2 kan den begærende 
medlemsstat anvende personoplysninger, der 
overføres i medfør af artikel 7, stk. 1, 2 og 4, 
for at forebygge en umiddelbar og alvorlig 
fare for den offentlige sikkerhed.

3. Uanset stk. 1 og 2 kan den begærende 
medlemsstat om nødvendigt og i rimeligt 
omfang anvende personoplysninger, der 
overføres i medfør af artikel 7, stk. 1, 2 og 4, 
for at forebygge en umiddelbar og alvorlig 
fare for den offentlige sikkerhed; i dette 
tilfælde skal den anmodende medlemsstat 
fremsætte en efterfølgende erklæring over 
for den anmodede medlemsstat om, at 
betingelserne vedrørende nødvendighed, 
proportionalitet, vigtighed og truslens alvor 
er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag af Genowefa Grabowska

Ændringsforslag 36
Artikel 9, stk. 4

4. Medlemsstaterne træffer de 4. Medlemsstaterne træffer desuden de 
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foranstaltninger, der er nødvendige for, at 
personoplysninger, der overføres til et 
tredjeland i medfør af artikel 7, stk. 3, er 
omfattet af samme begrænsninger for så vidt 
angår deres anvendelse som dem, der gælder 
for medlemsstaterne i medfør af denne 
artikels stk. 1, 2 og 3.

foranstaltninger, der er nødvendige for, at 
personoplysninger, der overføres til et 
tredjeland i medfør af artikel 7, stk. 3, er 
omfattet af samme begrænsninger for så vidt 
angår deres anvendelse som dem, der gælder 
for medlemsstaterne i medfør af denne 
artikels stk. 1, 2 og 3.

Or. en

Ændringsforslag af Genowefa Grabowska

Ændringsforslag 37
Artikel 9, stk. 5

5. Denne artikel finder ikke anvendelse på 
personoplysninger, som en medlemsstat har 
opnået i medfør af denne rammeafgørelse, 
og som stammer fra samme medlemsstat.

5. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse på 
personoplysninger, som en medlemsstat har 
opnået i medfør af denne rammeafgørelse, 
og som stammer fra samme medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag af Adina-Ioana Vălean

Ændringsforslag 38
Artikel 9, stk. 5 a (nyt)

5a. Medlemsstaternes 
databeskyttelsesmyndigheder skal 
systematisk informeres om udveksling af 
personoplysninger i henhold til denne 
rammeafgørelse, føre tilsyn med denne 
udveksling og aktivt samarbejde med 
hinanden om dette

Or. en



(Ekstern oversættelse) 

AM\662726DA.doc 7/8 PE 388.380v01-00

DA

Ændringsforslag af Genowefa Grabowska

Ændringsforslag 39
Artikel 9 a (ny)

Artikel 9a
Den registreredes rettigheder

1. Den registrerede skal underrettes om, at 
vedkommendes personoplysninger 
behandles og/eller videregives; denne 
underretning udsættes, når dette er 
nødvendigt af hensyn til det sigte, der lå til 
grund for indsamlingen, behandlingen 
og/eller videregivelsen af de pågældende 
oplysninger
2. Den registrerede har ret til uden unødig 
forsinkelse at få de oplysninger, som bliver 
behandlet, på et sprog, som vedkommende 
forstår, samt at få mulighed for at korrigere 
og i givet fald få slettet oplysninger, der 
behandles i strid med principperne i artikel 
9, stk. 1
3. Udleveringen af de i stk. 1 omtalte 
oplysninger kan afvises eller udsættes, hvis 
det er strengt nødvendigt for at beskytte den 
nationale sikkerhed og den offentlige 
orden, forebygge en forbrydelse, for ikke at 
hindre efterforskningen og 
retsforfølgningen af strafbare handlinger 
samt for at beskytte tredjemands rettigheder 
og garantier

Or. en

Ændringsforslag af Adina-Ioana Vălean

Ændringsforslag 40
Artikel 11, stk. 6

6. De tekniske tilpasninger, der er omhandlet 
i stk. 5, skal foretages senest tre år efter 
vedtagelsen af formatet og de edb-baserede 
metoder til udveksling af oplysninger om 

6. De tekniske tilpasninger, der er omhandlet 
i stk. 5, skal foretages senest et år efter 
vedtagelsen af formatet og de edb-baserede 
metoder til udveksling af oplysninger om 
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straffedomme. straffedomme.

Or. en

Ændringsforslag af Adina-Ioana Vălean

Ændringsforslag 41
Artikel 14, stk. 4 a (nyt)

4a. Denne rammeafgørelse træder ikke i 
kraft, før rammeafgørelsen om beskyttelse 
af personoplysninger i forbindelse med det 
politimæssige og strafferetlige samarbejde 
er vedtaget.

Or. en

Ændringsforslag af Kathalijne Maria Buitenweg

Ændringsforslag 42
Artikel 16

Denne rammeafgørelse træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Denne rammeafgørelse træder i kraft 
samtidig med, at rammeafgørelsen om 
beskyttelse af personoplysninger i 
forbindelse med det politimæssige og 
strafferetlige samarbejde træder i kraft.

Or. en


