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Förslag till rådets rambeslut om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur 
kriminalregistret och uppgifternas innehåll

Förslag till beslut (KOM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Adina-Ioana Vălean

Ändringsförslag 28
Skäl 8a (nytt)

(8a) Den dömande medlemsstaten bör
betraktas som uppgifternas innehavare och
den ansvarar för riktigheten och 
uppdateringen av den information som 
lagras i dess kriminalregister.

Or. en

Ändringsförslag från Genowefa Grabowska

Ändringsförslag 29
Skäl 10

(10) De personuppgifter som behandlas vid 
genomförandet av föreliggande rambeslut är 
skyddade enligt reglerna i rambeslutet av 

(10) De personuppgifter som behandlas vid 
genomförandet av föreliggande rambeslut är 
skyddade enligt reglerna i rambeslutet av 
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den xxxxxx om skydd av personuppgifter,
som behandlas inom ramen för polisiärt och 
rättsligt samarbete på det straffrättsliga 
området. Föreliggande rambeslut inbegriper 
dessutom reglerna i beslutet av den 
21 november 2005 om utbyte av uppgifter ur 
kriminalregistret, som gäller en begränsning 
av möjligheten för den ansökande 
medlemsstaten att använda uppgifter som 
mottagits efter en ansökan från dess sida. 
Genom beslutet kompletteras de specifika 
regler som gäller när den medlemsstat där 
den anklagade är medborgare 
vidarebefordrar uppgifter om domar, som 
överförts till den av den dömande 
medlemsstaten.

den xxxxxx om skydd av personuppgifter
som behandlas inom ramen för 
polissamarbete och straffrättsligt samarbete 
och särskilt de grundläggande principer för 
uppgiftsskydd som anges i artikel 9 i 
föreliggande rambeslut. Föreliggande 
rambeslut inbegriper dessutom reglerna i 
beslutet av den 21 november 2005 om utbyte 
av uppgifter ur kriminalregistret, som gäller 
en begränsning av möjligheten för den 
ansökande medlemsstaten att använda 
uppgifter som mottagits efter en ansökan 
från dess sida. Genom beslutet kompletteras 
de specifika regler som gäller när den 
medlemsstat där den anklagade är 
medborgare vidarebefordrar uppgifter om 
domar, som överförts till den av den 
dömande medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Rambeslutet om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete, som bör tillämpas också på den föreliggande rättsakten som en 
generell regel (lex generalis), har ännu inte antagits. Därför är det nödvändigt att hänvisa till 
en uppsättning grundläggande allmänna principer för uppgiftsskydd, vilka bör respekteras i 
samband med insamling, behandling och överföring av uppgifter inom det föreliggande 
rambeslutets tillämpningsområde.

Ändringsförslag från Genowefa Grabowska

Ändringsförslag 30
Skäl 12a (nytt)

(12a) En förbättring av utbytet och 
spridningen av information om 
brottmålsdomar kan märkbart stärka det
rättsliga och polisiära samarbetet på 
EU-nivå, men denna insats kan äventyras
om den inte åtföljs av ett snabbt antagande 
av en i alla medlemsstater gällande enhetlig 
uppsättning grundläggande 
processrättsliga garantier för misstänkta 
och svarande i brottmål.
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Or. en

Motivering

Rambeslutet om processrättsliga garantier för misstänkta och svarande i brottmål är
fortfarande, sedan 2004, under behandling i rådet, och denna försening kan märkbart hindra
framstegen i det rättsliga och polisiära samarbetet, särskilt genom att skapa konflikter med 
konstitutionella åtgärder på nationell nivå.

Ändringsförslag från Adina-Ioana Vălean

Ändringsförslag 31
Artikel 2, led a

a) brottmålsdom: alla avgöranden i en 
brottmålsdomstol eller annan myndighet, 
vilka kan överklagas i en brottmålsdomstol 
som fastslår skuldfrågan avseende en
straffbar gärning eller en överträdelse som 
är straffbar enligt nationell lagstiftning som 
en lagöverträdelse.

a) brottmålsdom: alla avgöranden i en 
brottmålsdomstol eller annan myndighet, 
vilka kan överklagas i en brottmålsdomstol 
som fastslår skuldfrågan avseende en 
allvarlig straffbar gärning enligt nationell 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag från Genowefa Grabowska

Ändringsförslag 32
Artikel 9, punkt -1 (ny)

-1. Vid behandling och överföring av 
personuppgifter enligt detta rambeslut skall 
åtminstone följande grundprinciper
respekteras:
a) Behandlingen av uppgifter skall vara 
föreskriven i lag, nödvändig och 
proportionell i förhållande till syftet med 
insamlingen och/eller vidarebehandlingen.
b) Uppgifter kan endast behandlas för 
fastställda och legitima syften och 
vidarebehandlas på ett sätt som är förenligt 
med dessa syften.
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c) Uppgifterna skall vara exakta och 
uppdaterade.
d) Särskilda kategorier av uppgifter 
rörande ras eller etniskt ursprung, politiska
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i parti eller fackförening, 
sexuell läggning eller hälsa skall behandlas 
endast om detta är absolut nödvändigt i ett 
specifikt fall och om detta sker i enlighet 
med särskilda garantier.

Or. en

Ändringsförslag från Genowefa Grabowska

Ändringsförslag 33
Artikel 9, punkt 1

1. Personuppgifter som tillhandahålls enligt 
artikel 7.1 och 7.4 i brottmålsförfaranden får 
av den ansökande medlemsstaten endast 
användas i det förfarande inom vars ram de 
begärts och i enlighet med formuläret i 
bilagan.

1. Personuppgifter som tillhandahålls enligt 
artikel 7.1 och 7.4 i brottmålsförfaranden får 
användas av den ansökande medlemsstaten i 
enlighet med punkt -1 och särskilt endast i 
det förfarande inom vars ram de begärts och 
i enlighet med formuläret i bilagan.

Or. en

Ändringsförslag från Genowefa Grabowska

Ändringsförslag 34
Artikel 9, punkt 2

2. Personuppgifter som överförs enligt 
artikel 7.2 och 7.4 i andra syften än ett 
brottmålsförfarande får inte användas av den 
ansökande medlemsstaten med stöd i dess 
nationella lagstiftning för andra syften än de
för vilka de begärts och inom de tidsfrister 
som den medlemsstat till vilken ansökan 
riktas angivit i formuläret.

2. Personuppgifter som överförs enligt 
artikel 7.2 och 7.4 i andra syften än ett 
brottmålsförfarande får användas av den 
ansökande medlemsstaten med stöd i dess 
nationella lagstiftning och i enlighet med
punkt -1 och särskilt endast för de syften 
för vilka de begärts och inom de tidsfrister 
som den medlemsstat till vilken ansökan 
riktas angivit i formuläret.

Or. en
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Ändringsförslag från Genowefa Grabowska

Ändringsförslag 35
Artikel 9, punkt 3

3. Oberoende av punkterna 1 och 2 får 
personuppgifter som överförts enligt 
artikel 7.1, 7.2 och 7.4 användas av den 
ansökande medlemsstaten för att avvärja ett 
omedelbart och allvarligt hot mot den 
allmänna säkerheten.

3. Oberoende av punkterna 1 och 2 får 
personuppgifter som överförts enligt 
artikel 7.1, 7.2 och 7.4 användas av den 
ansökande medlemsstaten om detta är 
nödvändigt och proportionellt i syfte att 
avvärja ett omedelbart och allvarligt hot mot 
den allmänna säkerheten; i så fall skall den 
ansökande medlemsstaten tillhandahålla 
den medlemsstat till vilken ansökan ställs
ett meddelande i efterhand avseende
uppfyllelsen av kraven på nödvändighet,
proportionalitet, sakens brådskande natur
och hotets allvar.

Or. en

Ändringsförslag från Genowefa Grabowska

Ändringsförslag 36
Artikel 9, punkt 4

4. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att personuppgifter som 
överförts till ett tredje land enligt artikel 7.3 
blir föremål för samma 
användningsbegränsningar som gäller 
medlemsstater enligt punkterna 1, 2 och 3 i 
föregående artikel.

4. Medlemsstaterna skall dessutom vidta 
nödvändiga åtgärder för att personuppgifter 
som överförts till ett tredje land enligt artikel 
7.3 blir föremål för samma
användningsbegränsningar som gäller 
medlemsstater enligt punkterna 1, 2 och 3 i 
föregående artikel.

Or. en

Ändringsförslag från Genowefa Grabowska

Ändringsförslag 37
Artikel 9, punkt 5

5. Denna artikel skall inte gälla 
personuppgifter som en medlemsstat erhållit 

5. Punkterna 1–4 skall inte gälla 
personuppgifter som en medlemsstat erhållit 
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enligt detta rambeslut och som kommer från 
samma medlemsstat.

enligt detta rambeslut och som kommer från 
samma medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag från Adina-Ioana Vălean

Ändringsförslag 38
Artikel 9, punkt 5a (ny)

5a. Medlemsstaternas 
dataskyddsmyndigheter skall systematiskt 
få information om utbytet av 
personuppgifter enligt detta rambeslut, 
övervaka detta utbyte samt aktivt samarbeta 
med varandra i detta syfte.

Or. en

Ändringsförslag från Genowefa Grabowska

Ändringsförslag 39
Artikel 9a (ny)

Artikel 9a
Den berörda personens rättigheter

1. Den berörda personen skall informeras 
om det faktum att personuppgifter om 
honom behandlas och/eller överförs;
tillhandahållandet av denna information
skall vid behov senareläggas i syfte att inte 
äventyra de ändamål för vilka uppgifterna 
insamlades, behandlades och/eller 
överfördes.
2. Den berörda personen skall ha rätt att 
utan obefogat dröjsmål få information om 
vilka uppgifter som behandlas på ett språk 
som han eller hon förstår, samt att 
korrigera och, i tillämpliga fall, radera 
sådana uppgifter som har behandlats i strid 
med de principer som anges i artikel 9.-1.
3. Tillgång till den information som avses i 
punkt 1 kan nekas eller senareläggas om 
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detta är absolut nödvändigt för att skydda 
säkerheten och den allmänna ordningen, 
förhindra ett brott, inte hindra
undersökningen eller beivrandet av 
straffbara gärningar och för att skydda 
tredje parters rättigheter och garantier.

Or. en

Ändringsförslag från Adina-Ioana Vălean

Ändringsförslag 40
Artikel 11, punkt 6

6. De tekniska åtgärder som avses i punkt 5 
skall genomföras senast tre år efter 
antagandet av det standardiserade formatet 
och de metoder som krävs för att möjliggöra 
ett datoriserat utbyte av uppgifter om 
brottmålsdomar.

6. De tekniska åtgärder som avses i punkt 5 
skall genomföras senast ett år efter 
antagandet av det standardiserade formatet 
och de metoder som krävs för att möjliggöra 
ett datoriserat utbyte av uppgifter om
brottmålsdomar.

Or. en

Ändringsförslag från Adina-Ioana Vălean

Ändringsförslag 41
Artikel 14, punkt 4a (ny)

4a. Detta rambeslut träder inte i kraft
förrän rambeslutet om skydd av 
personuppgifter som behandlas inom 
ramen för polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete har antagits.

Or. en

Ändringsförslag från Kathalijne Maria Buitenweg

Ändringsförslag 42
Artikel 16

Detta rambeslut träder i kraft den tjugonde Detta rambeslut träder i kraft samtidigt som
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dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

rambeslutet om skydd av personuppgifter 
som behandlas inom ramen för 
polissamarbete och straffrättsligt samarbete
träder i kraft.

Or. en


