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TARKISTUKSET 28-42

Mietintöluonnos (PE 386.552v01-00)
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä jäsenvaltioiden välillä

Ehdotus päätökseksi (KOM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Adina-Ioana Vălean

Tarkistus 28
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

(8 a) Tuomiojäsenvaltio olisi katsottava 
tietojen omistajaksi, ja se vastaa 
rikosrekistereihinsä tallennettujen tietojen 
oikeellisuudesta ja päivittämisestä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Genowefa Grabowska

Tarkistus 29
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Tämän puitepäätöksen täytäntöönpanon 
yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja 
suojataan rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja 
oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien 
henkilötietojen suojaamisesta tehdyn 

(10) Tämän puitepäätöksen täytäntöönpanon 
yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja 
suojataan rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja 
oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien 
henkilötietojen suojaamisesta tehdyn 
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puitepäätöksen XXX säännösten mukaisesti. 
Tähän puitepäätökseen sisällytetään myös 
rikosrekisteritietojen vaihtamisesta 
21 päivänä marraskuuta 2005 tehdyn 
päätöksen säännökset, joissa määrätään 
tietojen käyttöä koskevista rajoituksista 
tietoja pyytäneessä jäsenvaltiossa, jolle ne 
on sen pyynnöstä toimitettu. 
Puitepäätöksessä täydennetään näitä 
säännöksiä ja annetaan myös erityissääntöjä 
siitä, saako kansalaisuusjäsenvaltio lähettää 
edelleen rikostuomioita koskevia tietoja, 
jotka tuomiojäsenvaltio on sille toimittanut 
omasta aloitteestaan.

puitepäätöksen XXX säännösten ja 
erityisesti tämän puitepäätöksen 
9 artiklassa tarkoitettujen tietosuojan 
perusperiaatteiden mukaisesti. Tähän 
puitepäätökseen sisällytetään myös 
rikosrekisteritietojen vaihtamisesta 
21 päivänä marraskuuta 2005 tehdyn 
päätöksen säännökset, joissa määrätään 
tietojen käyttöä koskevista rajoituksista 
tietoja pyytäneessä jäsenvaltiossa, jolle ne 
on sen pyynnöstä toimitettu. 
Puitepäätöksessä täydennetään näitä 
säännöksiä ja annetaan myös erityissääntöjä
siitä, saako kansalaisuusjäsenvaltio lähettää 
edelleen rikostuomioita koskevia tietoja, 
jotka tuomiojäsenvaltio on sille toimittanut 
omasta aloitteestaan.

Or. en

Perustelu

Puitepäätös tietosuojasta poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä, jonka pitäisi koskea myös 
tätä säädöstä yleissääntönä (lex generalis), on vielä viimeisteltävänä; näistä syistä vaikuttaa 
tarpeelliselta muistuttaa joistakin tietosuojan yleisistä perusperiaatteista, joita on 
noudatettava kerättäessä, käsiteltäessä ja toimitettaessa tämän puitepäätöksen 
soveltamisalaan kuuluvia tietoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Genowefa Grabowska

Tarkistus 30
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

(12 a) Rikostuomioita koskevan 
tietojenvaihdon ja tiedonkulun 
parantaminen voi tehostaa huomattavasti 
oikeudellista ja poliisiyhteistyötä unionin 
tasolla, mutta nämä toimet voivat 
vaikeutua, jos samalla ei pikaisesti 
hyväksytä kaikissa jäsenvaltioissa voimassa 
olevaa epäiltyjä ja syytettyjä rikosasiassa 
koskevaa yhtenäistä menettelyllisten 
takeiden perustasoa.

Or. en
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Perustelu

Puitepäätös menettelyllisistä takeista rikoksista epäillyille ja syytetyille on jo vuodesta 2004 
odottanut hyväksymistä neuvostossa, ja tämä viivästys voi haitata huomattavasti edistystä 
oikeudellisessa ja poliisiyhteistyössä ja varsinkin johtaa ristiriitoihin kansallisen tason 
perustuslaillisten toimenpiteiden kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adina-Ioana Vălean

Tarkistus 31
2 artiklan a kohta

a) ’tuomiolla’ rikostuomioistuimen tai 
sellaisen hallintoviranomaisen lopullista 
päätöstä, jonka päätös voidaan saattaa 
rikosasiassa toimivaltaisen tuomioistuimen 
tutkittavaksi, henkilön toteamisesta 
syylliseksi rikokseen tai tekoon, joka on
kansallisten oikeussääntöjen mukaisesti 
rangaistava ja hallinnollisen viranomaisen 
toimivaltaan kuuluva järjestysrikkomus;

a) ’tuomiolla’ rikostuomioistuimen tai 
sellaisen hallintoviranomaisen lopullista 
päätöstä, jonka päätös voidaan saattaa 
rikosasiassa toimivaltaisen tuomioistuimen 
tutkittavaksi, henkilön toteamisesta 
syylliseksi vakavaan rikokseen kansallisten 
oikeussääntöjen mukaisesti;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Genowefa Grabowska

Tarkistus 32
9 artiklan -1 kohta (uusi)

-1. Käsiteltäessä ja toimitettaessa 
henkilötietoja tämän puitepäätöksen 
soveltamiseksi on noudatettava vähintään 
seuraavia perusperiaatteita:
a) Tietojen käsittelyn on oltava laissa 
sallittua, välttämätöntä ja oikeassa 
suhteessa keräämisen ja/tai myöhemmän 
käsittelyn tavoitteisiin.
b) Tietoja voidaan käsitellä ainoastaan 
määriteltyihin ja laillisiin tarkoituksiin, ja 
niitä voidaan myöhemmin käsitellä 
ainoastaan näiden tarkoitusten kanssa 
yhteensopivalla tavalla.
c) Tietojen on oltava oikeita ja ajantasaisia.
d) Rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia 
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mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista 
vakaumusta, puolueeseen tai 
ammattiliittoon kuulumista, sukupuolista 
suuntautumista tai terveyttä koskevia 
erityisiä tietoryhmiä on käsiteltävä 
ainoastaan, jos se on ehdottoman 
välttämätöntä yksittäistapauksessa, ja 
tällöin on noudatettava erityissuojatoimia.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Genowefa Grabowska

Tarkistus 33
9 artiklan 1 kohta 

1. Pyynnön esittänyt jäsenvaltio saa käyttää 
7 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti 
rikosasian käsittelyä varten toimitettuja 
henkilötietoja ainoastaan sen rikosasian 
käsittelyssä, jota varten tiedot pyydettiin, 
liitteenä olevan lomakkeen mukaisesti.

1. Pyynnön esittänyt jäsenvaltio saa käyttää 
7 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti 
rikosasian käsittelyä varten toimitettuja 
henkilötietoja -1 kohdan säännöksiä 
noudattaen ja erityisesti ainoastaan sen 
rikosasian käsittelyssä, jota varten tiedot 
pyydettiin, liitteenä olevan lomakkeen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Genowefa Grabowska

Tarkistus 34
9 artiklan 2 kohta 

2. Pyynnön esittänyt jäsenvaltio saa käyttää 
7 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti muita 
tarkoituksia kuin rikosasian käsittelyä varten 
toimitettuja henkilötietoja kansallista 
lainsäädäntöään noudattaen ainoastaan sitä 
tarkoitusta varten, jota varten tiedot 
pyydettiin, niissä rajoissa, jotka pyynnön 
vastaanottanut jäsenvaltio on lomakkeessa 
täsmentänyt.

2. Pyynnön esittänyt jäsenvaltio saa käyttää 
7 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti muita 
tarkoituksia kuin rikosasian käsittelyä varten 
toimitettuja henkilötietoja kansallista 
lainsäädäntöään sekä -1 kohdan säännöksiä
noudattaen ja erityisesti ainoastaan sitä 
tarkoitusta varten, jota varten tiedot 
pyydettiin, niissä rajoissa, jotka pyynnön 
vastaanottanut jäsenvaltio on lomakkeessa 
täsmentänyt.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Genowefa Grabowska

Tarkistus 35
9 artiklan 3 kohta 

3. Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa 
säädetään, tietoja pyytänyt jäsenvaltio saa 
käyttää 7 artiklan 1, 2 ja 4 kohdan 
mukaisesti toimitettuja henkilötietoja yleistä 
turvallisuutta koskevan välittömän ja 
vakavan uhkan estämiseksi.

3. Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa 
säädetään, tietoja pyytänyt jäsenvaltio saa 
käyttää 7 artiklan 1, 2 ja 4 kohdan 
mukaisesti toimitettuja henkilötietoja, jos se 
on välttämätöntä ja oikeasuhteista yleistä 
turvallisuutta koskevan välittömän ja 
vakavan uhkan estämiseksi. Tässä 
tapauksessa pyynnön esittäneen 
jäsenvaltion on annettava pyynnön 
vastaanottaneelle jäsenvaltiolle jälkikäteen 
ilmoitus välttämättömyyden, 
oikeasuhteisuuden, kiireellisyyden ja uhan 
vakavuuden ehtojen täyttymisestä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Genowefa Grabowska

Tarkistus 36
9 artiklan 4 kohta 

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
artiklan 3 kohdan nojalla kolmannelle 
maalle toimitettuihin henkilötietoihin 
sovelletaan samoja käyttörajoituksia kuin 
jäsenvaltioissa tämän artiklan 1, 2 ja 
3 kohdan mukaisesti.

4. Jäsenvaltioiden on lisäksi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, 
että artiklan 3 kohdan nojalla kolmannelle 
maalle toimitettuihin henkilötietoihin 
sovelletaan samoja käyttörajoituksia kuin 
jäsenvaltioissa tämän artiklan 1, 2 ja 3 
kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Genowefa Grabowska

Tarkistus 37
9 artiklan 5 kohta 

5. Tätä artiklaa ei sovelleta henkilötietoihin, 
jotka jäsenvaltio on saanut tämän 

5. Edellä 1–4 kohtaa ei sovelleta 
henkilötietoihin, jotka jäsenvaltio on saanut 
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puitepäätöksen mukaisesti ja jotka ovat 
peräisin siltä itseltään.

tämän puitepäätöksen mukaisesti ja jotka 
ovat peräisin siltä itseltään.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adina-Ioana Vălean

Tarkistus 38
9 artiklan 5 a kohta (uusi) 

5 a. Jäsenvaltioiden 
tietosuojaviranomaisten on saatava 
säännöllisesti tietoja tämän puitepäätöksen 
nojalla suoritetusta henkilötietojen 
vaihdosta, niiden on seurattava tietojen 
vaihtoa ja tehtävä tätä varten aktiivisesti 
yhteistyötä keskenään.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Genowefa Grabowska

Tarkistus 39
9 a artikla (uusi) 

9 a artikla
Rekisteröidyn oikeudet

1. Rekisteröidylle on ilmoitettava häntä 
koskevien henkilötietojen käsittelystä ja/tai 
toimittamisesta; ilmoituksen antamista on 
lykättävä, jos se on tarpeen, jotta ei haitata 
tarkoituksia, joita varten tiedot kerättiin, 
käsiteltiin ja/tai toimitettiin.
2. Rekisteröidyllä on oikeus saada ilman 
aiheetonta viivytystä tieto siitä, mitä tietoja 
käsitellään, kielellä, jota hän ymmärtää 
sekä oikeus oikaista ja tarvittaessa poistaa 
tiedot, joita on käsitelty 9 artiklan -1 
kohdassa vahvistettujen periaatteiden 
vastaisesti.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
antamisesta voidaan kieltäytyä tai niiden 
antamista voidaan lykätä, jos se on 
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ehdottoman välttämätöntä turvallisuuden 
ja yleisen järjestyksen suojelemiseksi, 
rikosten torjumiseksi, rikosten selvittämisen 
ja syyteharkinnan haittaamisen estämiseksi 
sekä kolmansien osapuolten oikeuksien ja 
takeiden suojelemiseksi.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adina-Ioana Vălean

Tarkistus 40
11 artiklan 6 kohta

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitetut tekniset 
mukautukset on tehtävä kolmen vuoden 
kuluessa päivästä, jona rikostuomioita 
koskevan sähköisen tietojenvaihdon 
standardimuoto ja muut toimet hyväksytään.

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitetut tekniset 
mukautukset on tehtävä yhden vuoden 
kuluessa päivästä, jona rikostuomioita 
koskevan sähköisen tietojenvaihdon 
standardimuoto ja muut toimet hyväksytään.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adina-Ioana Vălean

Tarkistus 41
14 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Tämä puitepäätös tulee voimaan vasta, 
kun puitepäätös rikosasioissa tehtävässä 
poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä 
käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 
on hyväksytty.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathalijne Maria Buitenweg

Tarkistus 42
16 artikla

Tämä puitepäätös tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 

Tämä puitepäätös tulee voimaan samaan 
aikaan kuin puitepäätös rikosasioissa 
tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa 
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unionin virallisessa lehdessä. yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen 
suojaamisesta.

Or. en


