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uitwisselingen van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten

Voorstel voor een besluit (COM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Adina-Ioana Vălean

Amendement 28
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) De lidstaat die een persoon 
schuldig verklaart, is als eigenaar van de 
gegevens te beschouwen en 
verantwoordelijk voor de juistheid en 
bijwerking van de inlichtingen die zich in 
haar strafregisters bevinden.

Or. en

Amendement ingediend door Genowefa Grabowska

Amendement 29
Overweging 10
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(10) De persoonsgegevens die bij de 
tenuitvoerlegging van dit kaderbesluit 
worden verwerkt, zijn beschermd 
overeenkomstig het bepaalde in het 
kaderbesluit XXX betreffende de 
bescherming van persoonsgegevens die 
worden verwerkt in het kader van de 
politionele en justitiële samenwerking in 
strafzaken. In het onderhavige kaderbesluit 
worden bovendien de bepalingen verwerkt 
van het besluit van 21 november 2005 
betreffende de uitwisseling van gegevens uit 
het strafregister, waarbij 
gebruiksbeperkingen ten aanzien van 
meegedeelde gegevens worden opgelegd aan 
de lidstaat die om de gegevens heeft 
verzocht. Ter aanvulling daarvan worden 
specifieke regels opgenomen inzake de 
verdere verstrekking, door de lidstaat van 
nationaliteit, van gegevens over 
strafrechtelijke veroordelingen die door de 
lidstaat van veroordeling spontaan aan de 
lidstaat van nationaliteit zouden zijn 
verstrekt.

(10) De persoonsgegevens die bij de 
tenuitvoerlegging van dit kaderbesluit 
worden verwerkt, zijn beschermd 
overeenkomstig het bepaalde in het 
kaderbesluit XXX betreffende de 
bescherming van persoonsgegevens die 
worden verwerkt in het kader van de 
politionele en justitiële samenwerking in 
strafzaken, en meer in het bijzonder de 
fundamentele princiepen voor de 
bescherming van gegevens, zoals 
neergelegd in artikel 9 van het 
kaderbesluit. In het onderhavige 
kaderbesluit worden bovendien de 
bepalingen verwerkt van het besluit van 
21 november 2005 betreffende de 
uitwisseling van gegevens uit het 
strafregister, waarbij gebruiksbeperkingen 
ten aanzien van meegedeelde gegevens 
worden opgelegd aan de lidstaat die om de 
gegevens heeft verzocht. Ter aanvulling 
daarvan worden specifieke regels 
opgenomen inzake de verdere verstrekking, 
door de lidstaat van nationaliteit, van 
gegevens over strafrechtelijke 
veroordelingen die door de lidstaat van 
veroordeling spontaan aan de lidstaat van 
nationaliteit zouden zijn verstrekt.

Or. en

Motivering

Het kaderbesluit over de bescherming van gegevens bij de politionele en gerechtelijke 
samenwerking, dat als lex generalis ook op dit besluit van toepassing moet zijn, is nog altijd 
in behandeling, zodat er klaarblijkelijk een reeks fundamentele princiepen voor de 
bescherming van gegevens in herinnering gebracht moeten worden, die bij het verzamelen, 
verwerken en doorgeven van gegevens volgens het voorliggend kaderbesluit in acht te nemen 
zijn.

Amendement ingediend door Genowefa Grabowska

Amendement 30
Overweging 12 bis (nieuw)
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(12 bis) Betere uitwisseling en omloop van 
gegevens over veroordelingen kan de 
politionele en gerechtelijke samenwerking 
aanzienlijk uitbreiden, maar de 
werkzaamheden kunnen hinder 
ondervinden als ze niet aangevuld worden 
met spoedige aanneming van een
eenvormige reeks fundamentele 
procedurele waarborgen voor verdachten 
en beschuldigden in strafzaken, die in alle 
lidstaten gelden.

Or. en

Motivering

Het kaderbesluit procedurele waarborgen voor verdachten en beschuldigden in strafzaken 
wacht sinds 2004 nog altijd op aanneming door de Raad, en de vertraging kan zeer hinderlijk 
voor de verdere uitbouw van de politionele en gerechtelijke samenwerking zijn, vooral door 
tegenstrijdigheden met grondwettelijke bepalingen van de lidstaten te veroorzaken.

Amendement ingediend door Adina-Ioana Vălean

Amendement 31
Artikel 2, letter a

a) "veroordeling": elke definitieve beslissing 
van een strafgerecht of van een 
administratieve autoriteit tegen welker 
beslissing beroep kan worden ingesteld bij 
een met name in strafzaken bevoegd gerecht, 
waarbij wordt vastgesteld dat een persoon 
schuldig is aan een strafbaar feit of een 
handeling die volgens de nationale
wetgeving strafbaar is als inbreuk op de 
rechtsvoorschriften;

a) "veroordeling": elke definitieve beslissing 
van een strafgerecht of van een 
administratieve autoriteit tegen welker 
beslissing beroep kan worden ingesteld bij 
een met name in strafzaken bevoegd gerecht, 
waarbij wordt vastgesteld dat een persoon 
schuldig is aan een ernstig strafbaar feit 
volgens de nationale wetgeving ;

Or. en
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Amendement ingediend door Genowefa Grabowska

Amendement 32
Artikel 9, lid -1 (nieuw)

-1. Het verwerken en doorgeven van 
persoonsgegevens volgens dit kaderbesluit 
moet minstens aan de volgende 
fundamentele princiepen voldoen : 
a) gegevensverwerking moet in de wet 
bekend zijn, nodig, en in een redelijke 
verhouding tot het verzamelen en/of verder 
verwerken van gegevens staan
b) de gegevens kunnen enkel voor 
welbepaalde en rechtmatige doeleinden 
behandeld en verder verwerkt worden, op 
een manier die met de doeleinden in 
overeenstemming te brengen is
c) de gegevens moeten juist zijn en 
bijgewerkt worden
d) bijzondere categorieën  gegevens over 
raciale of etnische oorsprong, politieke 
opinies, godsdienstige of filosofische 
overtuigingen, lidmaatschap van partij of 
vakbond, seksuele geaardheid of 
gezondheid mogen enkel verwerkt worden 
als het in een welbepaald geval absoluut 
noodzakelijk is, en met inachtneming van 
duidelijk vastgelegde waarborgen.

Or. en

Amendement ingediend door Genowefa Grabowska

Amendement 33
Artikel 9, lid 1

1. Persoonsgegevens die uit hoofde van 
artikel 7, leden 1 en 4, voor een 
strafrechtelijke procedure worden verstrekt, 
mogen door de verzoekende lidstaat slechts 
worden gebruikt voor de strafrechtelijke 
procedure waarvoor om deze gegevens is 
verzocht, overeenkomstig het als bijlage 

1. Persoonsgegevens die uit hoofde van 
artikel 7, leden 1 en 4, voor een 
strafrechtelijke procedure worden verstrekt, 
mogen door de verzoekende lidstaat slechts 
worden gebruikt met inachtneming van lid -
1, en meer in het bijzonder alleen voor de 
strafrechtelijke procedure waarvoor om deze 
gegevens is verzocht, overeenkomstig het als 
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opgenomen formulier. bijlage opgenomen formulier.

Or. en

Amendement ingediend door Genowefa Grabowska

Amendement 34
Artikel 9, lid 2

2. Persoonsgegevens die uit hoofde van 
artikel 7, leden 2 en 4, voor andere 
doeleinden dan een strafrechtelijke 
procedure worden verstrekt, mogen door de 
verzoekende lidstaat, met inachtneming van 
zijn nationale recht, slechts worden gebruikt 
voor de doeleinden waarvoor om deze 
gegevens is verzocht, binnen de door de 
aangezochte lidstaat op het formulier 
vermelde grenzen.

2. Persoonsgegevens die uit hoofde van 
artikel 7, leden 2 en 4, voor andere 
doeleinden dan een strafrechtelijke 
procedure worden verstrekt, mogen door de 
verzoekende lidstaat, met inachtneming van 
zijn nationale recht, slechts worden gebruikt
met inachtneming van lid -1, en meer in het 
bijzonder, alleen voor de doeleinden 
waarvoor om deze gegevens is verzocht, 
binnen de door de aangezochte lidstaat op 
het formulier vermelde grenzen.

Or. en

Amendement ingediend door Genowefa Grabowska

Amendement 35
Artikel 9, lid 3

3. In afwijking van de leden 1 en 2 mogen 
uit hoofde van artikel 7, leden 1, 2 en 4, 
verstrekte persoonsgegevens door de 
verzoekende lidstaat worden gebruikt voor 
de voorkoming van een onmiddellijke en 
ernstige bedreiging van de openbare 
veiligheid.

3. In afwijking van de leden 1 en 2 mogen 
uit hoofde van artikel 7, leden 1, 2 en 4, 
verstrekte persoonsgegevens door de 
verzoekende lidstaat worden gebruikt, zo 
nodig en in redelijke verhouding tot het 
doeleinde, voor de voorkoming van een 
onmiddellijke en ernstige bedreiging van de 
openbare veiligheid; de verzoekende lidstaat 
voorziet de aangezochte lidstaat in dat geval 
van een kennisgeving ex post waaruit blijkt 
dat de voorwaarden van noodzaak, 
redelijke verhouding, dringend karakter en 
ernst van de bedreiging vervuld zijn.

Or. en
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Amendement ingediend door Genowefa Grabowska

Amendement 36
Artikel 9, lid 4

4. De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat voor 
persoonsgegevens die uit hoofde van artikel 
7, lid 3, aan een derde land zijn verstrekt, 
dezelfde gebruiksbeperkingen gelden als die 
welke krachtens de leden 1, 2 en 3 van dit 
artikel voor de lidstaten gelden.

4. De lidstaten nemen ook de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat voor 
persoonsgegevens die uit hoofde van artikel 
7, lid 3, aan een derde land zijn verstrekt, 
dezelfde gebruiksbeperkingen gelden als die 
welke krachtens de leden 1, 2 en 3 van dit 
artikel voor de lidstaten gelden.

Or. en

Amendement ingediend door Genowefa Grabowska

Amendement 37
Artikel 9, lid 5

5. Dit artikel is niet van toepassing op 
persoonsgegevens die uit hoofde van dit 
kaderbesluit door een lidstaat zijn verkregen 
en die uit dezelfde lidstaat afkomstig zijn.

5. Lid 1 tot 4 is niet van toepassing op 
persoonsgegevens die uit hoofde van dit 
kaderbesluit door een lidstaat zijn verkregen 
en die uit dezelfde lidstaat afkomstig zijn.

Or. en

Amendement ingediend door Adina-Ioana Vălean

Amendement 38
Artikel 9, lid 5 bis (nieuw)

5 bis.  De autoriteiten voor 
gegevensbescherming van de lidstaten 
worden systematisch op de hoogte 
gehouden van de uitwisseling van 
persoonsgegevens volgens dit kaderbesluit, 
ze houden er toezicht op en verlenen elkaar 
daarbij hun actieve medewerking.

Or. en
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Amendement ingediend door Genowefa Grabowska

Amendement 39
Artikel 9 bis (nieuw)

Artikel 9 bis
Rechten van de betrokken persoon

1. De betrokken persoon wordt op de 
hoogte gebracht van het feit dat gegevens 
over zijn/haar persoon verwerkt en/of 
doorgegeven worden; deze verplichting zo 
nodig wordt uitgesteld om de doeleinden 
waarvoor de gegevens verzameld, 
verwerkt en/of doorgegeven zijn, niet te 
hinderen.
2. De betrokken persoon heeft het recht 
om zonder onredelijk uitstel de 
inlichtingen te verkrijgen waarover 
gegevens verwerkt worden, in een taal die 
hij/zij begrijpt, en om gegevens recht te 
zetten of gegevens die in strijd met de 
princiepen van art. 9 § -1 verwerkt 
worden, zo nodig te laten wissen.
3. De inlichtingen waarvan sprake in § 1 
kunnen geweigerd of uitgesteld worden 
als het absoluut nodig is om de veiligheid 
en openbare orde te beschermen, een 
misdaad te verhinderen, onderzoek en 
vervolging van strafbare feiten niet te 
hinderen en om de rechten en waarborgen 
van derden te beschermen.

Or. en

Amendement ingediend door Adina-Ioana Vălean

Amendement 40
Artikel 11, lid 6

6. De in lid 5 bedoelde technische 
aanpassingen moeten binnen drie jaar na de 
goedkeuring van het formaat en de 
bepalingen inzake geautomatiseerde 

6. De in lid 5 bedoelde technische 
aanpassingen moeten binnen het jaar na de 
goedkeuring van het formaat en de 
bepalingen inzake geautomatiseerde 



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

NL

uitwisseling van gegevens over 
strafrechtelijke veroordelingen plaatsvinden.

uitwisseling van gegevens over 
strafrechtelijke veroordelingen plaatsvinden.

Or. en

Amendement ingediend door Adina-Ioana Vălean

Amendement 41
Artikel 14, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Dit kaderbesluit wordt niet van 
kracht voordat het kaderbesluit tot
bescherming van persoonsgegevens bij de 
politionele en gerechtelijke samenwerking 
in strafzaken aangenomen is.

Or. en

Amendement ingediend door Kathalijne Maria Buitenweg

Amendement 42
Artikel 16

Dit kaderbesluit treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van zijn 
bekendmaking in het Publicatieblad.

Dit kaderbesluit treedt in werking op 
hetzelfde ogenblik als het kaderbesluit tot 
bescherming van persoonsgegevens  bij de 
politionele en gerechtelijke samenwerking 
in strafzaken.

Or. en


