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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Adina-Ioana Vălean

Poprawka 28
Punkt 8 a preambuły (nowy)

8a) Państwo członkowskie, które wydało 
wyrok skazujący, jest uważane za 
właściciela danych i jest odpowiedzialne za 
rzetelność i aktualizację informacji
przechowywanych w rejestrze skazanych.

Or. en

Poprawkę złożyła Genowefa Grabowska

Poprawka 29
Punkt 10 preambuły

(10) Dane osobowe przetwarzane w celu 
wykonania niniejszej decyzji ramowej są 

(10) Dane osobowe przetwarzane w celu 
wykonania niniejszej decyzji ramowej są 
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chronione zgodnie z przepisami decyzji 
ramowej XXX w sprawie ochrony danych 
osobowych przetwarzanych w ramach 
współpracy policyjnej i sądowej w sprawach 
karnych. Niniejsza decyzja ramowa zawiera 
między innymi przepisy decyzji z dnia 21 
listopada 2005 r. w sprawie wymiany 
informacji pochodzących z rejestru 
skazanych, które ustalają ograniczenia w 
wykorzystaniu przez Państwo Członkowskie
będące wnioskodawcą informacji 
przekazanych mu w odpowiedzi na jego 
wniosek. Niniejsza decyzja uzupełnia je, 
określając również szczególne zasady 
dotyczące sytuacji, w której Państwo 
Członkowskie obywatelstwa przekazuje dalej 
informacje o wyrokach karnych, które 
zostały mu najpierw przekazane przez 
Państwo Członkowskie skazania.

chronione zgodnie z przepisami decyzji 
ramowej XXX w sprawie ochrony danych 
osobowych przetwarzanych w ramach 
współpracy policyjnej i sądowej w sprawach 
karnych, a zwłaszcza zgodnie z 
podstawowymi zasadami ochrony danych, o 
których mowa w art. 9 niniejszej decyzji 
ramowej. Niniejsza decyzja ramowa zawiera 
między innymi przepisy decyzji z dnia 21 
listopada 2005 r. w sprawie wymiany 
informacji pochodzących z rejestru 
skazanych, które ustalają ograniczenia w 
wykorzystaniu przez państwo członkowskie
będące wnioskodawcą informacji 
przekazanych mu w odpowiedzi na jego 
wniosek. Niniejsza decyzja uzupełnia je, 
określając również szczególne zasady 
dotyczące sytuacji, w której państwo 
członkowskie obywatelstwa przekazuje dalej 
informacje o wyrokach karnych, które 
zostały mu najpierw przekazane przez 
państwo członkowskie skazania.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja ramowa w sprawie ochrony danych w kontekście współpracy policyjnej i sądowej, 
która powinna mieć zastosowanie również do niniejszego aktu jako „lex generalis”, nie jest 
jeszcze ukończona; w związku z tym konieczne wydaje się przypomnienie podstawowego 
zestawu zasad ochrony danych, których należy przestrzegać podczas gromadzenia, 
przetwarzania i przekazywania danych, w ramach niniejszej decyzji ramowej.

Poprawkę złożyła Genowefa Grabowska

Poprawka 30
Punkt 12 a preambuły (nowy)

12a) Poprawa wymiany i obiegu informacji 
o wyrokach skazujących może znacznie 
poszerzyć współpracę sądową i policyjną na 
szczeblu UE, ale te wysiłki mogą zostać 
zahamowane, jeśli nie zostaną uzupełnione 
szybkim przyjęciem jednorodnego zestawu 
podstawowych zabezpieczeń 
proceduralnych dla podejrzanych i 
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oskarżonych w postępowaniach karnych, 
które byłyby prawomocne we wszystkich 
państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja ramowa w sprawie zabezpieczeń proceduralnych dla podejrzanych i oskarżonych w 
postępowaniach karnych nie została jeszcze przyjęta przez Radę (od 2004 r.). Zwłoka ta może 
znacznie utrudnić postępy współpracy sądowej i policyjnej, zwłaszcza z powodu 
występujących sprzeczności ze środkami konstytucyjnymi na szczeblu krajowym.

Poprawkę złożyła Adina-Ioana Vălean

Poprawka 31
Artykuł 2 litera a

a) „wyrok skazujący” oznacza wszelką 
prawomocną decyzję wydaną przez sąd 
karny lub organ administracyjny, którego 
decyzja może być przedmiotem odwołania 
do właściwego sądu zwłaszcza w sprawach 
karnych, orzekającą o winie danej osoby za 
popełnienie przestępstwa karnego lub czynu,
który zgodnie z prawem krajowym karany 
jest jako naruszenie prawa;

a) „wyrok skazujący” oznacza wszelką 
prawomocną decyzję wydaną przez sąd 
karny lub organ administracyjny, którego 
decyzja może być przedmiotem odwołania 
do właściwego sądu zwłaszcza w sprawach 
karnych, orzekającą o winie danej osoby za 
popełnienie poważnego przestępstwa 
karnego zgodnie z prawem krajowym;

Or. en

Poprawkę złożyła Genowefa Grabowska

Poprawka 32
Artykuł 9 ustęp -1 (nowy)

-1. Przetwarzanie i przekazywanie danych 
osobowych do celów niniejszej decyzji 
ramowej odbywa się z poszanowaniem 
przynajmniej następujących podstawowych 
zasad:
a) przetwarzanie danych musi być 
regulowane prawem, niezbędne i 
proporcjonalne w stosunku do celów 
gromadzenia i/lub dalszego przetwarzania
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b) dane mogą być wykorzystywane tylko w 
określonych i zgodnych z prawem celach 
oraz następnie przetwarzane w sposób 
zgodny z tymi celami
c) dane są rzetelne i aktualne
d) specjalne kategorie danych dotyczące 
pochodzenia rasowego lub etnicznego, 
poglądów politycznych, przekonań 
religijnych lub filozoficznych, członkostwa 
w partiach lub związkach zawodowych, 
orientacji seksualnej lub zdrowia są 
przetwarzane tylko, jeśli jest to absolutnie 
konieczne dla celów konkretnej sprawy i z 
poszanowaniem szczególnych gwarancji.

Or. en

Poprawkę złożyła Genowefa Grabowska

Poprawka 33
Artykuł 9 ustęp 1

1. Dane osobowe przekazane na mocy art. 7 
ust. 1 i 4 do celów postępowania karnego 
mogą być wykorzystywane przez Państwo 
Członkowskie będące wnioskodawcą jedynie 
do celów postępowania karnego, w ramach 
którego zwrócono się o nie, zgodnie z 
załączonym formularzem.

1. Dane osobowe przekazane na mocy art. 7 
ust. 1 i 4 do celów postępowania karnego 
mogą być wykorzystywane przez państwo 
członkowskie będące wnioskodawcą, z 
poszanowaniem zwłaszcza ust. -1, jedynie 
do celów postępowania karnego, w ramach 
którego zwrócono się o nie, zgodnie z 
załączonym formularzem.

Or. en

Poprawkę złożyła Genowefa Grabowska

Poprawka 34
Artykuł 9 ustęp 2

2. Dane osobowe przekazane na mocy art. 7 
ust. 2 i 4 do celów innych niż postępowanie 
karne mogą być wykorzystywane przez 
Państwo Członkowskie będące 
wnioskodawcą zgodnie z prawem krajowym 
jedynie do celów, w których się o nie 

2. Dane osobowe przekazane na mocy art. 7 
ust. 2 i 4 do celów innych niż postępowanie 
karne mogą być wykorzystywane przez 
państwo członkowskie będące 
wnioskodawcą zgodnie z prawem 
krajowym, z poszanowaniem ustępu -1, i w 
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zwrócono i w granicach określonych w 
formularzu przez Państwo Członkowskie, do 
którego skierowano wniosek.

szczególności jedynie do celów, w których 
się o nie zwrócono i w granicach 
określonych w formularzu przez państwo 
członkowskie, do którego skierowano 
wniosek.

Or. en

Poprawkę złożyła Genowefa Grabowska

Poprawka 35
Artykuł 9 ustęp 3

3. Nie naruszając przepisów ust. 1 i 2, dane 
osobowe przekazane na mocy art. 7 ust. 1, 2 
i 4 mogą być wykorzystane przez Państwo 
Członkowskie będące wnioskodawcą w celu 
uniknięcia natychmiastowego i poważnego 
zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.

3. Nie naruszając przepisów ust. 1 i 2, dane 
osobowe przekazane na mocy art. 7 ust. 1, 2 
i 4 mogą być wykorzystane przez państwo 
członkowskie będące wnioskodawcą, o ile to 
konieczne i proporcjonalne w celu 
uniknięcia natychmiastowego i poważnego 
zagrożenia bezpieczeństwa publicznego; w 
takim przypadku państwo członkowskie 
będące wnioskodawcą dostarcza państwu 
członkowskiemu, do którego wniosek jest 
kierowany, powiadomienie ex post 
dotyczące wypełnienia warunku 
niezbędności, proporcjonalności, nagłości i 
powagi zagrożenia.

Or. en

Poprawkę złożyła Genowefa Grabowska

Poprawka 36
Artykuł 9 ustęp 4

4. Państwa Członkowskie podejmują 
niezbędne kroki, aby dane osobowe 
przekazane państwu trzeciemu na mocy art. 
7 ust. 3 były objęte tymi samymi 
ograniczeniami dotyczącymi 
wykorzystywania, które mają zastosowanie 
w przypadku Państw Członkowskich na 
mocy ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu.

4. Ponadto państwa członkowskie podejmują 
niezbędne kroki, aby dane osobowe 
przekazane państwu trzeciemu na mocy art. 
7 ust. 3 były objęte tymi samymi 
ograniczeniami dotyczącymi 
wykorzystywania, które mają zastosowanie 
w przypadku państw członkowskich na mocy 
ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu.



AM\662726PL.doc PE 388.380v01-00 6/8 AM\

PL

Or. en

Poprawkę złożyła Genowefa Grabowska

Poprawka 37
Artykuł 9 ustęp 5

5. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do 
danych osobowych uzyskanych przez 
Państwo Członkowskie na mocy niniejszej 
decyzji ramowej i pochodzących z tego 
samego Państwa Członkowskiego.

5. Ustępy 1-4 nie mają zastosowania do 
danych osobowych uzyskanych przez 
państwo członkowskie na mocy niniejszej 
decyzji ramowej i pochodzących z tego 
samego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawkę złożyła Adina-Ioana Vălean

Poprawka 38
Artykuł 9 ustęp 5 a (nowy)

5a. Władze państw członkowskich 
odpowiedzialne za ochronę danych 
otrzymują regularnie informacje na temat 
wymiany danych osobowych na mocy 
niniejszej decyzji ramowej, nadzorują tę 
wymianę i aktywnie współpracują ze sobą w 
tym celu.

Or. en

Poprawkę złożyła Genowefa Grabowska

Poprawka 39
Artykuł 9 a (nowy)

Artykuł 9a
Prawa osób, których dotyczą dane

1. Osoba, której dotyczą dane, jest 
powiadamiana o fakcie, że dotyczące jej 
dane osobowe są przetwarzane i/lub 
przekazywane; stosowanie tego przepisu 
zostaje opóźnione, jeśli miałby on utrudniać 
osiągnięcie celów, dla których dane są 
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gromadzone, przetwarzane i/lub 
przekazywane.
2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo 
uzyskać bez nadmiernej zwłoki informacje
o tym jakie dane są przetwarzane, w 
zrozumiałym dla niej języku, oraz 
skorygować i, w miarę potrzeby, usunąć 
dane naruszające zasady zapisane w art. 9 
ust. -1.
3. Można odmówić lub opóźnić udzielenie 
informacji, o której mowa w ust. 1, jeśli jest 
to absolutnie niezbędne w celu ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, aby 
zapobiec przestępstwu, nie utrudniać 
dochodzenia i ścigania przestępstw i w celu 
ochrony praw i gwarancji osób trzecich.

Or. en

Poprawkę złożyła Adina-Ioana Vălean

Poprawka 40
Artykuł 11 ustęp 6

6. Dostosowania techniczne określone w ust. 
5 winny być przeprowadzone w terminie nie 
dłuższym niż trzy lata licząc od daty 
przyjęcia formatu i zasad 
skomputeryzowanej wymiany informacji o 
wyrokach karnych.

6. Dostosowania techniczne określone w ust. 
5 winny być przeprowadzone w terminie nie 
dłuższym niż jeden rok licząc od daty 
przyjęcia formatu i zasad 
skomputeryzowanej wymiany informacji o 
wyrokach karnych.

Or. en

Poprawkę złożyła Adina-Ioana Vălean

Poprawka 41
Artykuł 14 ustęp 4 a (nowy)

4a. Niniejsza decyzja ramowa nie wejdzie w 
życie, dopóki nie zostanie przyjęta decyzja 
ramowa w sprawie ochrony danych 
osobowych przetwarzanych w ramach 
współpracy policyjnej i sądowej w sprawach 
karnych.
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Or. en

Poprawkę złożyła Kathalijne Maria Buitenweg

Poprawka 42
Artykuł 16

Niniejsza decyzja ramowa wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym.

Niniejsza decyzja ramowa wchodzi w życie 
jednocześnie z decyzją ramową w sprawie 
ochrony danych osobowych 
przetwarzanych w ramach współpracy 
policyjnej i sądowej w sprawach karnych.

Or. en


