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Fausto Correia
Podnět Belgického království, Bulharské republiky, Spolkové republiky Německo, 
Španělského království, Francouzské republiky, Lucemburského velkovévodství, 
Nizozemského království, Rakouské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky, 
Italské republiky, Finské republiky, Portugalské republiky, Rumunska a Švédského království 
k posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné 
činnosti

(6566/2007 – C6-0079/2007 – 2007/0804(CNS))

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh, který předkládá Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pozměňovací návrh 62
Legislativní usnesení

4a. vyzývá Radu, aby se postarala o to, aby toto rozhodnutí vstoupilo v platnost až poté, co 
vstoupí v platnost rámcové rozhodnutí Rady 2007/XX/SVV o ochraně osobních údajů 
zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech;

Or. de

Odůvodnění

Je maximálně důležité, aby výše uvedené rámcové rozhodnutí o ochraně údajů vstoupilo 
v platnost dříve, než vstoupí v platnost toto rozhodnutí, aby byla zajištěna přiměřená úroveň 
ochrany údajů při zpracování osobních údajů ve všech členských státech.

Podnět
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Znění navržené Belgickým královstvím, 
Bulharskou republikou, Spolkovou 
republikou Německo, Španělským 

královstvím, Francouzskou republikou, 
Lucemburským velkovévodstvím, 

Nizozemským královstvím, Rakouskou 
republikou, Republikou Slovinsko, 

Slovenskou republikou, Italskou republikou, 
Finskou republikou, Portugalskou 

republikou, Rumunskem a Švédským 
královstvím

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Stavros Lambrinidis

Pozměňovací návrh 63
Bod odůvodnění 10a (nový)

(10a) Vzhledem k tomu, že Rada by měla 
provést důkladné zhodnocení nezbytnosti, 
přiměřenosti, fungování a efektivnosti 
Prümské smlouvy, jakož i posouzení 
dopadu jejích účinků na základní práva a 
zabezpečení údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Stavros Lambrinidis

Pozměňovací návrh 64
Bod odůvodnění 17

(17) Užší policejní a justiční spolupráce 
v trestních věcech musí být v souladu 
s respektováním základních práv, zejména 
práva na ochranu soukromí a osobních 
údajů.

(17) Užší policejní a justiční spolupráce 
v trestních věcech musí být v souladu 
s respektováním základních práv, zejména 
práva na ochranu soukromí a osobních 
údajů.

To by mělo toto rozhodnutí zaručovat 
komplexní zvláštní úpravou ochrany údajů, 
která by měla být přizpůsobena zvláštní 
povaze výměny údajů, která je předmětem 
této úpravy. Zvláštní ustanovení na ochranu 
údajů uvedená v tomto rozhodnutí by měla 

To by mělo zaručovat komplexní rámcové 
rozhodnutí o ochraně osobních údajů 
v souvislosti s bezpečností a policejní 
spoluprací podle třetího pilíře, které by 
Rada měla přijmout před přijetím tohoto 
rozhodnutí s plným respektováním 
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zejména brát v úvahu zvláštní povahu 
přeshraničního přístupu do databází on-line. 
Jelikož při přístupu on-line nemají členské 
státy spravující složky možnost žádného 
předběžného ověření, mělo by toto 
rozhodnutí zajišťovat uskutečnění následné 
kontroly.

doporučení Parlamentu a komplexní 
zvláštní úpravou ochrany údajů, která by 
měla být přizpůsobena zvláštní povaze 
výměny údajů, která je předmětem této 
úpravy. Zvláštní ustanovení na ochranu 
údajů uvedená v tomto rozhodnutí by měla 
zejména brát v úvahu zvláštní povahu 
přeshraničního přístupu do databází on-line. 
Jelikož při přístupu on-line nemají členské 
státy spravující složky možnost žádného 
předběžného ověření, mělo by toto 
rozhodnutí zajišťovat uskutečnění následné 
kontroly. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pozměňovací návrh 65
Bod odůvodnění 18

(18) Členské státy by s vědomím významu, 
který toto rozhodnutí má pro ochranu práv 
jednotlivců, a s vědomím toho, že 
poskytování osobních údajů jinému 
členskému státu vyžaduje dostatečnou 
úroveň ochrany údajů ze strany přijímajícího 
členského státu, měly zajistit účinné
provedení veškerých pravidel týkajících se 
ochrany údajů obsažených v tomto 
rozhodnutí.

(18) S vědomím významu, který toto 
rozhodnutí má pro ochranu práv jednotlivců, 
a s vědomím toho, že poskytování osobních 
údajů jinému členskému státu vyžaduje 
dostatečnou úroveň ochrany údajů ze strany 
přijímajícího členského státu, je velmi 
důležité, aby taková dostatečná úroveň 
ochrany údajů byla vytvořena ve všech 
členských státech účinným provedením
veškerých pravidel týkajících se ochrany 
údajů obsažených v tomto rozhodnutí, jakož 
i provedením rámcového rozhodnutí Rady 
2007/XX/SVV o ochraně osobních údajů 
zpracovávaných v rámci policejní a soudní 
spolupráce v trestních věcech.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k legislativnímu usnesení.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Stavros Lambrinidis

Pozměňovací návrh 66
Bod odůvodnění 20

(20) Toto rozhodnutí dodržuje základní 
práva a ctí zásady uznávané zejména 
Listinou základních práv Evropské unie,

(20) Předpokladem pro vstup a provedení 
tohoto rozhodnutí je plný přezkum a 
hodnocení dosavadního fungování 
Prümské smlouvy a vypracování 
rámcového rozhodnutí na ochranu třetího 
pilíře,

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Alvaro

Pozměňovací návrh 67
Článek 1

Prostřednictvím tohoto rozhodnutí chtějí 
členské státy posílit přeshraniční spolupráci 
ve věcech, na které se vztahuje hlava VI 
Smlouvy o EU, zejména výměnu informací 
mezi orgány příslušnými pro předcházení 
trestným činům a jejich vyšetřování. Za 
tímto účelem obsahuje toto rozhodnutí 
pravidla v těchto oblastech:

Prostřednictvím tohoto rozhodnutí chtějí 
členské státy posílit přeshraniční spolupráci 
ve věcech, na které se vztahuje hlava VI 
Smlouvy o EU, zejména výměnu informací 
mezi orgány příslušnými v souladu 
s článkem 2 rámcového rozhodnutí Rady 
Evropské unie 2002/584/SVV ze dne 
13. června 2002 a s články 1 až 3 
rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie 
2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 pro 
předcházení trestným činům a jejich 
vyšetřování. Za tímto účelem obsahuje toto 
rozhodnutí pravidla v těchto oblastech:

Or. de

Odůvodnění

Široká oblast působnosti rozhodnutí by měla být zde omezena zejména z toho důvodu, že 
neexistuje jednotné evropské hmotné trestní právo. Seznam trestných činů v Evropském 
zatýkacím rozkazu představuje základ pro zajištění konkrétního uplatňování a logické 
souvislosti evropské legislativy v této oblasti.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pozměňovací návrh 68
Článek 1

Prostřednictvím tohoto rozhodnutí chtějí 
členské státy posílit přeshraniční spolupráci 
ve věcech, na které se vztahuje hlava VI 
Smlouvy o EU, zejména výměnu informací 
mezi orgány příslušnými pro předcházení 
trestným činům a jejich vyšetřování. Za 
tímto účelem obsahuje toto rozhodnutí 
pravidla v těchto oblastech:

Prostřednictvím tohoto rozhodnutí chtějí 
členské státy posílit přeshraniční spolupráci 
ve věcech, na které se vztahuje hlava VI 
Smlouvy o EU, zejména výměnu informací 
mezi orgány příslušnými pro předcházení 
trestným činům a jejich vyšetřování se 
zajištěním vysoké úrovně ochrany údajů.
Za tímto účelem obsahuje toto rozhodnutí 
pravidla v těchto oblastech: 

Or. en

Odůvodnění

Cílem a oblastí působnosti právního nástroje je vyjádřit zvážení základních práv členských 
států. Zájmem takové základní povahy je zcela jistě předcházení trestným činům a jejich 
vyšetřování, ale stejně tak i ochrana základních práv na soukromí a ochranu osobních údajů. 
Aby i tato ochrana nabyla na významu, jaký si zaslouží, musí být v tomto článku uvedena i 
tato ustanovení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pozměňovací návrh 69
Čl. 1 odst. 4a (nový)

4a. Ustanovení o minimální úrovni ochrany 
údajů uplatňované na zpracovávané údaje 
v důsledku postupů stanovených tímto 
rozhodnutím (kapitola 6).

Or. en

Odůvodnění

Cílem a oblastí působnosti právního nástroje je vyjádřit zvážení základních práv členských 
států. Zájmem takové základní povahy je zcela jistě předcházení trestným činům a jejich 
vyšetřování, ale stejně tak i ochrana základních práv na soukromí a ochranu osobních údajů. 
Aby i tato ochrana nabyla na významu, jaký si zaslouží, musí být v tomto článku uvedena i 
tato ustanovení.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Adina-Ioana Vălean

Pozměňovací návrh 70
Čl. 1 odst. 4a (nový)

4a. Ustanovení o ochraně údajů 
uplatňované na zpracování osobních údajů 
(kapitola 6);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Adina-Ioana Vălean

Pozměňovací návrh 71
Článek 1a (nový)

Článek 1a
Kategorie údajů

Členské státy stanoví, že je nutno jasně 
rozlišovat mezi osobními údaji 
– osoby, která je podezřelá ze spáchání 
trestného činu nebo účasti na něm;
– osoby, která byla pravomocně odsouzena 
pro spáchání trestného činu;

– osoby, ohledně níž existují závažné 
důvody domnívat se, že spáchá trestný čin;

– osoby, která by mohla být vyzvána, aby 
svědčila při vyšetřování prováděném 
v souvislosti s trestnými činy nebo 
v následném trestním řízení,

– osoby, která se stala obětí trestného činu 
nebo ohledně níž jsou některé skutečnosti 
důvodem pro domněnku, že by mohla být 
obětí trestného činu;

– osoby, která může poskytnout informace 
o trestných činech;

– osoby, která je s některou z výše 
zmíněných osob v kontaktu či ve spojení; a

– osoby, která nespadá do žádné z výše 
uvedených kategorií osob.
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pozměňovací návrh 72
Čl. 2 odst. 1

1. Členské státy vytvoří a uchovávají 
národní složky analýzy DNA za účelem 
vyšetřování trestných činů. Zpracování
údajů podle tohoto rozhodnutí 
uchovávaných v uvedených složkách se 
provádí v souladu s tímto rozhodnutím a při 
dodržení vnitrostátních právních předpisů, 
které se na zpracování vztahují. 

1. Členské státy vytvoří a uchovávají 
národní složky analýzy DNA za účelem 
vyšetřování závažných trestných činů. 
Profily DNA pro tyto složky analýzy DNA
se smějí vyhotovovat pouze v rámci 
předcházení trestným činům nebo jejich 
vyšetřování.

Ve složkách analýzy DNA se musí jasně 
rozlišovat tyto kategorie osob :
– osoby, které byly pravomocně odsouzeny 
pro spáchání trestného činu;
– osoby, které jsou podezřelé ze spáchání 
trestného činu nebo účasti na něm ;
– osoby, ohledně nichž existují závažné 
důvody domnívat se, že spáchají trestný čin;
– osoby, které by mohly být vyzvány, aby 
svědčily při vyšetřování prováděném 
v souvislosti s trestnými činy nebo 
v následném trestním řízení;
– osoby, které se staly obětí trestného činu 
nebo ohledně nichž jsou některé 
skutečnosti důvodem pro domněnku, že by 
mohly být obětí trestného činu;
– osoby, které mohou poskytnout informace 
o trestných činech;
– osoby, které jsou s některou z výše 
zmíněných osob v kontaktu či ve spojení;
– osoby, které nespadají do žádné z výše 
uvedených kategorií osob.
Jinak se zpracování údajů podle tohoto 
rozhodnutí uchovávaných v uvedených 
složkách řídí tímto rozhodnutím a při 
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dodržení vnitrostátních právních předpisů, 
které se na zpracování vztahují.

Or. de

Odůvodnění

Kategorie osob byly převzaty z návrhu KOM rámcového rozhodnutí o ochraně osobních 
údajů (KOM(2005)0475). Takové rozdělení je nevyhnutelné, aby mohla být podle stupně 
zapojení do trestného činu zajištěna odpovídající úprava pro další zpracování těchto citlivých 
údajů (viz také stanovisko Evropského inspektora ochrany údajů ze dne 4. dubna 2007 
k tomuto podnětu, bod 75).

Pozměňovací návrh, který předkládá Adina-Ioana Vălean

Pozměňovací návrh 73
Čl. 2 odst. 2a (nový)

2a. „Nekódovanou částí DNA“ se rozumí 
chromozomové zóny neobsahující genetický 
výraz, tj. neposkytují informace 
o specifických dědičných vlastnostech. Bez 
ohledu na vědecký pokrok nelze nyní ani 
nebude možné v budoucnosti odhalit 
z nekódované části DNA žádné další 
informace.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Alvaro

Pozměňovací návrh 74
Čl. 6 odst. 2a (nový)

2a. Seznam jmenovaných národních 
kontaktních míst sdělí jednotlivé členské 
státy ostatním členským státům a Evropské 
komisi. 

Or. de

Odůvodnění

Je smysluplné dát ostatním členským státům k dispozici přehled národních kontaktních míst a 
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jejich seznam uložit i u Komise.

Pozměňovací návrh, který předkládá Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pozměňovací návrh 75
Článek 7 úvodní část

Pokud se při probíhajícím vyšetřování nebo 
trestním řízení ukáže, že pro konkrétní 
osobu, která se nachází na území 
dožádaného členského státu, není k dispozici 
žádný profil DNA, poskytne dožádaný 
členský stát právní pomoc prostřednictvím 
odběru a analýzy buněčného materiálu od 
uvedené osoby a předáním získaného profilu 
DNA, jestliže: 

Pokud se při probíhajícím vyšetřování nebo 
trestním řízení týkajícím se závažného 
trestného činu ukáže, že pro konkrétní 
osobu, která je ze spáchání takové činu 
podezřelá a která se nachází na území 
dožádaného členského státu, není k dispozici 
žádný profil DNA, poskytne dožádaný 
členský stát právní pomoc prostřednictvím 
odběru a analýzy buněčného materiálu od 
uvedené osoby a předáním získaného profilu 
DNA, jestliže:

Or. en

Odůvodnění

Článek 7 stanovuje pro členské státy povinnost aktivně shromažďovat biometrický materiál 
o jedinci, což potenciálně velmi ovlivňuje základní práva této osoby. Je to přiměřené pouze 
v případě, že jsou lépe vyjasněny podmínky těchto povinností a že je omezen okruh osob na 
osoby, které jsou podezřelé ze spáchání závažného trestného činu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Alvaro

Pozměňovací návrh 76
Čl. 11 odst. 2a (nový)

2a. Seznam jmenovaných národních 
kontaktních míst sdělí jednotlivé členské 
státy ostatním členským státům a Evropské 
komisi. 

Or. de

Odůvodnění

Je smysluplné dát ostatním členským státům k dispozici přehled národních kontaktních míst a 
jejich seznam uložit i u Komise.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pozměňovací návrh 77
Čl. 12 odst. 1

1. Pro předcházení trestným činům a jejich
vyšetřování a pro projednávání jiných činů, 
které spadají do příslušnosti soudů nebo 
státních zastupitelství ve vyhledávajícím 
státě, jakož i pro zachování veřejného 
pořádku a bezpečnosti umožní členské státy 
národním kontaktním místům ostatních 
členských států, jak jsou uvedena v odstavci 
2, přístup k následujícím údajům 
o vnitrostátní registraci vozidel 
s oprávněním provádět automatizované 
vyhledávání v jednotlivých případech:

1. Pro vyšetřování trestných činů a pro 
projednávání jiných činů, které spadají do 
příslušnosti soudů nebo státních 
zastupitelství ve vyhledávajícím státě, jakož 
i pro zachování veřejného pořádku a 
bezpečnosti umožní členské státy národním 
kontaktním místům ostatních členských 
států, jak jsou uvedena v odstavci 2, přístup 
k následujícím údajům o vnitrostátní 
registraci vozidel s oprávněním provádět 
automatizované vyhledávání v jednotlivých 
případech:

Or. de

Odůvodnění

Zjišťování a zprostředkování údajů z registrů vozidel nemá pro předcházení trestným činům 
žádný smysl. Není zde patrná přidaná hodnota.

Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Alvaro

Pozměňovací návrh 78
Čl. 15 odst. 2a (nový)

Seznam jmenovaných národních 
kontaktních míst sdělí jednotlivé členské 
státy ostatním členským státům a Evropské 
komisi. 

Or. de

Odůvodnění

Je smysluplné dát ostatním členským státům k dispozici přehled národních kontaktních míst a 
jejich seznam uložit i u Komise.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Alvaro

Pozměňovací návrh 79
Čl. 16 odst. 3a (nový)

3a. Seznam jmenovaných národních 
kontaktních míst sdělí jednotlivé členské 
státy ostatním členským státům a Evropské 
komisi. 

Or. de

Odůvodnění

Je smysluplné dát ostatním členským státům k dispozici přehled národních kontaktních míst a 
jejich seznam uložit i u Komise.

Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Alvaro

Pozměňovací návrh 80
Čl. 17 odst. 2

2. Každý členský stát může coby hostitelský 
členský stát v souladu se svým vnitrostátním 
právem a se souhlasem vysílajícího 
členského státu svěřit příslušníkům 
vysílajícího členského státu, kteří se podílejí 
na společné operaci, výkonné pravomoci, 
nebo umožňuje-li to právo hostitelského 
členského státu, povolit jim výkon jejich 
výkonných pravomocí v souladu s právem 
vysílajícího členského státu. Tyto výkonné 
pravomoci lze vykonávat pouze pod 
vedením a zpravidla v přítomnosti 
příslušníků hostitelského členského státu. 
Příslušníci vysílajících členských států 
podléhají vnitrostátnímu právu hostitelského 
členského státu. Hostitelský členský stát 
nese odpovědnost za jejich jednání.

2. Každý členský stát může coby hostitelský 
členský stát v souladu se svým vnitrostátním 
právem a se souhlasem vysílajícího 
členského státu svěřit příslušníkům 
vysílajícího členského státu, kteří se podílejí 
na společné operaci, výkonné pravomoci. 
Tyto výkonné pravomoci lze vykonávat 
pouze pod vedením a zpravidla 
v přítomnosti příslušníků hostitelského 
členského státu. Příslušníci vysílajících 
členských států podléhají vnitrostátnímu 
právu hostitelského členského státu. 
Hostitelský členský stát nese odpovědnost za 
jejich jednání.

Or. de

Odůvodnění

Pravomoci vyslaných příslušníků se musí řídit účelem a právní jistotou dotčených osob podle 
předpisů hostitelského členského státu.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 81
Článek 17a (nový)

Článek 17a
Opatření při přítomném nebezpečí

1) Příslušníci smluvní strany smějí 
v případě neodkladné potřeby překročit 
společnou hranici bez předchozího 
souhlasu druhé smluvní strany, aby 
v pohraniční oblasti státního území druhé 
smluvní strany učinili v souladu 
s vnitrostátním právem tohoto státu 
předběžná opatření, která jsou nutná 
k odvrácení přítomného nebezpečí pro 
život.

2) Neodkladnou potřebou ve smyslu 
odstavce 1 se rozumí situace, když při 
vyčkávání na zákrok příslušníka daného 
státu nebo na zřízení podřízeného stavu ve 
smyslu čl. 24 odst. 2 hrozí uskutečnění 
nebezpečí.

3) Zasahující příslušníci musí stát, na jehož 
území vkročili, neprodleně informovat. 
Tento stát tyto informace potvrdí a 
neprodleně přijme nezbytná opatření, která 
jsou nutná k odvrácení nebezpečí a 
k převzetí situace. Zasahující příslušníci 
jsou vázáni pokyny tohoto státu.

4) Smluvní strany přijmou zvláštní dohodu 
o tom, která místa musí být informována 
podle odstavce 3. Zasahující příslušníci 
jsou vázáni ustanoveními tohoto článku a 
právem smluvní strany, na jejímž státním 
území působí.

5) Opatření zasahujících příslušníků jsou 
přičítána státu, na jehož území vkročili.

Or. de
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je zněním článku 25 Prümské smlouvy. Ustanovení o opatřeních při 
přítomném nebezpečí mají být i součástí rozhodnutí Rady, aby byla zajištěna efektivnější 
policejní spolupráce v pohraničních oblastech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 82
Článek 18a (nový)

Článek 18a

Spolupráce na žádost

1) Příslušné orgány smluvních stran si na 
žádost poskytují v rámci svých kompetencí 
a podle svého vnitrostátního práva pomoc.
2) Příslušné orgány smluvních stran si 
podle čl. 39 odst. 1 první věty Úmluvy ze 
dne 19. června 1990 k provedení 
Schengenské dohody ze dne 
14. června 1985 o postupném odstraňování 
kontrol na společných hranicích poskytují 
pomoc, zejména prostřednictvím

1. identifikace majitelů a řidičů silničních, 
vodních a leteckých dopravních prostředků, 
pokud to již není zahrnuto do článku 12;

2. informací o řidičských průkazech, 
osvědčeních vůdců plavidel a srovnatelných 
oprávněních,

3. zjištění pobytu a bydliště,

4. zjištění povolení k pobytu,

5. identifikace majitelů telefonních linek a 
majitelů dalších telekomunikačních 
zařízení, pokud jsou veřejně přístupné;

6. zjištění totožnosti,

7. určení původu věcí, například u zbraní, 
motorových vozidel a vodních plavidel 
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(dotaz na způsob prodeje);

8. poznatků z policejních spisů a 
policejních podkladů a informací z veřejně 
přístupných úředních spisů;

9. okamžitého hlášení zbraní a výbušných 
látek, jakož i hlášení o falešných penězích a 
ceninách;

10. informací k praktickému provádění 
přeshraničních opatření ke sledování, 
pronásledování přes hranice a 
kontrolovaného předání;

11. zjištění ochoty informátora vypovídat.

3) Pokud požádaný orgán není pro vyřízení 
žádosti příslušný, postoupí žádost 
příslušnému orgánu. Požádaný orgán 
informuje o postoupení žádající orgán a 
orgán příslušný k vyřízení žádosti. 
Příslušný orgán vyřídí žádost a výsledek 
sdělí opět žádajícímu orgánu.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je zněním článku 27 Prümské smlouvy. Ustanovení o opatřeních při 
přítomném nebezpečí mají být i součástí rozhodnutí Rady, aby byla zajištěna efektivnější
policejní spolupráce v pohraničních oblastech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pozměňovací návrh 83
Čl. 24 odst. 1 písm. a) (nové)

1. a) „osobními údaji“ veškeré informace 
o identifikované nebo identifikovatelné 
osobě (subjekt údajů); identifikovatelnou 
osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či 
nepřímo identifikovat, zejména s odkazem 
na identifikační číslo nebo na jeden či více 
zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, 
psychické, ekonomické, kulturní nebo 
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sociální identity;

Or. en

Odůvodnění

Pro účely právní jistoty by měla být vložena definice osobních údajů totožná s definicí, která 
je použita v čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES a čl. 2 písm. a) navrženého rámcového 
rozhodnutí o osobních údajích.

Pozměňovací návrh, který předkládá Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pozměňovací návrh 84
Čl. 24 odst. 1 písm. b) (nové)

1 b) „nekódovanou částí DNA“ 
chromozomové zóny neobsahující genetický 
výraz, tj. neposkytují informace 
o specifických dědičných vlastnostech;

Or. en

Odůvodnění

Definice profilů DNA, a tedy i definice nekódované části DNA je zásadním prvkem, protože 
stanovuje, jaké informace mohou být z DNA získány. Měla by být tedy definována v tomto 
rozhodnutí Rady a neměla by se nechat až na prováděcí opatření, která budou přijata 
kvalifikovanou většinou Rady, viz čl. 34 odst. 2 písm. c) druhá věta Smlouvy o EU. Definice je 
totožná s definicí formulovanou v prováděcí dohodě Prümské smlouvy (dok. Rady 5437/07, 
2.5.). 

Pozměňovací návrh, který předkládá Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pozměňovací návrh 85
Čl. 24 odst. 2

2. Následující ustanovení se použijí na 
údaje, které jsou předávány nebo byly 
předány podle tohoto rozhodnutí, není-li 
v předchozích kapitolách stanoveno jinak.

2. Následující ustanovení platí pro každé 
zpracování osobních údajů v rámci tohoto 
rozhodnutí.

Or. de



PE 388.484v01-00 16/29 AM\663967CS.doc
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Musí být vyjasněno, že právní úprava kapitoly 6 platí pro všechny procesy zpracování údajů, 
tedy i pro vnitrostátní okolnosti, a nikoli až tehdy, kdy jsou údaje zprostředkovány jinému 
členskému státu. To by vedlo k nesouvislé úrovni ochrany údajů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Alvaro

Pozměňovací návrh 86
Čl. 24 odst. 2

2. Následující ustanovení se použijí na 
údaje, které jsou předávány nebo byly 
předány podle tohoto rozhodnutí, není-li 
v předchozích kapitolách stanoveno jinak.

2. Předpisy této kapitoly se uplatňují na 
ukládání a zpracování souborů analýz 
DNA a daktyloskopických údajů 
v členských státech. Kapitola se použije i 
pro zprostředkování dalších osobních údajů 
v rámci tohoto rozhodnutí.

Or. de

Odůvodnění

Má být vyjasněno, že se uplatňuje pouze režim ochrany údajů stanovený v rozhodnutí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Adina-Ioana Vălean

Pozměňovací návrh 87
Čl. 24 odst. 2

2. Následující ustanovení se použijí na 
údaje, které jsou předávány nebo byly 
předány podle tohoto rozhodnutí, není-li 
v předchozích kapitolách stanoveno jinak.

2. Následující ustanovení se použijí na 
údaje, které jsou předávány nebo byly 
předány podle tohoto rozhodnutí, není-li 
v předchozích kapitolách stanoveno jinak.

Ustanovení se uplatňují na sběr a 
zpracování materiálu DNA a otisků prstů 
v členských státech a na poskytování 
dalších osobních údajů v oblasti působnosti 
tohoto rozhodnutí. 

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Adina-Ioana Vălean

Pozměňovací návrh 88
Článek 24a (nový)

Článek 24a
„Osobními údaji“ se budou rozumět 
veškeré informace o identifikované nebo 
identifikovatelné osobě; identifikovatelnou 
osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či 
nepřímo identifikovat, zejména s odkazem 
na identifikační číslo nebo na jeden či více 
zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, 
psychické, ekonomické, kulturní nebo 
sociální identity. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Stavros Lambrinidis

Pozměňovací návrh 89
Článek 25

Pokud jde o zpracování osobních údajů, 
které jsou předávány nebo byly předány 
podle tohoto rozhodnutí, zajistí každý 
členský stát ve svém vnitrostátním právu 
úroveň ochrany osobních údajů nejméně 
rovnocennou s úrovní vyplývající z Úmluvy 
Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 
o ochraně osob s ohledem na 
automatizované zpracování osobních údajů 
a jejího dodatkového protokolu ze dne 8. 
listopadu 2001 a při tom vezme v úvahu 
doporučení Výboru ministrů Rady Evropy 
členským státům č. R (87) 15 ze dne 17. září 
1987 o používání osobních údajů 
v policejní oblasti, a to i tehdy, když údaje 
nejsou zpracovávány automatizovaně.

Předpokladem pro provedení tohoto 
rozhodnutí je přijetí komplexního 
rámcového rozhodnutí o ochraně osobních 
údajů v souvislosti s bezpečností a policejní 
spoluprací podle třetího pilíře, které by 
mělo představovat minimální základ 
doplňujících opatření na ochranu údajů 
stanovených v tomto rozhodnutí. 

Or. en



PE 388.484v01-00 18/29 AM\663967CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předkládá Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pozměňovací návrh 90
Čl. 25 odst. 1

1. Pokud jde o zpracování osobních údajů, 
které jsou předávány nebo byly předány 
podle tohoto rozhodnutí, zajistí každý 
členský stát ve svém vnitrostátním právu 
úroveň ochrany osobních údajů nejméně 
rovnocennou s úrovní vyplývající z Úmluvy
Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 o 
ochraně osob s ohledem na automatizované 
zpracování osobních údajů a jejího 
dodatkového protokolu ze dne 8. listopadu 
2001 a při tom vezme v úvahu doporučení 
Výboru ministrů Rady Evropy členským 
státům č. R (87) 15 ze dne 17. září 1987 o 
používání osobních údajů v policejní oblasti, 
a to i tehdy, když údaje nejsou zpracovávány 
automatizovaně.

1. S výhradou zvláštních předpisů tohoto 
rozhodnutí se zpracování osobních údajů 
vymezuje v rámci tohoto rozhodnutí podle 
rámcového rozhodnutí Rady 2007/XX/SVV 
o ochraně osobních údajů zpracovávaných 
v rámci policejní a soudní spolupráce 
v trestních věcech. Aniž je dotčeno toto 
rozhodnutí, použije se Úmluva Rady 
Evropy ze dne 28. ledna 1981 o ochraně 
osob s ohledem na automatizované 
zpracování osobních údajů a její dodatkový 
protokol ze dne 8. listopadu 2001, jakož i 
doporučení Výboru ministrů Rady Evropy 
členským státům č. R (87) 15 ze dne 17. září 
1987 o používání osobních údajů v policejní 
oblasti, které jsou pro zpracování osobních 
údajů v rámci tohoto rozhodnutí pokládány 
za závazné, a to i tehdy, když údaje nejsou 
zpracovávány automatizovaně.

Or. de

Odůvodnění

Zpracování osobních údajů v rámci tohoto rozhodnutí se musí řídit výše uvedeným rámcovým 
rozhodnutím, aby mohla být zajištěna přiměřená úroveň ochrany údajů ve všech členských 
státech. Přesto musí členské státy i nadále povinně uplatňovat výše uvedené právní nástroje 
evropského aparátu. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pozměňovací návrh 91
Čl. 25 odst. 1a (nový)

1a. Členské státy zohledňují různé 
kategorie osobních údajů a různé účely, 
pro něž jsou získávány, aby mohly stanovit 
lhůty pro jejich uložení a vhodné podmínky 
pro jejich získávání, další zpracování a 
přenos. Osobní údaje týkající se osob, které 
nejsou podezřelé ze spáchání trestného 
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činu nebo účasti na něm nebo které byly 
odsouzeny za spáchání trestného činu, jsou 
zpracovávány pouze pro ty účely, pro něž 
byly získány, a po omezenou dobu. Členské 
státy stanoví přiměřené omezení pro přístup 
k takovým údajům a jejich předávání.

Or. de

Odůvodnění

Odpovídající ustanovení o ochraně údajů musí zasahovat podle stupně zapojení (odpovídá 
pozměňovacímu návrhu 14 ve znění přijatém Evropským parlamentem ze dne 14. června 2006 
k návrhu KOM k rámcovému rozhodnutí o ochraně osobních údajů v rámci policejní a soudní 
spolupráce v trestních věcech).

Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Alvaro

Pozměňovací návrh 92
Čl. 25 odst. 3a (nový)

3a. Osobní údaje se nepředávají třetím 
státům.

Or. de

Odůvodnění

Vyjasnění týkající se zprostředkovávání citlivých údajů třetím státům, jejichž úroveň ochrany 
údajů je případně nejistá.

Pozměňovací návrh, který předkládá Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pozměňovací návrh 93
Čl. 26 odst. 1

1. Zpracování osobních údajů přijímajícím 
členským státem je přípustné pouze pro 
účely, pro které byly v souladu s tímto 
rozhodnutím údaje předány. Zpracování pro 
jiné účely je přípustné pouze v případě, že 
členský stát spravující složku vydá 
předchozí povolení, a řídí se vnitrostátními 
právními předpisy přijímajícího členského 

1. Zpracování osobních údajů přijímajícím 
členským státem je přípustné pouze pro 
účely, pro které byly v souladu s tímto 
rozhodnutím údaje předány. Zpracování pro 
jiné účely je s výhradou právní úpravy 
čl. 25 odst. 1a přípustné pouze v případě, že 
členský stát spravující složku vydá 
předchozí povolení, a řídí se vnitrostátními 
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státu. Toto povolení lze udělit, pokud je 
zpracování pro takové jiné účely povoleno 
vnitrostátním právem členského státu, který 
složky spravuje.

právními předpisy přijímajícího členského 
státu. Toto povolení lze udělit, pokud je 
zpracování pro takové jiné účely povoleno 
vnitrostátním právem členského státu, který 
složky spravuje, a po přezkoumání 
jednotlivých případů.

Or. de

Odůvodnění

Osobní údaje osob, které nejsou podezřelé ze spáchání trestného činu ani nebyly za takový čin 
odsouzeny, se zásadně nesmějí zpracovávat pro jiné účely. Kromě toho je nutné se vyvarovat 
toho, aby byl dán obecný souhlas se zpracováním k jiným účelům; spíše je třeba v každém 
jednotlivém případě znovu prozkoumat, zda existují předpoklady pro zpracování.

Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Alvaro

Pozměňovací návrh 94
Čl. 26 odst. 2

2. Členský stát spravující složku může 
zpracovat údaje jemu předané v souladu 
s články 3, 4 a 9 pouze tehdy, je-li to 
nezbytné pro účely srovnání, poskytnutí 
automatizované odpovědi na žádost 
o vyhledání nebo zaznamenání podle článku 
30. Předané údaje se odstraní ihned po 
srovnání údajů nebo poskytnutí 
automatizovaných odpovědí na vyhledávání, 
ledaže je další zpracování nezbytné pro 
účely uvedené v prvním pododstavci písm. 
a) a b).

2. Členský stát spravující složku může 
zpracovat údaje jemu předané v souladu 
s články 3, 4 a 9 pouze tehdy, je-li to 
nezbytné pro účely srovnání, poskytnutí 
automatizované odpovědi na žádost 
o vyhledání nebo zaznamenání podle článku 
30. Předané údaje se odstraní ihned po 
srovnání údajů nebo poskytnutí 
automatizovaných odpovědí na vyhledávání.

Or. de

Odůvodnění

Neměla by být stanovena výjimka z výmazu.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pozměňovací návrh 95
Článek 27

Předané osobní údaje mohou být zpracovány 
pouze orgány, subjekty a soudy, které jsou 
odpovědné za úkoly související 
s prosazováním cílů uvedených v článku 26. 
Zejména mohou být údaje předány jiným 
subjektům pouze s předchozím povolením 
předávajícího členského státu a v souladu 
s právem přijímajícího členského státu.

Předané osobní údaje mohou být zpracovány 
pouze orgány, subjekty a soudy, které jsou 
odpovědné za úkoly související 
s prosazováním cílů uvedených v článku 26. 
Zejména mohou být údaje předány případ 
od případu jiným subjektům pouze 
s předchozím povolením předávajícího 
členského státu a v souladu s právem 
přijímajícího členského státu.

Or. de

Odůvodnění

Je nutné se vyvarovat toho, aby byl dán obecný souhlas se zpracováním k jiným účelům; spíše 
je třeba v každém jednotlivém případě znovu prozkoumat, zda existují předpoklady pro 
zpracování.

Pozměňovací návrh, který předkládá Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pozměňovací návrh 96
Čl. 28 odst. 1

1. Členské státy zajišťují správnost a 
aktuálnost osobních údajů. Vyjde-li najevo, 
zejména z oznámení subjektu údajů nebo 
jinak, že byly předány nesprávné údaje nebo 
údaje, které neměly být předány, neprodleně 
se to oznámí přijímajícímu členskému státu 
nebo státům. Dotčený členský stát nebo státy 
jsou povinny údaje opravit nebo vymazat.  
Předané osobní údaje se dále opraví, zjistí-li 
se, že jsou nesprávné. Pokud má přijímající 
orgán důvod se domnívat, že předané údaje 
jsou nesprávné nebo by měly být vymazány, 
je předávající orgán neprodleně informován.

1. Osobní údaje se vymažou, jakmile již 
nejsou zapotřebí pro účely, pro které byly 
shromážděny. Členské státy zajišťují 
správnost a aktuálnost osobních údajů jejich 
přezkumem alespoň každé dva roky po 
jejich zadání. Vyjde-li najevo, zejména 
z oznámení subjektu údajů nebo jinak, že 
byly předány nesprávné údaje nebo údaje, 
které neměly být předány, neprodleně se to 
oznámí přijímajícímu členskému státu nebo 
státům. Dotčený členský stát nebo státy jsou 
povinny údaje opravit nebo vymazat. 
Předané osobní údaje se dále opraví, zjistí-li 
se, že jsou nesprávné. Pokud má přijímající 
orgán důvod se domnívat, že předané údaje 
jsou nesprávné nebo by měly být vymazány, 
je předávající orgán neprodleně informován.
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Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby se osobní údaje vymazaly, jakmile již nebudou potřebné pro účel, pro 
který byly shromážděny (nejen osobní údaje, které dodal jiný členský stát, čl. 28 odst. 3). 
Z tohoto důvodu by měl mít každý členský stát ze zákona povinnost údaje alespoň každé dva 
roky po jejich zadání přezkoumat, zda jsou správné a zda by neměly být vymazány.

Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Alvaro

Pozměňovací návrh 97
Čl. 30 odst. 4

4. Zaznamenané údaje jsou prostřednictvím 
vhodných opatření chráněny před 
nevhodným použitím a jinými formami 
zneužití a uchovávají se pod dobu dvou let. 
Po uplynutí doby uchovávání jsou 
zaznamenané údaje neprodleně vymazány.

4. Zaznamenané údaje jsou prostřednictvím 
vhodných opatření chráněny před 
nevhodným použitím a jinými formami 
zneužití a uchovávají se pod dobu pěti let. 
Po uplynutí doby uchovávání jsou 
zaznamenané údaje neprodleně vymazány.

Or. de

Odůvodnění

Doba pro uchovávání zaznamenaných údajů by se měla prodloužit na pět let.

Pozměňovací návrh, který předkládá Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pozměňovací návrh 98
Článek 31

Práva subjektů údajů na informace a 
odškodnění

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Odůvodnění

Netýká se českého znění.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pozměňovací návrh 99
Čl. 31 odst. 1

1. Subjektu údajů se v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy na jeho 
žádost a po prokázání jeho totožnosti 
poskytnou bez nepřiměřených nákladů, 
obecně srozumitelnou formou a bez 
nepřiměřené prodlevy informace týkající se 
zpracovávaných údajů o jeho osobě, jakož i 
jejich původu, informace o příjemci nebo 
skupinách příjemců, zamýšleném účelu 
zpracovávání a právním základu pro 
zpracování. Navíc má subjekt údajů právo 
na opravu nesprávných údajů a výmaz 
neoprávněně zpracovávaných údajů. Členské 
státy rovněž zajistí, aby subjekt údajů mohl 
v případě porušení svých práv v souvislosti 
s ochranou údajů podat účinnou stížnost u 
nezávislého soudu ve smyslu čl. 6 odst. 1 
Evropské úmluvy o lidských právech nebo 
u nezávislého orgánu dozoru ve smyslu 
článku 28 směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a aby mu byla 
poskytnuta možnost požadovat náhradu 
škody nebo vyžadovat jinou formu právního 
odškodnění. Podrobnosti postupu pro 
uplatnění těchto práv a důvody pro omezení 
práva přístupu se řídí příslušnými 
vnitrostátními právními předpisy členského 
státu, ve kterém subjekt údajů uplatňuje svá 
práva.

1. Subjektu údajů se v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy
poskytnou obecně srozumitelnou formou a 
bez nepřiměřené prodlevy informace týkající 
se zpracovávaných údajů o jeho osobě, jakož 
i jejich původu, informace o příjemci nebo 
skupinách příjemců, zamýšleném účelu 
zpracovávání a právním základu pro 
zpracování. Navíc má subjekt údajů právo 
na opravu nesprávných údajů a výmaz 
neoprávněně zpracovávaných údajů. I to mu 
musí být sděleno. Členské státy rovněž 
zajistí, aby subjekt údajů mohl v případě 
porušení svých práv v souvislosti s ochranou 
údajů podat účinnou stížnost u nezávislého 
soudu ve smyslu čl. 6 odst. 1 Evropské 
úmluvy o lidských právech nebo 
u nezávislého orgánu dozoru ve smyslu 
článku 28 směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a aby mu byla 
poskytnuta možnost požadovat náhradu 
škody nebo vyžadovat jinou formu právního 
odškodnění. Podrobnosti postupu pro
uplatnění těchto práv a důvody pro omezení 
práva přístupu se řídí příslušnými 
vnitrostátními právními předpisy členského 
státu, ve kterém subjekt údajů uplatňuje svá 
práva.

Or. de

Odůvodnění

Právo na opravu a výmaz údajů a právo na odškodnění lze účinně prosazovat pouze tehdy, 
když budou zásadně sdělovány informace týkající se uložení a možností právní ochrany, neboť 
v mnoha případech nebude subjekt údajů vůbec vědět, že o něm byly uloženy údaje, a pak ani 
nemůže uplatnit své možnosti právní pomoci (viz stanovisko Evropského inspektora ochrany 
údajů ze dne 4. dubna 2007 k tomuto podnětu, bod 75). 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Alvaro

Pozměňovací návrh 100
Čl. 31 odst. 1 pododstavec 1

1. Subjektu údajů se v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy na jeho 
žádost a po prokázání jeho totožnosti 
poskytnou bez nepřiměřených nákladů, 
obecně srozumitelnou formou a bez 
nepřiměřené prodlevy informace týkající se 
zpracovávaných údajů o jeho osobě, jakož i 
jejich původu, informace o příjemci nebo 
skupinách příjemců, zamýšleném účelu 
zpracovávání a právním základu pro 
zpracování.

1. Subjektu údajů se v případě podaného 
dotazu členského státu v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy poskytne
obecně srozumitelnou formou a bez 
nepřiměřené prodlevy oznámení týkající se 
zpracovávaných údajů o jeho osobě, jakož i 
jejich původu, informace o příjemci nebo 
skupinách příjemců, zamýšleném účelu 
zpracovávání a právním základu pro 
zpracování.

Or. de

Odůvodnění

Dotčený občan by měl dostat právo být informován o předávání svých údajů, aniž by předtím 
musel podat úřední žádost, neboť ve většině případů o předání údajů neví.

Pozměňovací návrh, který předkládá Adina-Ioana Vălean

Pozměňovací návrh 101
Článek 32a (nový)

Článek 32a

Převod údajů
Údaje zpracované podle tohoto rozhodnutí 
se nepřevádějí ani nezpřístupňují třetí zemi, 
ani mezinárodní organizaci.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Alvaro

Pozměňovací návrh 102
Článek 34
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Rada přijímá opatření nezbytná pro 
provádění tohoto rozhodnutí na úrovni Unie 
postupem podle čl. 34 odst. 2 písm. c) druhé 
věty Smlouvy o EU.

Rada přijímá opatření nezbytná pro 
provádění tohoto rozhodnutí na úrovni Unie 
postupem podle čl. 34 odst. 2 písm. c) druhé 
věty Smlouvy o EU po konzultaci 
s Evropským parlamentem podle čl. 39 
odst. 1 Smlouvy o EU a po konzultaci 
s Evropským inspektorem ochrany údajů.

Or. de

Odůvodnění

Evropský inspektor ochrany údajů by měl mít právo na to, aby ho Rada vyslechla. Evropský 
parlament bude vyslechnut automaticky podle článku 39 Smlouvy o EU, na což by se zde však 
mělo ještě poukázat.

Pozměňovací návrh, který předkládá Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pozměňovací návrh 103
Článek 34

Rada přijímá opatření nezbytná pro 
provádění tohoto rozhodnutí na úrovni Unie 
postupem podle čl. 34 odst. 2 písm. c) druhé 
věty Smlouvy o EU.

Rada přijímá opatření nezbytná pro 
provádění tohoto rozhodnutí na úrovni Unie 
postupem podle čl. 34 odst. 2 písm. c) druhé 
věty Smlouvy o EU a po konzultaci 
s Evropským inspektorem ochrany údajů.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o zpracování osobních údajů, mohou být zásadní prováděcí opatření, proto by měl 
být v tomto procesu vyslechnut i Evropský inspektor ochrany údajů (viz stanovisko 
Evropského inspektora ochrany údajů ze dne 4. dubna 2007 k tomuto podnětu, bod 20).

Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Alvaro

Pozměňovací návrh 104
Článek 35a (nový)

Článek 35a
Zejména s ohledem na financování školení 
odpovědných příslušníků, personálních 
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potřeb a nezbytného vybavení musí Komise
ověřit podporu prostředky z rozpočtu 
Evropské unie.

Or. de

Odůvodnění

Financování opatření stanovených v rozhodnutí představuje značnou finanční zátěž zejména 
pro ty členské státy, které ještě nedisponují potřebnou infrastrukturou. Zde je nutné ověřit, do 
jaké míry je možné spolufinancování z rozpočtu Evropské unie.

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 105
Čl. 36 odst. 4

4. Do [... let] od nabytí účinku tohoto 
rozhodnutí informují členské státy Radu a 
Komisi o stávajících dohodách a ujednáních 
ve smyslu odstavce 1, které si přejí nadále 
uplatňovat.

4. Do [... let] od nabytí účinku tohoto 
rozhodnutí informují členské státy Radu, 
Evropský parlament a Komisi o stávajících 
dohodách a ujednáních ve smyslu odstavce 
1, které si přejí nadále uplatňovat.

Or. de

Odůvodnění

Evropský parlament musí být zahrnut do dalších opatření, která se týkají rozhodnutí Rady. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 106
Čl. 36 odst. 5

5. Členské státy rovněž informují Radu a 
Komisi o všech nových dohodách nebo 
ujednáních ve smyslu odstavce 2 do tří 
měsíců od jejich podpisu, nebo v případě 
nástrojů, které byly podepsány před přijetím 
tohoto rozhodnutí, do tří měsíců od jejich 
vstupu v platnost.

5. Členské státy rovněž informují Radu, 
Evropský parlament a Komisi o všech 
nových dohodách nebo ujednáních ve 
smyslu odstavce 2 do tří měsíců od jejich 
podpisu, nebo v případě nástrojů, které byly 
podepsány před přijetím tohoto rozhodnutí, 
do tří měsíců od jejich vstupu v platnost.

Or. de
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Odůvodnění

Evropský parlament musí být zahrnut do dalších opatření, která se týkají rozhodnutí Rady.

Pozměňovací návrh, který předkládá Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pozměňovací návrh 107
Čl. 37 odst. 1

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím do 
[... let] od nabytí účinky tohoto rozhodnutí.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím
do [... let] od nabytí účinky tohoto 
rozhodnutí. K tomuto okamžiku musí být 
zajištěno, aby bylo rámcové rozhodnutí 
Rady 2007/XX/SVV o ochraně osobních 
údajů zpracovávaných v rámci policejní a 
soudní spolupráce v trestních věcech 
v platnosti a aby bylo provedeno ve všech 
členských státech.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k legislativnímu usnesení. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Alexander Alvaro

Pozměňovací návrh 108
Čl. 37 odst. 3a (nový)

3a. Před provedením rozhodnutí Komise 
předloží studii o zkušenostech původních 
sedmi signatářských států, zejména 
s ohledem na technickou realizovatelnost.

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu omezených zkušeností ohledně opatření stanovených v tomto rozhodnutí je žádoucí, 
aby bylo nejprve provedeno posouzení důsledků zejména s ohledem na technickou 
realizovatelnost.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Adina-Ioana Vălean

Pozměňovací návrh 109
Čl. 37 odst. 1a (nový)

1a. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost až 
v den po datu, kdy nabude účinnosti 
rámcové rozhodnutí Rady o ochraně 
osobních údajů v rámci policejní a soudní 
spolupráce v trestních věcech, které 
poskytuje přiměřenou úroveň ochrany. 

Or. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Sylvia-Yvonne Kaufmann

Pozměňovací návrh 110
Článek 37a (nový)

Článek 37a
Nejpozději dva roky poté, co toto 
rozhodnutí nabude účinnosti, a každé dva 
roky poté, předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě hodnocení uplatňování 
tohoto rozhodnutí s cílem určit, zda je třeba 
ho změnit. Hodnocení zahrnuje analýzu 
jeho užitečnosti, efektivnosti a dopadu na 
základní práva subjektů údajů a ukazuje 
počet subjektů údajů uložených ve 
vnitrostátních databázích členských států 
v důsledku výměny údajů podle tohoto 
rozhodnutí nebo v důsledku výměny údajů 
po vyhledáváních prováděných v souladu 
s tímto rozhodnutím.

Or. 

Odůvodnění

Jelikož jsou zkušenosti spojené s Prümskou smlouvou doposud jen velmi omezené, je zásadní 
zhodnotit tento nový mechanismus a jeho dopad pokud možno co nejdříve (viz stanovisko 
Evropského inspektora ochrany údajů ze dne 4. dubna 2007 k tomuto podnětu, bod 32). Dále 
by bylo mimořádné užitečné vědět, do jaké míry členské státy tento nový mechanismus
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využívají.


