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Padomes pamatlēmuma priekšlikums par to, kā organizējama un īstenojama no sodāmības 
reģistra iegūtas informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm

Lēmuma priekšlikums (COM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Adina-Ioana Vălean

Grozījums Nr. 28
8.a apsvērums (jauns)

(8.a) Notiesāšanas dalībvalsts tiek uzskatīta 
par datu īpašnieci, un tā ir atbildīga par 
informācijas pareizību un aktualizēšanu, 
kas iekļauta to sodāmības reģistros.

Or. en

Grozījumu iesniedza Genowefa Grabowska

Grozījums Nr. 29
10. apsvērums

(10) Personas dati, kas tiek izmantoti šā 
pamatlēmuma īstenošanā, ir aizsargāti 
saskaņā ar noteikumiem XXX pamatlēmumā 
attiecībā uz to personas datu aizsardzību, 

(10) Personas dati, kas tiek izmantoti šā 
pamatlēmuma īstenošanā, ir aizsargāti 
saskaņā ar noteikumiem XXX pamatlēmumā 
attiecībā uz to personas datu aizsardzību, 
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kurus izmanto policijas un tiesu iestāžu 
sadarbībā krimināllietās. Turklāt šajā 
pamatlēmumā ietverti 2005. gada 21. 
novembra lēmuma par sodāmības reģistros 
iegūtas informācijas apmaiņu  noteikumi, ar 
ko nosaka ierobežojumus attiecībā uz to, kā 
pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts drīkst 
izmantot saņemto informāciju. Šie 
noteikumi tiek papildināti, paredzot īpašus 
noteikumus gadījumiem, kad pilsonības 
dalībvalsts nodod tālāk informāciju par 
sodāmību, kuru tai sākotnēji sniegusi 
notiesāšanas dalībvalsts.

kurus izmanto policijas un tiesu iestāžu 
sadarbībā krimināllietās un it īpaši, 
pamatojoties uz datu aizsardzības 
principiem, kas minēti pamatlēmuma 
9. pantā. Turklāt šajā pamatlēmumā ietverti 
2005. gada 21. novembra lēmuma par 
sodāmības reģistros iegūtas informācijas 
apmaiņu  noteikumi, ar ko nosaka 
ierobežojumus attiecībā uz to, kā 
pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts drīkst 
izmantot saņemto informāciju. Šie 
noteikumi tiek papildināti, paredzot īpašus 
noteikumus gadījumiem, kad pilsonības 
dalībvalsts nodod tālāk informāciju par 
sodāmību, kuru tai sākotnēji sniegusi 
notiesāšanas dalībvalsts.

Or. en

Pamatojums

Pamatlēmums par datu aizsardzību saistībā ar policijas un tiesu iestāžu sadarbību, kuru 
jāpiemēro attiecībā uz šo tiesību aktu kā lex generalis, pašreiz ir pabeigšanas stadijā; šā 
iemesla dēļ, šķiet, ka ir nepieciešams atgādināt par vispārējo datu aizsardzības principu 
pamatkopuma ievērošanas nepieciešamību, vācot, apstrādājot, nododot informāciju saistībā 
ar šā pamatlēmuma darbības jomu.

Grozījumu iesniedza Genowefa Grabowska

Grozījums Nr. 30
12.a apsvērums (jauns)

(12.a) Informācijas apmaiņas un aprites 
uzlabošana par notiesājošiem spriedumiem 
var ievērojami veicināt tiesu iestāžu un 
policijas sadarbību ES līmenī, bet tā var tikt 
traucēta, ja to neatbalsta , ātri pieņemot 
procesuālo pamatgarantiju vienotu 
kopumu attiecībā uz aizdomās turamajiem 
un tiesājamiem krimināllietās, kas ir spēkā 
visās dalībvalstīs.

Or. en
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Pamatojums

Pamatlēmuma pieņemšana par procesuālajām garantijām attiecībā uz aizdomās turamajiem 
un tiesājamiem krimināllietās Padomē ir atlikta jau kopš 2004. gada, un šī kavēšanās var 
ievērojami traucēt tiesu iestāžu un policijas sadarbības attīstību, jo īpaši radot konfliktus ar 
konstitucionāliem pasākumiem valsts līmenī.

Grozījumu iesniedza Adina-Ioana Vălean

Grozījums Nr. 31
2. panta a) apakšpunkts

a) „sodāmība” ir jebkurš galīgais spriedums, 
ko pieņem krimināltiesa vai administratīva 
iestāde, kuras spriedumu var pārsūdzēt tiesā, 
kura ir kompetenta arī krimināllietās, un ar 
ko nosaka personas vainīgumu noziedzīgā 
nodarījumā vai darbībā, kas saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem sodāma kā likuma 
pārkāpums;

a) „sodāmība” ir jebkurš galīgais spriedums, 
ko pieņem krimināltiesa vai administratīva 
iestāde, kuras spriedumu var pārsūdzēt tiesā, 
kura ir kompetenta arī krimināllietās, un ar 
ko nosaka personas vainīgumu nopietnā 
noziedzīgā nodarījumā, kas saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem.

Or. en

Grozījumu iesniedza Genowefa Grabowska

Grozījums Nr. 32
9. panta -1. punkts (jauns)

-1. Attiecībā uz personas datu apstrādi un 
nodošanu vajadzībām, kas paredzētas šajā 
pamatlēmumā, ievēro vismaz šādus 
pamatprincipus:
a) datu apstrāde jāparedz tiesību aktos, tai 
jābūt nepieciešamai un samērīgai ar 
vākšanas mērķiem un/vai turpmāko 
apstrādi;
b) datus var apstrādāt konkrētiem un 
likumīgiem mērķiem, un tos var tālāk 
apstrādāt veidā, kas atbilst šādiem 
mērķiem;
c) dati ir precīzi un aktualizēti;
d) īpašas datu kategorijas par rasi un 
nacionālo izcelsmi, politiskajiem uzskatiem, 
reliģisko vai filozofisko pārliecību, 



AM\662726LV.doc PE 388.380v01-00 4/7 AM\

LV

piederību kādai partijai vai arodbiedrībai, 
seksuālo orientāciju vai veselības stāvokli 
apstrādā tikai tad, ja tas ir absolūti 
nepieciešami lietas specifikas dēļ vai ņemot 
vērā īpašus drošības pasākumus.

Or. en

Grozījumu iesniedza Genowefa Grabowska

Grozījums Nr. 33
9. panta 1. punkts

1. Pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts 
personas datus, kas tai nodoti saskaņā ar 
7. panta 1. un 4. punktu krimināllietas 
vajadzībām, drīkst izmantot tikai tās 
krimināllietas vajadzībām, attiecībā uz kuru 
šie dati tika pieprasīti, saskaņā ar pielikumā 
sniegto veidlapu.

1. Pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts 
personas datus, kas tai nodoti saskaņā ar 
7. panta 1. un 4. punktu krimināllietas 
vajadzībām, ievērojot 1. punktu, un jo īpaši 
drīkst izmantot tikai tās krimināllietas 
vajadzībām, attiecībā uz kuru šie dati tika 
pieprasīti, saskaņā ar pielikumā sniegto 
veidlapu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Genowefa Grabowska

Grozījums Nr. 34
9. panta 2. punkts

2. Pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem personas 
datus, kas tai nodoti saskaņā ar 7. panta 2. un 
4. punktu saistībā ar citām vajadzībām, nevis 
krimināllietu, drīkst izmantot tikai tiem 
mērķiem, attiecībā uz kuriem tie tika 
pieprasīti, un ar tādiem ierobežojumiem, ko 
pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts noteikusi 
veidlapā.

2. Pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un ievērojot 
1. punktu, personas datus, kas tai nodoti 
saskaņā ar 7. panta 2. un 4. punktu saistībā 
ar citām vajadzībām, nevis krimināllietu, jo 
īpaši drīkst izmantot tikai tiem mērķiem, 
attiecībā uz kuriem tie tika pieprasīti, un ar 
tādiem ierobežojumiem, ko pieprasījuma 
saņēmēja dalībvalsts noteikusi veidlapā.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Genowefa Grabowska

Grozījums Nr. 35
9. panta 3. punkts

3. Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, 
pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts 
personas datus, kas tai nodoti saskaņā ar 7. 
panta 1., 2. un 4. punktu, drīkst izmantot, lai 
novērstu tūlītēju un nopietnu sabiedrības 
drošības apdraudējumu.

3. Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, 
pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts 
personas datus, kas tai nodoti saskaņā ar 7. 
panta 1., 2. un 4. punktu, drīkst izmantot, lai 
novērstu tūlītēju un nopietnu sabiedrības 
drošības apdraudējumu, ja tas ir 
nepieciešams un samērīgi šim nolūkam;. 
šajā gadījumā pieprasījuma iesniedzēja 
dalībvalsts iesniedz pieprasījuma saņēmējai 
dalībvalstij ex post paziņojumu par to, ka 
pieprasījums atbilst nosacījumiem par 
nepieciešamību, samērīgumu, steidzamību 
un draudu nopietnību.

Or. en

Grozījumu iesniedza Genowefa Grabowska

Grozījums Nr. 36
9. panta 4. punkts

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai uz personas datiem, kas nodoti trešai 
valstij saskaņā ar 7. panta 3. punktu, tiktu 
attiecināti tie paši izmantošanas 
ierobežojumi, ko saskaņā ar šā panta 1., 2. 
un 3. punktu piemēro dalībvalstīm. 

4. Turklāt dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai uz personas datiem, kas 
nodoti trešai valstij saskaņā ar 7. panta 3. 
punktu, tiktu attiecināti tie paši izmantošanas 
ierobežojumi, ko saskaņā ar šā panta 1., 2. 
un 3. punktu piemēro dalībvalstīm. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Genowefa Grabowska

Grozījums Nr. 37
9. panta 5. punkts

5. Šo pantu nepiemēro personas datiem, ko 
kāda dalībvalsts ieguvusi saskaņā ar šo 
pamatlēmumu un kas nāk no šīs pašas 
dalībvalsts.

5. 1. līdz 4. punktu nepiemēro personas 
datiem, ko kāda dalībvalsts ieguvusi saskaņā 
ar šo pamatlēmumu un kas nāk no šīs pašas 
dalībvalsts.
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Or. en

Grozījumu iesniedza Adina-Ioana Vălean

Grozījums Nr. 38
9. panta 5.a punkts (jauns) 

5a. Dalībvalstu datu aizsardzības iestādes 
regulāri saņem informāciju par apmaiņu 
ar personas datu informāciju saskaņā ar šo 
pamatlēmumu, pārrauga šo apmaiņu un 
aktīvi sadarbojas viena ar otru, lai īstenotu 
šos mērķus.

Or. en

Grozījumu iesniedza Genowefa Grabowska

Grozījums Nr. 39
9.a pants (jauns) 

9.a pants
Datu subjekta tiesības

1. Datu subjektu informē par to, ka viņa(-
as) personas dati ir apstrādāti un/vai 
nodoti; šā noteikuma īstenošanu atliek, ja 
tas ir nepieciešams, lai nekaitētu tiem 
nolūkiem, kuru dēļ datu ir savākti, 
apstrādāti un/vai nodoti.
2. Datu subjektam ir tiesības bez pārliekas 
kavēšanās iegūt informāciju par to, kāda 
informācija ir savākta, valodā, ko viņš(-a) 
saprot, kā arī rektificēt un vajadzības 
gadījumā pieprasīt datu dzēšanu, kas 
apstrādāti, pārkāpjot principus, kuri 
iekļauti 9. panta 1. punktā.
3. Informācija sniegšana, uz kuru ir 
atsauce 1. punktā, var tikt noraidīta vai to 
var atlikt, ja tas nepārprotami 
nepieciešams, lai aizsargātu drošību un 
sabiedrisko kārtību, novērstu noziegumu, 
netraucētu izmeklēšanu un 
kriminālvajāšanu, kā arī aizsargātu trešo 
pušu tiesības un garantijas.
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Or. en

Grozījumu iesniedza Adina-Ioana Vălean

Grozījums Nr. 40
11. panta 6. punkts

6. Tehniskie pielāgojumi, kas minēti 
5. punktā, jāveic ne vēlāk kā trīs gadu laikā, 
skaitot no dienas, kad pieņemts formāts un 
citi noteikumi attiecībā uz sodāmības 
informācijas datorizētu apmaiņu.

6. Tehniskie pielāgojumi, kas minēti 
5. punktā, jāveic ne vēlāk kā viena gada
laikā, skaitot no dienas, kad pieņemts 
formāts un citi noteikumi attiecībā uz 
sodāmības informācijas datorizētu apmaiņu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Adina-Ioana Vălean

Grozījums Nr. 41
14. panta 4.a punkts (jauns)

4a. Šis pamatlēmums nestājas spēkā pirms 
nav pieņemts Pamatlēmums par personas 
datu aizsardzību, kas apstrādāti saistībā ar 
tiesu iestāžu un policijas sadarbību 
krimināllietās. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Kathalijne Maria Buitenweg

Grozījums Nr. 42
16. pants

Šis pamatlēmums stājas spēkā 20. dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Šis pamatlēmums stājas spēkā līdz ar brīdi, 
kad spēkā stājas Pamatlēmums par 
personas datu aizsardzību, kas apstrādāti 
saistībā ar tiesu iestāžu un policijas 
sadarbību krimināllietās.

Or. en


