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Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendament depus de Adina-Ioana Vălean

Amendamentul 28
Considerent 8a (nou)

(8a) Statul membru care face condamnarea 
va fi considerat proprietarul informaţiilor 
şi este responsabil pentru acurateţea şi 
actualizarea informaţiilor stocate în 
cazierele sale judiciare.

Or. en

Amendament depus de Genowefa Grabowska

Amendamentul 29
Considerentul 10

(10) Informaţiile cu caracter personal 
utilizate ca parte a punerii în aplicare a 
deciziei cadru sunt protejate în conformitate 
cu dispoziţiile deciziei cadru XXX privind 

(10) Informaţiile cu caracter personal 
utilizate ca parte a punerii în aplicare a 
deciziei cadru sunt protejate în conformitate 
cu dispoziţiile deciziei cadru XXX privind
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cooperarea în materie de justiţie şi afaceri 
interne. Decizia cadru de asemenea cuprinde 
dispoziţiile deciziei din 21 noiembrie 2005 
privind schimburile de informaţii extrase din 
cazierele judiciare11, care limitează 
întrebuinţarea pe care statul membru 
solicitant o poate da informaţiilor solicitate.
Suplimentează cu reguli specifice care se 
aplică în cazul în care informaţia s-a 
transmis statului membru al naţionalităţii 
persoanei condamnate ulterior de către statul 
membru care face condamnarea.

cooperarea în materie de justiţie şi afaceri 
interne şi în special cu principiile 
fundamentale privind protecţia 
informaţiilor la care se face referire în 
articolul 9 din decizia cadru. Decizia cadru 
de asemenea cuprinde dispoziţiile deciziei 
din 21 noiembrie 2005 privind schimburile 
de informaţii extrase din cazierele 
judiciare11, care limitează întrebuinţarea pe 
care statul membru solicitant o poate da 
informaţiilor solicitate. Suplimentează cu 
reguli specifice care se aplică în cazul în 
care informaţia s-a transmis statului membru 
al naţionalităţii persoanei condamnate 
ulterior de către statul membru care face 
condamnarea.

Or. en

Justificare

The Framework decision on data protection in the context of police and judicial cooperation, 
which should apply also to the present act as a lex generalis, is still in the process of being 
finalised; for this reasons it seems necessary to recall a basic set of general data protection 
principles to be respected while collecting, processing, transmitting data within the scope of 
present Framework Decision.

Amendament depus de Genowefa Grabowska

Amendamentul 30
Considerentul 12a (nou)

Îmbunătăţirea schimbului şi circulaţiei 
informaţiilor despre condamnări poate în 
mod considerabil să îmbunătăţească 
cooperarea în materie de justiţie şi afaceri 
interne la nivelul UE, dar acest efort poate 
fi limitat dacă nu este suplimentat de către 
adoptarea unui set uniform de garanţii 
procedurale pentru suspecţii şi acuzaţii în 
acţiunile penale valide în toate statele 
membre.

Or. en
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Justificare

The Framework Decision on procedural guarantees for suspects and defendants in criminal 
proceedings is still pending adoption in Council since 2004 and this delay can considerably 
hamper progresses in judicial and police cooperation, in particular creating conflicts with 
constitutional measures at a national level.

Amendament depus de Adina-Ioana Vălean

Amendamentul 31
Articolul 2, litera (a)

(a) „condamnare”: orice hotărâre definitivă a 
unei instanţe penale sau a unei autorităţi 
administrative împotriva căreia se poate face 
apel înaintea unei instanţe competente, în 
special în materia penală, prin care se 
stabileşte că o persoană este vinovată de 
comiterea unei infracţiuni penale sau a unei 
fapte sancţionabile care constituie o 
încălcare a legii, în conformitate cu dreptul 
naţional;

(a) „condamnare”: orice hotărâre definitivă a 
unei instanţe penale sau a unei autorităţi 
administrative împotriva căreia se poate face 
apel înaintea unei instanţe competente, în 
special în materia penală, prin care se 
stabileşte că o persoană este vinovată de 
comiterea unei infracţiuni penale grave în
conformitate cu dreptul naţional;

Or. en

Amendament depus de Genowefa Grabowska

Amendamentul 32
Articolul 9, alineatul 1 (nou)

-1. Procesarea şi transmiterea informaţiilor 
cu caracter personal în scopurile prezentei 
decizii cadru trebuie să respecte cel puţin 
următoarele principii de bază:
a) Procesarea informaţiilor trebuie 
prevăzută de către lege, în mod necesar şi 
proporţional cu colectarea şi/sau 
procesarea ulterioară
b) Informaţiile pot fi tratate numai pentru 
scopurile specificate şi legitime şi procesate 
ulterior într-un mod compatibil cu acele 
scopuri
c) Informaţiile trebuie să fie exacte şi 
actualizate
d) Categoriile speciale de informaţii 
referitoare la originea rasială sau etnică, 
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opiniile politice, convingerile religioase sau 
filosofice, apartenenţa politică sau 
sindicală, orientarea sexuală sau sănătate, 
trebuie procesate doar dacă este absolut 
necesar în scopul unui caz concret şi cu 
respectarea măsurilor de precauţie 
specifice.

Or. en

Amendament depus de Genowefa Grabowska

Amendamentul 33
Articolul 9, alineatul 1

1. Informaţiile cu caracter personal furnizate 
în baza articolului 7 alineatul (1) şi (4) în 
scopul procedurilor penale pot fi utilizate de 
către statul membru solicitant, doar în sensul 
procedurilor particulare solicitate, în 
conformitate cu formularul anexat.

1. Informaţiile cu caracter personal furnizate 
în baza articolului 7 alineatul (1) şi (4) în 
scopul procedurilor penale pot fi utilizate de 
către statul membru solicitant, cu 
respectarea alineatului 1 şi, în special, doar 
în sensul procedurilor particulare solicitate, 
în conformitate cu formularul anexat.

Or. en

Amendament depus de Genowefa Grabowska

Amendamentul 34
Articolul 9, alineatul 2

2. Informaţiile cu caracter personal furnizate 
în baza articolului 7 alineatul (1) şi (4) în 
alte scopuri decât acela al procedurilor 
penale pot fi utilizate de către statul 
membru, în conformitate cu legea sa 
naţională, doar în sensul procedurilor 
particulare solicitate şi în cadrul limitelor 
stabilite de către statul membru solicitant în 
forma relevantă.

2. Informaţiile cu caracter personal furnizate 
în baza articolului 7 alineatul (1) şi (4) în 
alte scopuri decât acela al procedurilor 
penale pot fi utilizate de către statul 
membru, în conformitate cu legea sa 
naţională şi, cu respectarea alineatului 1, în 
special, doar în sensul procedurilor 
particulare solicitate şi în cadrul limitelor 
stabilite de către statul membru solicitant în 
forma relevantă.

Or. en
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Amendament depus de Genowefa Grabowska

Amendamentul 35
Articolul 9, alineatul 3

3. (3) Fără a aduce atingere dispoziţiilor de 
la alineatele (1) şi (2), datele cu caracter 
personal comunicate, în conformitate cu 
articolul 7, alineatele (1), (2) şi (4), pot fi 
utilizate de statul membru solicitant pentru 
prevenirea unei ameninţări iminente şi grave 
pentru siguranţa publică.

3. Fără a aduce atingere dispoziţiilor de la 
alineatele (1) şi (2), datele cu caracter 
personal comunicate, în conformitate cu 
articolul 7, alineatele (1), (2) şi (4), pot fi 
utilizate de statul membru solicitant dacă 
este necesar şi proporţional în sensul 
prevenirii unei ameninţări iminente şi grave 
pentru siguranţa publică; în acest caz statul 
membru trebuie să furnizeze statului 
membru solicitant o notificare ex post 
referitoare la îndeplinirea condiţiilor de 
necesitate, proporţionalitate, urgenţă şi 
seriozitate a ameninţării.

Or. en

Amendament depus de Genowefa Grabowska

Amendamentul 36
Articolul 9, alineatul 4

4. Statele membre vor lua măsurile necesare 
pentru a se asigura că datele cu caracter 
personal transmise unei terţe ţări în baza 
articolului 7 alineatul (3) sunt supuse 
aceloraşi restricţii de utilizare ca acelea 
aplicabile în statele membre în baza 
articolului 7 alineatele (1), (2) şi (3).

4. În plus, statele membre vor lua măsurile 
necesare pentru a se asigura că informaţiile 
cu caracter personal transmise unei terţe ţări 
în baza articolului 7 alineatul (3) sunt supuse 
aceloraşi restricţii de utilizare ca acelea 
aplicabile în statele membre în baza 
articolului 7 alineatele (1), (2) şi (3).

Or. en

Amendament depus de Genowefa Grabowska

Amendamentul 37
Articolul 9, alineatul 5

5. Acest articol nu se aplică informaţiilor cu 
caracter personal obţinute de către un stat 
membru în baza prezentei decizii cadru şi 
care provin de la acel stat membru.

5. Alineatele 1 şi 4 nu se aplică informaţiilor 
cu caracter personal obţinute de către un stat 
membru în baza prezentei decizii cadru şi 
care provin de la acel stat membru.
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Or. en

Amendament depus de Adina-Ioana Vălean

Amendamentul 38
Articolul 9, alineatul 5a (nou)

5a. Autorităţile naţionale de protecţie a 
informaţiilor ale statelor membre vor primi 
periodic informaţii referitoare la schimbul 
de informaţii cu caracter personal în baza 
prezentei decizii cadru, vor monitoriza acest 
schimb şi vor coopera activ între ele în 
acest scop. 

Or. en

Amendament depus de Genowefa Grabowska

Amendamentul 39
Articolul 9a (nou)

Articolul 9a
Drepturile persoanei vizate

1. Persoana vizată va trebui informată 
despre faptul că informaţiile cu caracter 
personal referitoare la persoana sa sunt 
procesate şi/sau transmise ; această 
prevedere trebuie întârziată dacă este 
nevoie pentru a nu limita scopurile pentru 
care aceste informaţii au fost colectate, 
procesate, şi/sau transmise.
2. Persoana vizată va trebui să aibă dreptul 
de a obţine fără o întârziere excesivă 
informaţii despre care informaţii sunt 
procesate într-o limbă pe care ea sau el o 
înţelege, de asemenea să rectifice, şi, atunci 
când este cazul, să şteargă informaţiile
procesate cu încălcarea principiilor 
consacrate în articolul 9, alineatul -1.
3. Aceste informaţii la care se referă 
alineatul 1 pot fi refuzate sau întârziate 
dacă este strict necesar pentru a proteja 
siguranţa şi ordinea publică, pentru a 
preveni o crimă, pentru a nu limita 
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investigarea şi urmărirea penală şi de a 
proteja drepturile şi garanţiile ţărilor terţe.

Or. en

Amendament depus de Adina-Ioana Vălean

Amendamentul 40
Articolul 11, alineatul 6

6. Modificările tehnice la care se referă 
alineatul 5 trebuie să fie realizate în 
intervalul a trei ani de la data la care au fost 
adoptate formatul şi modalităţile în care pot 
fi schimbate electronic informaţiile despre 
condamnări.

6. Modificările tehnice la care se referă 
alineatul 5 trebuie să fie realizate în 
intervalul de un an de la data la care au fost 
adoptate formatul şi modalităţile în care pot 
fi schimbate electronic informaţiile despre 
condamnări.

Or. en

Amendament depus de Adina-Ioana Vălean

Amendamentul 41
Articolul 14, alineatul 4a (nou)

4a. Prezenta decizie cadru nu va intra în 
vigoare înainte de adoptarea deciziei cadru 
privind protecţia informaţiilor cu caracter 
personal procesate în cadrul cooperării în 
materie de justiţie şi afaceri interne.

Or. en

Amendament depus de Kathalijne Maria Buitenweg

Amendamentul 42
Articolul 16

Prezenta decizie cadru intră în vigoare în ce-
a de-a douăzecea zi următoare datei 
publicării în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene.

Prezenta decizie-cadru va intra în vigoare în 
acelaşi timp cu intrarea în vigoare a 
deciziei cadru privind protecţia 
informaţiilor cu caracter personal 
procesate în cadrul cooperării în materie de 
justiţie şi afaceri interne.
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