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Predlog Sklepa (KOM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adina-Ioana Vălean

Predlog spremembe 28
Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a) Država članica, ki je izrekla obsodbo, 
se obravnava kot lastnik podatkov in je 
odgovorna za točnost in posodabljanje 
podatkov, shranjenih v njenih kazenskih 
evidencah.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Genowefa Grabowska

Predlog spremembe 29
Uvodna izjava 10

(10) Osebni podatki, obdelani v okviru 
izvajanja tega okvirnega sklepa, so varovani 
v skladu z določbami Okvirnega sklepa 

(10) Osebni podatki, obdelani v okviru 
izvajanja tega okvirnega sklepa, so varovani 
v skladu z določbami Okvirnega sklepa 
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XXX o varstvu osebnih podatkov, obdelanih 
v okviru policijskega in pravosodnega 
sodelovanja v kazenskih zadevah. Ta okvirni 
sklep med drugim vključuje določbe Sklepa
z dne 21. novembra 2005 o izmenjavi 
podatkov, izpisanih iz kazenske evidence¹¹, 
ki določajo omejitve za državo članico 
prosilko glede uporabe podatkov, ki jih je 
prejela na podlagi svojega zahtevka. Te 
določbe dopolnjuje z določitvijo tudi 
posebnih pravil za ponovno posredovanje 
podatkov o kazenskih obsodbah s strani 
države članice državljanstva, ki jih je le-ta 
prvotno dobila od države članice, ki je 
izrekla obsodbo.

XXX o varstvu osebnih podatkov, obdelanih 
v okviru policijskega in pravosodnega 
sodelovanja v kazenskih zadevah ter še 
posebej v skladu s temeljnimi načeli za 
zaščito podatkov iz člena 9 tega okvirnega 
sklepa. Ta okvirni sklep med drugim 
vključuje določbe sklepa z dne 21. 
novembra 2005 o izmenjavi podatkov, 
izpisanih iz kazenske evidence¹¹, ki določajo 
omejitve za državo članico prosilko glede 
uporabe podatkov, ki jih je prejela na 
podlagi svojega zahtevka. Dopolnjuje jih s 
posebnimi pravili, ki veljajo, kadar država 
članica, katere državljan je oseba, posreduje 
podatke o obsodbi, ki jih je dobila od države 
članice, ki je izrekla obsodbo.

Or. en

Obrazložitev

Okvirni sklep o zaščiti podatkov v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja, ki bi 
moral kot splošni zakon veljati tudi za obstoječi zakon, še vedno ni dokončan; zato se zdi 
potrebno spomniti na osnovna splošna načela za zaščito podatkov, ki jih je treba spoštovati 
pri zbiranju, obdelavi in posredovanju podatkov znotraj trenutnega okvirnega sklepa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Genowefa Grabowska

Predlog spremembe 30
Uvodna izjava 12 a (novo)

(12a) Izboljšanje izmenjave in razširjanja 
podatkov o obsodbah lahko znatno okrepi 
pravosodno in policijsko sodelovanje na 
ravni EU, vendar je ta napor lahko oviran, 
če ni podprt s hitrim sprejetjem enotnega 
sklopa osnovnih postopkovnih jamstev za 
osumljene in obtožene v kazenskih 
postopkih, ki bodo veljavni v vseh državah 
članicah.

Or. en

Obrazložitev

Okvirni sklep o postopkovnih jamstvih za osumljene in obtožene v kazenskih postopkih že od 
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leta 2004 čaka na sprejetje v Svetu in ta zaostanek lahko pomeni znatno oviro za napredek pri 
pravosodnem in policijskem sodelovanju, še posebej z ustvarjanjem konfliktov z ustavnimi 
ukrepi na nacionalni ravni. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adina-Ioana Vălean

Predlog spremembe 31
Člen 2, točka (a)

a) „obsodba“: vsaka končna odločba 
kazenskega sodišča ali upravnega organa, 
zoper katero je možna pritožba na pristojno 
sodišče, zlasti kazensko, s katero je 
ugotovljena krivda osebe za kaznivo dejanje 
ali dejanje, kaznivo po nacionalnem pravu 
kot kršitev pravnih pravil;

a) „obsodba“: vsaka končna odločba 
kazenskega sodišča ali upravnega organa, 
zoper katero je možna pritožba na pristojno 
sodišče, zlasti kazensko, s katero je 
ugotovljena krivda osebe za resno kaznivo 
dejanje po nacionalnem pravu;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Genowefa Grabowska

Predlog spremembe 32
Člen 9, odstavek -1 (novo)

-1. Pri obdelavi in posredovanju osebnih 
podatkov za namene tega okvirnega sklepa 
se spoštujejo vsaj naslednja osnovna 
načela:
a) obdelava podatkov mora biti zakonsko 
predvidena, potrebna in sorazmerna z 
nameni zbiranja in/ali nadaljnje obdelave,
b) podatki se lahko obravnavajo le za 
posebne in zakonite namene ter se nadalje 
obdelujejo na način, ki je združljiv s temi 
nameni,
c) podatki so točni in posodobljeni,
d) posebne kategorije podatkov o rasnem 
ali narodnostnem poreklu, političnih 
mnenjih, verskih ali filozofskih 
prepričanjih, članstvu v stranki ali 
sindikatu, spolni usmerjenosti ali 
zdravstvenem stanju se obravnavajo le, če 
je to absolutno nujno za namen posebnega 
primera in ob upoštevanju posebnih 
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zaščitnih ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Genowefa Grabowska

Predlog spremembe 33
Člen 9, odstavek 1 

1. Osebne podatke, sporočene v skladu s 
členom 7(1) in (4) za uporabo v kazenskem 
postopku, lahko država članica prosilka 
uporabi samo v kazenskem postopku, za 
katerega jih je zahtevala, v skladu z 
obrazcem iz Priloge.

1. Osebne podatke, sporočene v skladu s 
členom 7(1) in (4) za uporabo v kazenskem 
postopku, lahko država članica prosilka 
uporabi ob spoštovanju odstavka -1 in še 
posebej samo v kazenskem postopku, za 
katerega jih je zahtevala, v skladu z 
obrazcem iz Priloge.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Genowefa Grabowska

Predlog spremembe 34
Člen 9, odstavek 2 

2. Osebne podatke, posredovane v skladu s 
členom 7(2) in (4) zaradi druge uporabe kot 
za kazenski postopek, lahko država članica 
prosilka uporabi v skladu s svojim 
nacionalnim pravom samo za namen, zaradi 
katerega jih je zahtevala, in v mejah, ki jih je 
v obrazcu določila zaprošena država članica.

2. Osebne podatke, posredovane v skladu s 
členom 7(2) in (4) zaradi druge uporabe kot 
za kazenski postopek, lahko država članica 
prosilka uporabi v skladu s svojim 
nacionalnim pravom in ob spoštovanju 
odstavka -1 ter še posebej samo za namen, 
zaradi katerega jih je zahtevala, in v mejah, 
ki jih je v obrazcu določila zaprošena država 
članica.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Genowefa Grabowska

Predlog spremembe 35
Člen 9, odstavek 3 

3. Kljub odstavkoma 1 in 2 lahko država 
članica prosilka uporabi osebne podatke, 

3. Kljub odstavkoma 1 in 2 lahko država 
članica prosilka uporabi osebne podatke, 
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posredovane v skladu s členom 7(1), (2) in 
(4), za preprečitev neposredne in resne 
nevarnosti za javno varnost.

posredovane v skladu s členom 7(1), (2) in 
(4), če je potrebno in sorazmerno z 
namenom preprečitve neposredne in resne 
nevarnosti za javno varnost; v tem primeru 
država članica prosilka zaprošeni državi 
zagotovi naknadno obvestilo o 
izpolnjevanju pogojev potrebe, 
sorazmernosti, nujnosti in resnosti grožnje.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Genowefa Grabowska

Predlog spremembe 36
Člen 9, odstavek 4 

4. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za zagotovitev, da za osebne podatke, 
posredovane tretji državi na podlagi člena 
7(3), veljajo iste omejitve glede uporabe kot 
za države članice na podlagi odstavkov 1, 2 
in 3 tega člena.

4. Poleg tega države članice sprejmejo 
potrebne ukrepe za zagotovitev, da za 
osebne podatke, posredovane tretji državi na 
podlagi člena 7(3), veljajo iste omejitve 
glede uporabe kot za države članice na 
podlagi odstavkov 1, 2 in 3 tega člena.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Genowefa Grabowska

Predlog spremembe 37
Člen 9, odstavek 5 

5. Ta člen se ne uporablja za osebne 
podatke, ki jih država članica pridobi v 
skladu s tem okvirnim sklepom in ki izvirajo 
iz te države članice.

5. Odstavki od 1 do 4 se ne uporabljajo za 
osebne podatke, ki jih država članica pridobi 
v skladu s tem okvirnim sklepom in ki 
izvirajo iz te države članice.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adina-Ioana Vălean

Predlog spremembe 38
Člen 9, odstavek 5 a (novo) 



PE 388.380v01-00 6/7 AM\662726SL.doc

SL

5a. Nacionalni organi držav članic za 
varstvo podatkov sistematično prejemajo 
podatke o izmenjavi osebnih podatkov v 
okviru tega okvirnega sklepa, to izmenjavo 
nadzorujejo in v ta namen med seboj 
aktivno sodelujejo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Genowefa Grabowska

Predlog spremembe 39
Člen 9 a (novo) 

Člen 9a
Pravice osebe, na katero se podatki 

nanašajo
1. Oseba, na katero se podatki nanašajo, je 
obveščena o obdelavi in/ali posredovanju 
njenih osebnih podatkov; ta določba se po 
potrebi odloži, da se ne ogrozi namen, za 
katerega so bili podatki zbrani, obdelani 
in/ali posredovani. 
2. Oseba, na katero se podatki nanašajo, 
ima pravico brez prevelike zamude pridobiti 
informacije o podatkih, ki so v obdelavi, v 
jeziku, ki ga razume, in dopolniti ter po 
potrebi izbrisati podatke, ki so bili obdelani 
ob kršenju načel iz člena 9(-1).
3. Posredovanje informacij iz prvega 
odstavka je lahko zavrnjeno ali odloženo, 
če je to nujno potrebno za zaščito varnosti 
in javnega reda, za zaščito preiskave in 
pregona kaznivih dejanj ter pravic in 
zagotovil tretjih strani.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adina-Ioana Vălean

Predlog spremembe 40
Člen 11, odstavek 6

6. Tehnične prilagoditve iz odstavka 5 
morajo nastopiti najkasneje v treh letih od 

6. Tehnične prilagoditve iz odstavka 5 
morajo nastopiti najkasneje v enem letu od 
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sprejetja oblike in podrobnih pravil za 
informacijsko izmenjavo podatkov o 
kazenskih obsodbah.

sprejetja oblike in podrobnih pravil za 
informacijsko izmenjavo podatkov o 
kazenskih obsodbah.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adina-Ioana Vălean

Predlog spremembe 41
Člen 14, odstavek 4 a (novo)

4a. Ta okvirni sklep ne začne veljati dokler 
ni sprejet okvirni sklep o varstvu osebnih 
podatkov, ki se obdelujejo v okviru 
policijskega in pravosodnega sodelovanja v 
kazenskih zadevah.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathalijne Maria Buitenweg

Predlog spremembe 42
Člen 16

Ta okvirni sklep začne veljati dvajseti dan 
po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta okvirni sklep začne veljati hkrati z 
okvirnim sklepom o varstvu osebnih 
podatkov, ki se obdelujejo v okviru 
policijskega in pravosodnega sodelovanja v 
kazenskih zadevah.

Or. en


