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nuosprendžių registro organizavimo ir turinio

Pasiūlymas dėl sprendimo (COM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Adina-Ioana Vălean

Pakeitimas 28
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8a) Nuosprendį paskelbusi valstybė narė 
laikytina duomenų savininke ir atsakinga 
už tai, kad jos nuosprendžių registre 
kaupiama informacija būtų tiksli ir 
atnaujinama.

Or. en

Pakeitimą pateikė Genowefa Grabowska

Pakeitimas 29
10 konstatuojamoji dalis 

(10) Pagal šį pamatinį sprendimą tvarkomi 
asmens duomenys saugomi remiantis 
pamatinio sprendimo XXX dėl asmens 

(10) Pagal šį pamatinį sprendimą tvarkomi 
asmens duomenys saugomi remiantis 
pamatinio sprendimo XXX dėl asmens 
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duomenų, tvarkomų įgyvendinant policijos 
ir teismų bendradarbiavimą baudžiamosiose 
bylose, apsaugos nuostatomis. Be to, šiame 
pamatiniame sprendime įtraukiamos 2005 
m. lapkričio 21 d. sprendimo dėl keitimosi 
informacija iš nuosprendžių registro, kuris 
prašymą pateikusiai valstybei narei nustato 
apribojimus dėl informacijos, pateiktos 
atsakant į jos prašymą, naudojimo, 
nuostatos. Pasiūlymas šias nuostatas papildo, 
numatydamas taip pat ir konkrečias 
taisykles, taikomas valstybei narei, kurios 
piliečiui paskelbtas nuosprendis, 
persiunčiant nuosprendį paskelbusios 
valstybės narės iniciatyva jai perduotą 
informaciją apie baudžiamuosius 
nuosprendžius.

duomenų, tvarkomų įgyvendinant policijos 
ir teismų bendradarbiavimą baudžiamosiose 
bylose, apsaugos nuostatomis ir ypač 
remiantis šios pagrindų direktyvos 9 
straipsnyje nurodytais pagrindiniais 
duomenų apsaugos principais. Be to, šiame 
pamatiniame sprendime įtraukiamos 2005 
m. lapkričio 21 d. sprendimo dėl keitimosi 
informacija iš nuosprendžių registro, kuris 
prašymą pateikusiai valstybei narei nustato 
apribojimus dėl informacijos, pateiktos 
atsakant į jos prašymą, naudojimo, 
nuostatos. Pasiūlymas šias nuostatas papildo, 
numatydamas taip pat ir konkrečias 
taisykles, taikomas valstybei narei, kurios 
piliečiui paskelbtas nuosprendis, 
persiunčiant nuosprendį paskelbusios 
valstybės narės iniciatyva jai perduotą 
informaciją apie baudžiamuosius 
nuosprendžius.

Or. en

Justification

Pagrindų direktyva dėl duomenų, tvarkomų įgyvendinant policijos ir teismų 
bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, kuri turėtų būti taikoma ir šiam teisės aktui kaip 
bendroji norma, vis dar rengiama. Dėl šios priežasties reikia priminti, kad kaupiant, tvarkant 
ir perduodant duomenis pagal šią pagrindų direktyvą būtų paisoma pagrindinių duomenų 
apsaugos principų.

Pakeitimą pateikė Genowefa Grabowska

Pakeitimas 30
12a konstatuojamoji dalis (nauja)

(12a) Pagerinus keitimąsi informacija apie 
baudžiamuosius nuosprendžius ir jos 
sklaidą gali būti labai sustiprintas policijos 
ir teismų bendradarbiavimas ES lygmeniu, 
bet šios galimybės gali būti suvaržytos, 
jeigu greitai nebus patvirtintos vienodos 
pagrindinės procedūrinės garantijos, 
taikomos įtariamiesiems ir kaltinamiesiems 
baudžiamojo proceso metu ir galiojančios 
visose valstybėse narėse.
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Or. en

Justification

Taryba nuo 2004 m. vis dar nepatvirtino pagrindų direktyvos dėl procedūrinių garantijų, 
taikomų įtariamiesiems ir kaltinamiesiems baudžiamojo proceso metu, ir šis vėlavimas gali 
sustabdyti policijos ir teismų bendradarbiavimo pažangą, visų pirma gali kilti prieštara 
konstitucinėms priemonėms nacionaliniu lygmeniu.

Pakeitimą pateikė Adina-Ioana Vălean

Pakeitimas 31
2 straipsnio a punktas

a) „apkaltinamasis nuosprendis“ yra bet 
koks galutinis baudžiamojo ar 
administracinio teismo sprendimas, kurį 
galima apskųsti kompetentingam 
baudžiamosiose bylose teismui, nustatantis 
asmens kaltę dėl baudžiamosios veikos ar 
dėl veiklos, už kurią pagal nacionalinę teisę 
numatyta baudžiamoji atsakomybė ir kuri 
priskiriama teisės pažeidimams;

a) „apkaltinamasis nuosprendis“ yra bet 
koks galutinis baudžiamojo ar 
administracinio teismo sprendimas, kurį 
galima apskųsti kompetentingam 
baudžiamosiose bylose teismui, nustatantis 
asmens kaltę dėl sunkios baudžiamosios 
veikos, už kurią pagal nacionalinę teisę 
numatyta baudžiamoji atsakomybė;

Or. en

Pakeitimą pateikė Genowefa Grabowska

Pakeitimas 32
9 straipsnio -1 dalis (nauja)

-1. Tvarkant ir perduodant asmens 
duomenis šios pagrindų direktyvos tikslais 
reikia laikytis tokių būtiniausių principų:
a) duomenų tvarkymas turi būti numatytas 
įstatyme, jis turi būti reikalingas ir 
proporcingas palyginti su tikslais, kurių 
siekiant duomenys renkami ir (arba) toliau 
tvarkomi;
b) duomenys gali būti naudojami tik 
specialiais ir teisėtais tikslais ir toliau 
tvarkomi taip, kad atitiktų tokius tikslus;
c) duomenys turi būti tikslūs ir atnaujinti;
d) specialių kategorijų, susijusių su rasine 
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arba etnine kilme, politinėmis pažiūromis, 
religiniais arba filosofiniais įsitikinimais, 
priklausomybe partijoms arba profesinėms 
sąjungoms, seksualine orientacija arba 
sveikata, duomenys turi būti tvarkomi tik 
tada, jeigu to būtinai reikia nagrinėjant 
konkrečią bylą ir laikantis specialių 
apsaugos nuostatų.

Or. en

Pakeitimą pateikė Genowefa Grabowska

Pakeitimas 33
9 straipsnio 1 dalis

1. Pagal 7 straipsnio 1 ir 4 dalis baudžiamojo 
proceso tikslams perduotus asmens 
duomenis prašymą pateikusi valstybė narė 
gali naudoti tik baudžiamojo proceso, 
kuriam buvo prašoma juos pateikti, tikslams, 
naudodama priede pateiktą formuliarą.

1. Pagal 7 straipsnio 1 ir 4 dalis baudžiamojo 
proceso tikslams perduotus asmens 
duomenis prašymą pateikusi valstybė narė, 
atsižvelgdama į -1 dalį, visų pirma gali 
naudoti tik baudžiamojo proceso, kuriam 
buvo prašoma juos pateikti, tikslams, 
naudodama priede pateiktą formuliarą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Genowefa Grabowska

Pakeitimas 34
9 straipsnio 2 dalis 

2. Pagal 7 straipsnio 2 ir 4 dalis ne 
baudžiamojo proceso tikslams perduotus 
asmens duomenis prašymą pateikusi 
valstybė narė, laikydamasi nacionalinės 
teisės, gali naudoti tik tiems tikslams, 
kuriems buvo prašoma juos pateikti, ir 
nepažeidžia apribojimų, prašymą gavusios 
valstybės narės nurodytų formuliare.

2. Pagal 7 straipsnio 2 ir 4 dalis ne 
baudžiamojo proceso tikslams perduotus 
asmens duomenis prašymą pateikusi 
valstybė narė, laikydamasi nacionalinės 
teisės ir atsižvelgdama į -1 dalį, visų pirma
gali naudoti tik tiems tikslams, kuriems buvo 
prašoma juos pateikti, ir nepažeidžia 
apribojimų, prašymą gavusios valstybės 
narės nurodytų formuliare.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Genowefa Grabowska

Pakeitimas 35
9 straipsnio 3 dalis 

3. Nepaisant 1 ir 2 dalies sąlygų, pagal 7 
straipsnio 1, 2 ir 4 dalis perduotus asmens 
duomenis prašymą pateikusi valstybė narė 
gali naudoti siekdama užkirsti kelią 
iškilusiai tiesioginei ir didelei grėsmei 
visuomenės saugumui.

3. Nepaisant 1 ir 2 dalies sąlygų, pagal 7 
straipsnio 1, 2 ir 4 dalis perduotus asmens 
duomenis prašymą pateikusi valstybė narė, 
jei reikia, ir proporcingai atsižvelgdama į 
tikslą, gali naudoti siekdama užkirsti kelią 
iškilusiai tiesioginei ir didelei grėsmei 
visuomenės saugumui. Tokiu atveju 
prašymą pateikusi valstybė narė pateikia 
prašymą gavusiai valstybei narei ex post
pranešimą apie tai, kad tenkinamos 
reikalingumo, proporcingumo, skubos ir 
grėsmės rimtumo sąlygos.

Or. en

Pakeitimą pateikė Genowefa Grabowska

Pakeitimas 36
9 straipsnio 4 dalis 

4. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad pagal 7 straipsnio 3 dalį 
trečiajai šaliai perduoti asmens duomenys 
būtų naudojami taikant tuos pačius 
apribojimus kaip ir valstybėms narėms pagal 
šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalis taikomi 
apribojimai.

4. Be to, valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad pagal 7 straipsnio 3 dalį 
trečiajai šaliai perduoti asmens duomenys 
būtų naudojami taikant tuos pačius 
apribojimus kaip ir valstybėms narėms pagal 
šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalis taikomi 
apribojimai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Genowefa Grabowska

Pakeitimas 37
9 straipsnio 5 dalis 

5. Šis straipsnis netaikomas asmens 
duomenims, kuriuos pagal šį pamatinį 
sprendimą valstybė narė surenka savo pačios 
teritorijoje.

5. 1–4 dalys netaikomos asmens 
duomenims, kuriuos pagal šį pamatinį 
sprendimą valstybė narė surenka savo pačios 
teritorijoje.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Adina-Ioana Vălean

Pakeitimas 38
9 straipsnio 5a dalis (nauja) 

5a. Valstybių narių duomenų apsaugos 
institucijos sistemingai gauna informaciją 
apie keitimąsi asmens duomenimis pagal 
šią pagrindų direktyvą, stebi šį keitimąsi ir 
aktyviai bendradarbiauja tarp savęs šiais 
tikslais.

Or. en

Pakeitimą pateikė Genowefa Grabowska

Pakeitimas 39
9a straipsnis (naujas) 

9a straipsnis
Duomenų subjekto teisės

1. Duomenų subjektas turi būti 
informuojamas apie tai, kad su juo susiję 
asmens duomenys tvarkomi ir (arba) 
perduodami; stengiantis nepakenkti 
siekiant tikslų, kuriais duomenys buvo 
sukaupti, tvarkomi ir (arba) perduodami, 
šios nuostatos taikymas atidedamas.
2. Duomenų subjektas turi teisę be reikalo 
nevilkinant gauti informaciją apie jo 
tvarkomus duomenis jam (jai) suprantama 
kalba, taip pat ištaisyti ir, jei reikia, 
išbraukti duomenis, tvarkomus nesilaikant 
9 straipsnio -1 dalyje nustatytų principų.
3. 1 dalyje minima informacija gali būti 
nesuteikta arba suteikta vėliau, jeigu tai 
būtina siekiant saugumo arba norint 
išsaugoti viešąją tvarką, neleisti įvykti 
nusikaltimui, nepakenkti baudžiamųjų 
nusikaltimų tyrimui ir persekiojimui bei 
apsaugoti trečiųjų šalių teises bei 
garantijas.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Adina-Ioana Vălean

Pakeitimas 40
11 straipsnio 6 dalis

6. 5 dalyje nurodyti techniniai suderinimai 
turi būti atlikti ne vėliau kaip per trejus 
metus nuo formato ir išsamių keitimosi 
informacija apie baudžiamuosius 
nuosprendžius kompiuteriniu būdu taisyklių 
priėmimo.

6. 5 dalyje nurodyti techniniai suderinimai 
turi būti atlikti ne vėliau kaip per vienus 
metus nuo formato ir išsamių keitimosi 
informacija apie baudžiamuosius 
nuosprendžius kompiuteriniu būdu taisyklių 
priėmimo.

Or. en

Pakeitimą pateikė Adina-Ioana Vălean

Pakeitimas 41
14 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Ši pagrindų direktyva įsigalioja tik 
įsigaliojus Pagrindų direktyvai dėl asmens 
duomenų, tvarkomų įgyvendinant policijos 
ir teismų bendradarbiavimą 
baudžiamosiose bylose, apsaugos.

Or. en

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg

Pakeitimas 42
16 straipsnis

Šis pamatinis sprendimas įsigalioja 20 dieną 
po jo paskelbimo Oficialiajame leidinyje.

Šis pamatinis sprendimas įsigalioja tuo 
pačiu metu kaip ir Pagrindų direktyva dėl 
asmens duomenų, tvarkomų įgyvendinant 
policijos ir teismų bendradarbiavimą 
baudžiamosiose bylose, apsaugos.

Or. en
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