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Udkast til betænkning (PE 386.698v01-00)
Fausto Correia
På initiativ af Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Forbundsrepublikken Tyskland, 
Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget 
Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Den 
Italienske Republik, Republikken Finland, Den Portugisiske Republik, Rumænien og 
Kongeriget Sverige med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om intensivering af det 
grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og 
grænseoverskridende kriminalitet

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

Udkast til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 62
Lovgivningsmæssig beslutning

4a. opfordrer Rådet til at sørge for, at denne beslutning først træder i kraft, når Rådets 
rammeafgørelse 2007/XX/RIA om beskyttelse af personrelaterede oplysninger, som 
behandles i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager, er 
trådt i kraft;

Or. de

Begrundelse

Det er yderst vigtigt, at ovennævnte rammeafgørelse om databeskyttelse er trådt i kraft før 
denne beslutnings ikrafttræden for at sikre et rimeligt niveau for databeskyttelse i forbindelse 
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med behandling af personrelaterede oplysninger i alle medlemsstater.

Initiativ

Forslag af Kongeriget Belgien, Republikken 
Bulgarien, Forbundsrepublikken Tyskland, 

Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, 
Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget 

Nederlandene, Republikken Østrig, 
Republikken Slovenien, Den Slovakiske 

Republik, Den Italienske Republik, 
Republikken Finland, Den Portugisiske 

Republik, Rumænien og Kongeriget Sverige

Ændringsforslag

Ændringsforslag af Stavros Lambrinidis

Ændringsforslag 63
Betragtning 10 a (ny)

(10a) der henviser til, at Rådet bør 
gennemføre en grundig evaluering af 
nødvendigheden, proportionaliteten, 
funktionen og effektiviteten af Prüm-
traktaten samt en konsekvensvurdering af 
dens indvirkning på grundlæggende 
rettigheder og datasikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag af Stavros Lambrinidis

Ændringsforslag 64
Betragtning 17

(17) Et tættere politisamarbejde og retligt 
samarbejde i straffesager skal ledsages af 
respekt for de grundlæggende rettigheder, 
især retten til privatlivets fred og 
beskyttelsen af personoplysninger.

(17) Et tættere politisamarbejde og retligt 
samarbejde i straffesager skal ledsages af 
respekt for de grundlæggende rettigheder, 
især retten til privatlivets fred og 
beskyttelsen af personoplysninger.

Dette bør sikres gennem de omfattende Dette bør sikres på grundlag af en 
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særlige ordninger i denne afgørelse for 
beskyttelse af oplysninger, som bør 
skræddersyes til den særlige karakter af den 
udveksling af oplysninger, den regulerer. 
Afgørelsens særlige bestemmelser om 
databeskyttelse bør især tage hensyn til den 
særlige karakter af grænseoverskridende 
online-adgang til databaser. Da det med 
online-adgang ikke er muligt for den 
medlemsstat, der administrerer databasen, at 
udføre forudgående kontrol, bør denne 
afgørelse sikre, at der finder efterfølgende 
kontrol sted.

omfattende rammeafgørelse om beskyttelse 
af personoplysninger i forbindelse med 
sikkerheds- og politisamarbejdet under 
tredje søjle, som Rådet bør vedtage forud 
for vedtagelsen af denne beslutning under 
fuld respekt af Parlamentets anbefalinger 
og gennem de omfattende særlige ordninger 
for beskyttelse af oplysninger, som bør 
skræddersyes til den særlige karakter af den 
udveksling af oplysninger, den regulerer. 
Afgørelsens særlige bestemmelser om 
databeskyttelse bør især tage hensyn til den 
særlige karakter af grænseoverskridende 
online-adgang til databaser. Da det med 
online-adgang ikke er muligt for den 
medlemsstat, der administrerer databasen, at 
udføre forudgående kontrol, bør denne 
afgørelse sikre, at der finder efterfølgende 
kontrol sted.

Or. en

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 65
Betragtning 18

(18) Medlemsstaterne, der er klar over
betydningen af denne afgørelse for 
beskyttelsen af personers rettigheder og 
over, at levering af personoplysninger til en 
anden medlemsstat kræver, at den 
modtagende medlemsstat har en 
tilstrækkelig databeskyttelsesstandard, bør 
sørge for en effektiv gennemførelse af alle 
databeskyttelsesbestemmelser i denne 
afgørelse.

(18) I betragtning af betydningen af denne 
afgørelse for beskyttelsen af personers 
rettigheder og i betragtning af, at levering af 
personoplysninger til en anden medlemsstat 
kræver, at den modtagende medlemsstat har 
en tilstrækkelig databeskyttelsesstandard, er 
det af afgørende betydning, at der etableres 
et sådant tilstrækkeligt 
databeskyttelsesniveau i alle medlemsstater 
gennem en effektiv gennemførelse af alle 
databeskyttelsesbestemmelser i denne 
afgørelse samt gennem gennemførelse af 
Rådets rammebeslutning 2007/XX/RIA om 
beskyttelse af personoplysninger, som 
behandles i forbindelse med 
politisamarbejdet og det retlige samarbejde 
i kriminalsager.
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Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget vedrørende den lovgivningsmæssige beslutning.

Ændringsforslag af Stavros Lambrinidis

Ændringsforslag 66
Betragtning 20

(20) Denne afgørelse overholder de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. er indeholdt i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder -

(20) Det er en forudsætning for denne 
afgørelses ikrafttræden og gennemførelse, 
at der foretages en fuld undersøgelse og 
evaluering af Prüm-traktatens funktion 
frem til i dag, og at der etableres en 
rammeafgørelse om databeskyttelse under 
tredje søjle,

Or. en

Ændringsforslag af Alexander Alvaro

Ændringsforslag 67
Artikel 1

Medlemsstaterne agter med denne afgørelse 
at intensivere det grænseoverskridende 
samarbejde i sager, der er omfattet af afsnit 
VI i EU-traktaten, navnlig udveksling af 
oplysninger mellem de myndigheder, som 
har ansvaret for forebyggelse og 
efterforskning af strafbare handlinger. Med 
henblik herpå indeholder denne afgørelse 
regler på følgende områder:

Medlemsstaterne agter med denne afgørelse 
at intensivere det grænseoverskridende 
samarbejde i sager, der er omfattet af afsnit 
VI i EU-traktaten, navnlig udveksling af 
oplysninger mellem de myndigheder, som 
har ansvaret for forebyggelse og 
efterforskning af strafbare handlinger i 
henhold til artikel 2 i Rådets 
rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 
2002 samt i henhold til artikel 1-3 i Rådets 
rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 
2002. Med henblik herpå indeholder denne 
afgørelse regler på følgende områder:

Or. de
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Begrundelse

Det brede anvendelsesområde for afgørelsen bør begrænses på dette sted, især fordi der ikke 
findes nogen fælles europæisk materiel strafferet. Listen over strafbare handlinger i den 
europæiske arrestordre er et godt grundlag for at sikre en konkret anvendelse og 
sammenhæng i europæisk lovgivning på dette område.

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 68
Artikel 1

Medlemsstaterne agter med denne afgørelse 
at intensivere det grænseoverskridende 
samarbejde i sager, der er omfattet af afsnit 
VI i EU-traktaten, navnlig udveksling af 
oplysninger mellem de myndigheder, som 
har ansvaret for forebyggelse og 
efterforskning af strafbare handlinger. Med 
henblik herpå indeholder denne afgørelse 
regler på følgende områder:

Medlemsstaterne agter med denne afgørelse 
at intensivere det grænseoverskridende 
samarbejde i sager, der er omfattet af afsnit 
VI i EU-traktaten, navnlig udveksling af 
oplysninger mellem de myndigheder, som 
har ansvaret for forebyggelse og 
efterforskning af strafbare handlinger, idet 
der samtidig sikres et højt niveau for 
databeskyttelse. Med henblik herpå 
indeholder denne afgørelse regler på 
følgende områder:

Or. en

Begrundelse

Målet og anvendelsesområdet for et lovgivningsmæssigt instrument er udtryk for en afvejning 
af grundlæggende interesser i medlemsstaterne. Forebyggelse og efterforskning af 
straffelovsovertrædelser er helt sikkert en sådan grundlæggende interesse, men det er 
beskyttelsen af privatlivets fred og personoplysninger som grundlæggende rettigheder også.
For at give de sidstnævnte den betydning, de fortjener, må disse bestemmelser også nævnes i 
denne artikel.

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 69
Artikel 1, stk. 4 a (nyt)

4a. Bestemmelser om minimumsniveauet 
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for databeskyttelse for data, som behandles 
som følge af procedurer på grundlag af 
denne afgørelse (kapitel 6).

Or. en

Begrundelse

Målet og anvendelsesområdet for et lovgivningsmæssigt instrument er udtryk for en afvejning 
af grundlæggende interesser i medlemsstaterne. Forebyggelse og efterforskning af 
straffelovsovertrædelser er helt sikkert en sådan grundlæggende interesse, men det er 
beskyttelsen af privatlivets fred og personoplysninger som grundlæggende rettigheder også.
For at give de sidstnævnte den betydning, de fortjener, må disse bestemmelser også nævnes i 
denne artikel.

Ændringsforslag af Adina-Ioana Vălean

Ændringsforslag 70
Artikel 1, stk. 4 a (nyt)

4a. Bestemmelser om databeskyttelse 
gældende for behandling af 
personoplysninger (kapitel 6);

Or. en

Ændringsforslag af Adina-Ioana Vălean

Ændringsforslag 71
Artikel 1 a (ny)

Artikel 1a
Kategorier af oplysninger

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at der klart skal kunne sondres mellem 
personoplysninger vedrørende
- en person, der mistænkes for at have 
begået eller deltaget i en 
straffelovsovertrædelse,
- en person, der er dømt for en 
straffelovsovertrædelse,
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- en person, om hvem der er alvorlig grund 
til at tro, at han eller hun vil begå en 
straffelovsovertrædelse,
- en person, der kan blive indkaldt for at 
vidne i forbindelse med undersøgelser 
vedrørende straffelovsovertrædelser eller 
med en efterfølgende straffesag,
- en person, der er offer for en 
straffelovsovertrædelse, eller om hvem visse 
kendsgerninger giver anledning til at tro, at 
han eller hun kan blive offer for en 
straffelovsovertrædelse,
- en person, der kan tilvejebringe 
oplysninger om straffelovsovertrædelser
- en kontakt eller partner til en af 
ovennævnte personer, og
- en person, der ikke falder inden for nogen 
af ovennævnte kategorier. 

Or. en

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 72
Artikel 2, stk. 1

1) Medlemsstaterne opretter og forvalter 
nationale dna-analysedatabaser med henblik 
på efterforskning af strafbare handlinger. 
Behandlingen i henhold til denne afgørelse 
af de oplysninger, der er lagret i disse 
databaser, sker i overensstemmelse med 
denne afgørelse og under overholdelse af 
den gældende nationale lovgivning 
vedrørende behandlingsproceduren.

1) Medlemsstaterne opretter og forvalter 
nationale dna-analysedatabaser med henblik 
på efterforskning af alvorlige strafbare 
handlinger. Dna-profiler for disse dna-
analysedatabaser må kun udarbejdes i 
forbindelse med forebyggelse af 
straffelovsovertrædelser eller 
efterforskning.

I dna-analysedatabaserne skal der sondres 
klart mellem dna-profiler for følgende 
kategorier af personer:
- personer, der er dømt for en 
straffelovsovertrædelse,
- personer, der mistænkes for at have 
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begået eller deltaget i en 
straffelovsovertrædelse
- personer, om hvem der er alvorlig grund 
til at tro, at han eller hun vil begå en 
straffelovsovertrædelse,
- personer, der kan blive indkaldt for at 
vidne i forbindelse med undersøgelser 
vedrørende straffelovsovertrædelser eller 
med en efterfølgende straffesag 
- personer, der er offer for en 
straffelovsovertrædelse, eller om hvem visse 
kendsgerninger giver anledning til at tro, at 
han eller hun kan blive offer for en 
straffelovsovertrædelse, 
- personer, der kan tilvejebringe 
oplysninger om straffelovsovertrædelser,
- kontakter eller partnere til en af 
ovennævnte personer, og
- personer, der ikke falder inden for nogen 
af ovennævnte kategorier.
I øvrigt sker behandlingen i henhold til 
denne afgørelse af de oplysninger, der er 
lagret i disse databaser, under overholdelse 
af den gældende nationale lovgivning 
vedrørende behandlingsproceduren.

Or. de

Begrundelse

Personkategorierne er hentet fra KOM-forslaget til en rammeafgørelse om beskyttelse af 
personoplysninger (KOM(2005)475). En sådan sondring er nødvendig for afhængigt af 
graden af involvering i en straffelovsovertrædelse at kunne sikre relevante bestemmelser om 
den videre behandling af disse følsomme oplysninger (se også udtalelse fra EDPS af 4. april 
2007 vedrørende det foreliggende initiativ, nr. 75).

Ændringsforslag af Adina-Ioana Vălean

Ændringsforslag 73
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)
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2a. "Ikkekodende del af dna" betyder 
kromosomzoner, som ikke indeholder 
genetiske udtryk, det vil sige ikke vides at 
indeholde information om specifikke 
arvemæssige karakteristika. Uanset det 
videnskabelige fremskridt må der ikke 
afsløres yderligere information fra den 
ikkekodende del af dna hverken nu eller i 
fremtiden.

Or. en

Ændringsforslag af Alexander Alvaro

Ændringsforslag 74
Artikel 6, stk. 2 a (nyt)

2a. Listen over de udpegede nationale 
kontaktpunkter meddeles af de enkelte 
medlemsstater til de andre medlemsstater 
og til Kommissionen.

Or. de

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at stille en oversigt over de nationale kontaktpunkter til rådighed for 
de andre medlemsstater og desuden at deponere den hos Kommissionen.

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 75
Artikel 7, indledning

Hvis der som led i en igangværende 
efterforskning eller strafferetlig procedure 
ikke er adgang til en dna-profil for en 
bestemt person, der befinder sig på en 
anmodet medlemsstats område, yder den 
anmodede medlemsstat retshjælp ved at 
udtage og undersøge cellemateriale fra den 
pågældende og ved at levere den opnåede 

Hvis der som led i en igangværende 
efterforskning eller strafferetlig procedure 
vedrørende en alvorlig forbrydelse ikke er 
adgang til en dna-profil for en bestemt 
person, der mistænkes for at have begået en 
sådan forbrydelse, og som befinder sig på 
en anmodet medlemsstats område, yder den 
anmodede medlemsstat retshjælp ved at 
udtage og undersøge cellemateriale fra den 
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dna-profil, hvis pågældende og ved at levere den opnåede 
dna-profil, hvis

Or. en

Begrundelse

Artikel 7 skaber en forpligtelse for medlemsstaterne til aktivt at indsamle biometrisk materiale 
om et individ, hvilket potentielt kan påvirke denne persons grundlæggende rettigheder 
alvorligt. Dette er kun rimeligt, hvis betingelserne for disse forpligtelser er mere præcise og 
begrænsede ved at indskrænke kredsen af personer til personer, som er mistænkt for at have 
begået en alvorlig forbrydelse.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro

Ændringsforslag 76
Artikel 11, stk. 2 a (nyt)

2a) Listen over de udpegede nationale 
kontaktpunkter meddeles af de enkelte 
medlemsstater til de andre medlemsstater 
og til Kommissionen.

Or. de

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at stille en oversigt over de nationale kontaktpunkter til rådighed for 
de andre medlemsstater og desuden at deponere den hos Kommissionen.

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 77
Artikel 12, stk. 1

1. Med henblik på forebyggelse og
efterforskning af strafbare handlinger og 
behandling af andre lovovertrædelser, der i 
den søgende medlemsstat hører under 
domstolenes eller anklagemyndighedens 
kompetenceområde, og med henblik på 
opretholdelse af den offentlige orden og 
sikkerhed giver medlemsstaterne de andre 
medlemsstaters nationale kontaktpunkter, jf. 
stk. 2, adgang til følgende oplysninger i de 

1. Med henblik på efterforskning af strafbare 
handlinger og behandling af andre 
lovovertrædelser, der i den søgende 
medlemsstat hører under domstolenes eller 
anklagemyndighedens kompetenceområde, 
og med henblik på opretholdelse af den 
offentlige orden og sikkerhed giver 
medlemsstaterne de andre medlemsstaters 
nationale kontaktpunkter, jf. stk. 2, adgang 
til følgende oplysninger i de nationale 



(Ekstern oversættelse) 

AM\663967DA.doc 11/31 PE 388.484v01-00

DA

nationale køretøjsregistre med ret til at 
foretage elektronisk søgning heri i 
enkelttilfælde:

køretøjsregistre med ret til at foretage 
elektronisk søgning heri i enkelttilfælde:

Or. de

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at registrere og levere oplysninger fra køretøjsregistre med 
henblik på at forebygge strafbare handlinger. Det ses ikke at give nogen merværdi.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro

Ændringsforslag 78
Artikel 15, stk. 2 a (nyt)

Listen over de udpegede nationale 
kontaktpunkter meddeles af de enkelte 
medlemsstater til de andre medlemsstater 
og til Kommissionen.

Or. de

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at stille en oversigt over de nationale kontaktpunkter til rådighed for 
de andre medlemsstater og desuden at deponere den hos Kommissionen.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro

Ændringsforslag 79
Artikel 16, stk. 3 a (nyt)

3a. Listen over de udpegede nationale 
kontaktpunkter meddeles af de enkelte 
medlemsstater til de andre medlemsstater 
og til Kommissionen.

Or. de

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at stille en oversigt over de nationale kontaktpunkter til rådighed for 
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de andre medlemsstater og desuden at deponere den hos Kommissionen.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro

Ændringsforslag 80
Artikel 17, stk. 2

2. Hver medlemsstat kan som 
værtsmedlemsstat under overholdelse af sin 
nationale lovgivning og med den 
udstationerende medlemsstats samtykke give 
den udstationerende medlemsstats 
embedsmænd gennemførelsesbeføjelser i 
forbindelse med fælles aktioner eller, hvis 
det er muligt i henhold til 
værtsmedlemsstatens lovgivning, tillade den 
udstationerende medlemsstats 
embedsmænd at udøve deres 
gennemførelsesbeføjelser i 
overensstemmelse med den udstationerende 
stats lovgivning. Sådanne 
gennemførelsesbeføjelser må kun udøves 
under ledelse af embedsmænd fra 
værtsmedlemsstaten, som i princippet skal 
være til stede. Den udstationerende 
medlemsstats embedsmænd er underlagt 
værtsmedlemsstatens nationale lovgivning. 
Værtsmedlemsstaten har ansvaret for deres 
handlinger.

2. Hver medlemsstat kan som 
værtsmedlemsstat under overholdelse af sin 
nationale lovgivning og med den 
udstationerende medlemsstats samtykke give 
den udstationerende medlemsstats 
embedsmænd gennemførelsesbeføjelser i 
forbindelse med fælles aktioner. Sådanne 
gennemførelsesbeføjelser må kun udøves 
under ledelse af embedsmænd fra 
værtsmedlemsstaten, som i princippet skal 
være til stede. Den udstationerende 
medlemsstats embedsmænd er underlagt 
værtsmedlemsstatens nationale lovgivning. 
Værtsmedlemsstaten har ansvaret for deres 
handlinger.

Or. de

Begrundelse

Udstationerede embedsmænds beføjelser skal af hensyn til den registreredes retssikkerhed 
følge værtsmedlemsstatens lovgivning.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 81
Artikel 17 a (ny)

Artikel 17a
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Foranstaltninger ved akut fare
1) En kontraherende parts embedsmænd 
kan i akutte situationer passere grænsen til 
en anden kontraherende part uden 
forudgående tilladelse med henblik på i den 
anden kontraherende parts grænseområde 
at træffe de foreløbige foranstaltninger, der 
er nødvendige for at afværge en akut fare 
for personers fysiske integritet, under 
overholdelse af værtslandets nationale 
lovgivning.
2) Der er tale om en akut situation, jf. stk. 
1, hvis der er risiko for, at faren reelt vil 
opstå, hvis der skal ventes på, at 
værtslandets embedsmænd griber ind, eller 
på, at en ordning som omhandlet i artikel 
24, stk. 2, kommer i stand.
3) De embedsmænd, der passerer grænsen, 
skal straks underrette værtslandet.
Værtslandet bekræfter denne underretning 
og skal straks træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at afværge faren og 
overtage ledelsen. De embedsmænd, der 
passerer grænsen, skal følge værtslandets 
instrukser.
4) De kontraherende parter fastsætter i en 
særskilt aftale, hvilke myndigheder der 
straks skal underrettes, jf. stk. 3. De 
embedsmænd, der passerer grænsen, er 
underlagt denne artikels bestemmelser og 
lovgivningen i den kontraherende part, på 
hvis område de opererer.
5) Værtslandet er ansvarligt for de 
foranstaltninger, som de embedsmænd, der 
passerer grænsen, træffer.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag er ordlyden i artikel 25 i Prüm-traktaten. Bestemmelser om 
foranstaltninger ved akut fare bør også indgå i rådsafgørelsen for at sikre et mere effektivt 
politisamarbejde i grænseområder.
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Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 82
Artikel 18 a (ny)

Artikel 18a
Samarbejde efter anmodning

1) De kontraherende parters kompetente 
myndigheder yder efter anmodning
hinanden bistand inden for rammerne af 
deres beføjelser og under overholdelse af 
deres nationale lovgivning.
2) De kontraherende parters kompetente 
myndigheder yder hinanden bistand under 
overholdelse af artikel 39, stk. 1, første 
punktum, i konventionen af 19. juni 1990 
om gennemførelse af Schengen-aftalen af 
14. juni 1985 om gradvis ophævelse af 
kontrollen ved de fælles grænser, især med 
at
1. identificere ejere og indehavere af 
køretøjer og levere oplysninger om førere 
af køretøjer og kaptajner på sø- og 
luftfartøjer, i det omfang det ikke allerede 
er fastsat i artikel 12
2. levere oplysninger om kørekort, 
skibsførerbeviser og lignende tilladelser
3. fastslå personers bopæl og opholdssted
4. kontrollere opholdstilladelser
5. identificere telefonabonnenter og 
abonnenter på andre teletjenester, hvis 
disse oplysninger er offentligt tilgængelige
6. fastslå personers identitet
7. undersøge genstandes oprindelse, såsom 
våben, motorkøretøjer og fartøjer 
(undersøgelse af salgskanalerne)
8. levere oplysninger fra politiets databaser 
og sagsakter og oplysninger fra officielle 
registre, der er offentligt tilgængelige
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9. udsende hastemeddelelser om våben og 
sprængstoffer og meddelelser om 
falskmøntneri og bedrageri med 
værdipapirer
10. levere oplysninger om den praktiske 
gennemførelse af grænseoverskridende 
overvågning, grænseoverskridende 
forfølgelse og kontrollerede leverancer og
11. fastslå en persons vilje til at afgive 
forklaring.
3) Hvis den anmodede myndighed ikke har 
beføjelse til at behandle anmodningen, 
sender den anmodningen videre til den 
kompetente myndighed. Den anmodede 
myndighed underretter den anmodende 
myndighed om videresendelsen og om, 
hvilken myndighed der har beføjelse til at 
behandle anmodningen. Den kompetente 
myndighed behandler anmodningen og 
underretter den anmodende myndighed om 
resultatet. 

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag er ordlyden i artikel 27 i Prüm-traktaten. Bestemmelser om 
foranstaltninger ved akut fare bør også indgå i rådsafgørelsen for at sikre et mere effektivt 
politisamarbejde i grænseområder.

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 83
Artikel 24, stk. 1, litra a (ny)

1a. Ved "personoplysninger" forstås 
enhver form for information om en 
identificeret eller identificerbar fysisk 
person ("den registrerede"); ved 
identificerbar person forstås en person, der 
direkte eller indirekte kan identificeres, 
bl.a. ved et identifikationsnummer eller et 
eller flere elementer, der er særlige for 
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denne persons fysiske, fysiologiske, 
psykiske, økonomiske, kulturelle eller 
sociale identitet;

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til lovens klarhed bør der medtages en definition af personoplysninger, som er 
identisk med definitionen i artikel 2a i direktiv 95/46/EF og artikel 2a i forslaget til 
rammeafgørelse om personoplysninger.

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 84
Artikel 24, stk. 1, punkt 1 b (ny)

1b. "Ikkekodende del af dna" betyder 
kromosomzoner, som ikke indeholder 
genetiske udtryk, det vil sige ikke vides at 
indeholde information om specifikke 
arvemæssige karakteristika.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af dna-profiler og dermed af den ikkekodende del af dna er et afgørende 
element, idet den konstituerer, hvilke informationer der kan opnås fra dna. Dette bør derfor 
defineres i denne rådsafgørelse og ikke overlades til de gennemførelsesforanstaltninger, som 
vedtages med kvalificeret flertal i Rådet, se artikel 34, stk. 2, afsnit 2, i traktaten om Den 
Europæiske Union. Definitionen er identisk med definitionen i gennemførelsesaftalen om 
Prüm-traktaten (Rådets dokument 5437/07, 2.5.).

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 85
Artikel 24, stk. 2

2. For oplysninger, der leveres eller er 
leveret i henhold til denne afgørelse, 
gælder følgende bestemmelser, medmindre 
andet er fastsat i de foregående kapitler.

2. Følgende bestemmelser gælder for 
enhver behandling af personoplysninger 
inden for rammerne af denne afgørelse.

Or. de
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Begrundelse

Det skal præciseres, at bestemmelserne i kapitel 6 gælder for alle databehandlingsprocesser, 
altså også for de nationale forhold og ikke først, når oplysninger er leveret til en anden 
medlemsstat. Sidstnævnte ville føre til et inkohærent databeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro

Ændringsforslag 86
Artikel 24, stk. 2

2. For oplysninger, der leveres eller er 
leveret i henhold til denne afgørelse, 
gælder følgende bestemmelser, medmindre 
andet er fastsat i de foregående kapitler.

2. Bestemmelserne i dette kapitel finder 
anvendelse på lagring og behandling af 
dna-analysedatabaser og daktyloskopiske 
oplysninger i medlemsstaterne. Kapitel 6 
finder ligeledes anvendelse på levering af 
yderligere personoplysninger inden for 
rammerne af denne afgørelse.

Or. de

Begrundelse

Det skal præciseres, at udelukkende det i afgørelsen fastlagte databeskyttelsesregime finder 
anvendelse.

Ændringsforslag af Adina-Ioana Vălean

Ændringsforslag 87
Artikel 24, stk. 2

2. For oplysninger, der leveres eller er 
leveret i henhold til denne afgørelse, gælder 
følgende bestemmelser, medmindre andet er 
fastsat i de foregående kapitler.

2. For oplysninger, der leveres eller er 
leveret i henhold til denne afgørelse, gælder 
følgende bestemmelser, medmindre andet er 
fastsat i de foregående kapitler.

Disse bestemmelser skal også gælde for 
indsamling og behandling af dna-materiale 
og fingeraftryk i en medlemsstat og for 
levering af yderligere personoplysninger 
inden for denne afgørelses 
anvendelsesområde.

Or. en
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Ændringsforslag af Adina-Ioana Vălean

Ændringsforslag 88
Artikel 24 a (ny)

Artikel 24a
Ved "personoplysninger" forstås enhver 
form for information om en identificeret 
eller identificerbar fysisk person; ved 
identificerbar person forstås en person, der 
direkte eller indirekte kan identificeres, 
bl.a. ved et identifikationsnummer eller et 
eller flere elementer, der er særlige for 
denne persons fysiske, fysiologiske, 
psykiske, økonomiske, kulturelle eller 
sociale identitet. 

Or. en

Ændringsforslag af Stavros Lambrinidis

Ændringsforslag 89
Artikel 25

Hver medlemsstat garanterer i sin 
nationale lovgivning et beskyttelsesniveau 
for behandlingen af personoplysninger, der 
leveres eller er leveret i henhold til denne 
afgørelse, som mindst svarer til det, der 
følger af Europarådets konvention af 28. 
januar 1981 om beskyttelse af det enkelte 
menneske i forbindelse med elektronisk 
databehandling af personoplysninger og 
tillægsprotokollen hertil af 8. 
november 2001, og tager i den forbindelse 
hensyn til anbefaling R(87) 15 af 17. 
september 1987 fra Europarådets 
Ministerkomité til medlemsstaterne om 
anvendelsen af personoplysninger i 
politisektoren, også når oplysningerne ikke 
behandles elektronisk.

Vedtagelse af en omfattende 
rammeafgørelse om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med 
sikkerheds- og politisamarbejdet under 
tredje søjle er en forudsætning for 
gennemførelsen af denne afgørelse og bør 
være minimumsgrundlaget for alle 
yderligere databeskyttelsesforanstaltninger 
i medfør af denne afgørelse. 
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Or. en

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 90
Artikel 25, stk. 1

1. Hver medlemsstat garanterer i sin 
nationale lovgivning et beskyttelsesniveau 
for behandlingen af personoplysninger, der 
leveres eller er leveret i henhold til denne 
afgørelse, som mindst svarer til det, der 
følger af Europarådets konvention af 28. 
januar 1981 om beskyttelse af det enkelte 
menneske i forbindelse med elektronisk 
databehandling af personoplysninger og 
tillægsprotokollen hertil af 8. 
november 2001, og tager i den forbindelse 
hensyn til anbefaling R(87) 15 af 17. 
september 1987 fra Europarådets 
Ministerkomité til medlemsstaterne om 
anvendelsen af personoplysninger i 
politisektoren, også når oplysningerne ikke 
behandles elektronisk.

1. Med forbehold af specielle bestemmelser 
i denne afgørelse følger behandlingen af 
personoplysninger inden for rammerne af 
denne afgørelse Rådets rammeafgørelse 
2007/XX/RIA om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med det 
politimæssige og strafferetlige samarbejde. 
Uanset dette finder Europarådets 
konvention af 28. januar 1981 om 
beskyttelse af det enkelte menneske i 
forbindelse med elektronisk databehandling 
af personoplysninger og tillægsprotokollen 
hertil af 8. november 2001 anvendelse, og
anbefaling R(87) 15 af 17. september 1987 
fra Europarådets Ministerkomité til 
medlemsstaterne om anvendelsen af 
personoplysninger i politisektoren anses for 
bindende for behandling af 
personoplysninger inden for rammerne af 
denne afgørelse, også når oplysningerne 
ikke behandles elektronisk.

Or. de

Begrundelse

Behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af denne afgørelse skal følge den 
ovenfor nævnte rammeafgørelse, så der kan sikres et rimeligt databeskyttelsesniveau i alle 
medlemsstater. Ikke desto mindre er det imidlertid fortsat obligatorisk for medlemsstaterne at 
anvende Europarådets ovenfor nævnte retlige instrumenter.

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 91
Artikel 25, stk. 1 a (nyt)
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1a. Medlemsstaterne tager hensyn til de 
forskellige kategorier af personoplysninger 
og de forskellige formål, de er indsamlet til, 
for at kunne fastsætte frister for lagringen 
af oplysningerne og egnede betingelser for 
indsamling, behandling og formidling af 
oplysningerne. Personoplysninger 
vedrørende personer, som ikke er mistænkt 
for at have begået en strafbar handling 
eller at have deltaget i en sådan eller er 
dømt for en strafbar handling, behandles 
kun til de formål, de er indsamlet til, og i en 
begrænset periode. Medlemsstaterne 
fastsætter rimelige begrænsninger for 
adgangen til sådanne oplysninger og 
formidlingen af dem.

Or. de

Begrundelse

Der skal gælde relevante databeskyttelsesbestemmelser alt efter graden af involvering (svarer 
til ændringsforslag 14 i den af Europa-Parlamentet vedtagne tekst af 14. juni 2006 
vedrørende Kommissionens forslag til en rammeafgørelse om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige samarbejde).

Ændringsforslag af Alexander Alvaro

Ændringsforslag 92
Artikel 25, stk. 3 a (nyt)

3a. Personoplysninger udleveres ikke til 
tredjelande.

Or. de

Begrundelse

Præcisering vedrørende levering af følsomme oplysninger til tredjelande, hvis 
databeskyttelsesniveau muligvis er usikkert.
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Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 93
Artikel 26, stk. 1

Den modtagende medlemsstat må kun 
behandle personoplysningerne til de formål, 
hvortil oplysningerne er leveret i henhold til 
denne afgørelse. Behandling til andre formål 
er kun tilladt efter forudgående samtykke fra 
den medlemsstat, der forvalter databasen, og 
kun under overholdelse af den modtagende 
medlemsstats nationale lovgivning. 
Samtykke kan gives, hvis behandling til 
sådanne andre formål er tilladt i henhold til 
den nationale lovgivning i den medlemsstat, 
der forvalter databasen.

Den modtagende medlemsstat må kun 
behandle personoplysningerne til de formål, 
hvortil oplysningerne er leveret i henhold til 
denne afgørelse. Behandling til andre formål 
er med forbehold af bestemmelserne i 
artikel 25, stk. 1, litra a, kun tilladt efter 
forudgående samtykke fra den medlemsstat, 
der forvalter databasen, og kun under 
overholdelse af den modtagende 
medlemsstats nationale lovgivning. 
Samtykke kan gives, hvis behandling til 
sådanne andre formål er tilladt i henhold til 
den nationale lovgivning i den medlemsstat, 
der forvalter databasen, og efter kontrol i det 
enkelte tilfælde.

Or. de

Begrundelse

Personoplysninger vedrørende personer, som hverken er mistænkt for at have begået en 
strafbar handling eller er dømt for en sådan, bør principielt ikke kunne behandles til andre 
formål. Desuden skal det undgås, at der gives et generelt samtykke til behandling til andre 
formål; tværtimod skal det i hvert enkelt tilfælde kontrolleres på ny, om forudsætningerne er 
til stede.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro

Ændringsforslag 94
Artikel 26, stk. 2

2. Den medlemsstat, der forvalter databasen, 
må kun behandle de oplysninger, den har 
fået leveret i henhold til artikel 3, 4 og 9, 
hvis dette er nødvendigt for at foretage en 
sammenligning, en elektronisk besvarelse af 
søgningen eller en registrering som 
omhandlet i artikel 30. Når oplysningerne er 
sammenlignet, eller søgningen er besvaret 
elektronisk, skal de leverede oplysninger 
straks slettes, medmindre der er behov for 
yderligere behandling til de formål, der er 

2. Den medlemsstat, der forvalter databasen, 
må kun behandle de oplysninger, den har 
fået leveret i henhold til artikel 3, 4 og 9, 
hvis dette er nødvendigt for at foretage en 
sammenligning, en elektronisk besvarelse af 
søgningen eller en registrering som 
omhandlet i artikel 30. Når oplysningerne er 
sammenlignet, eller søgningen er besvaret 
elektronisk, skal de leverede oplysninger 
straks slettes.
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anført i første afsnit, nr. 2 og 3.

Or. de

Begrundelse

Der bør ikke gøres undtagelser fra bestemmelsen om at slette oplysningerne.

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 95
Artikel 27

De leverede personoplysninger må kun 
behandles af myndigheder, organer og 
domstole, der har beføjelse til at udføre en 
opgave med henblik på de formål, der er 
nævnt i artikel 26. Navnlig må de leverede 
oplysninger først videresendes til andre 
organer efter forudgående samtykke fra den 
leverende medlemsstat og under 
overholdelse af den modtagende 
medlemsstats lovgivning.

De leverede personoplysninger må kun 
behandles af myndigheder, organer og 
domstole, der har beføjelse til at udføre en 
opgave med henblik på de formål, der er 
nævnt i artikel 26. Navnlig må de leverede 
oplysninger først videresendes til andre 
organer efter forudgående samtykke fra den 
leverende medlemsstat i det enkelte tilfælde 
og under overholdelse af den modtagende 
medlemsstats lovgivning.

Or. de

Begrundelse

Det skal undgås, at der gives et generelt samtykke til behandling til andre formål; tværtimod 
skal det i hvert enkelt tilfælde kontrolleres på ny, om forudsætningerne er til stede.

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 96
Artikel 28, stk. 1

1. Medlemsstaterne har pligt til at sikre 
personoplysningers rigtighed og aktualitet. 
Hvis det viser sig, efter meddelelse fra den 
registrerede eller på anden vis, at der er 
leveret urigtige oplysninger eller 
oplysninger, der ikke skulle have været 
leveret, skal dette straks meddeles de(n) 

1. Personoplysninger skal slettes, når de 
ikke længere er nødvendige for det formål, 
de blev indsamlet til. Medlemsstaterne har 
pligt til at sikre personoplysningers rigtighed 
og aktualitet ved at kontrollere 
oplysningerne mindst hvert andet år efter 
registreringen af oplysningerne. Hvis det 
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modtagende medlemsstat(er). De(n) har pligt 
til at rette eller slette oplysningerne. 
Desuden skal leverede personoplysninger 
rettes, hvis det viser sig, at de er urigtige. 
Hvis den modtagende myndighed har grund 
til at antage, at de leverede oplysninger er 
urigtige eller bør slettes, underretter det 
straks den leverende myndighed herom.

viser sig, efter meddelelse fra den 
registrerede eller på anden vis, at der er 
leveret urigtige oplysninger eller 
oplysninger, der ikke skulle have været 
leveret, skal dette straks meddeles de(n) 
modtagende medlemsstat(er). De(n) har pligt 
til at rette eller slette oplysningerne. 
Desuden skal leverede personoplysninger 
rettes, hvis det viser sig, at de er urigtige. 
Hvis den modtagende myndighed har grund 
til at antage, at de leverede oplysninger er 
urigtige eller bør slettes, underretter det 
straks den leverende myndighed herom.

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige for det 
formål, de blev indsamlet til (ikke kun personoplysninger, som er leveret af en anden 
medlemsstat, artikel 28, stk. 3); medlemsstaterne bør derfor være forpligtet til at kontrollere 
oplysningerne mindst hvert andet år efter registreringen af oplysningerne med henblik på at 
fastslå, om de er korrekte, og om de bør slettes.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro

Ændringsforslag 97
Artikel 30, stk. 4

4. De registrerede oplysninger skal med 
passende midler beskyttes mod uretmæssig 
brug og andre former for misbrug og 
opbevares i to år. Efter 
opbevaringsperiodens udløb skal de 
registrerede oplysninger straks slettes.

4. De registrerede oplysninger skal med 
passende midler beskyttes mod uretmæssig 
brug og andre former for misbrug og 
opbevares i fem år. Efter 
opbevaringsperiodens udløb skal de 
registrerede oplysninger straks slettes.

Or. de

Begrundelse

Opbevaringsperioden for de registrerede oplysninger bør forlænges til fem år.
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Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 98
Artikel 31

Den registreredes rettigheder og 
skadeserstatning

Den registreredes ret til information og 
skadeserstatning

Or. de

Begrundelse

Der henvises til begrundelsen til ændringsforslaget vedrørende artikel 31, stk. 1.

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 99
Artikel 31, stk. 1

1. Efter anmodning ifølge den nationale 
lovgivning, skal den registrerede, efter at 
have godtgjort sin identitet, under 
overholdelse af den nationale lovgivning 
informeres om de oplysninger om den 
pågældende, der er behandlet, og om deres 
oprindelse, modtageren eller 
modtagerkategorierne, formålet med 
behandlingen og retsgrundlaget herfor, og 
dette skal ske uden urimelige omkostninger, 
i en almindeligt forståelig form og uden 
uacceptabel forsinkelse. Desuden har den 
registrerede ret til at få rettet urigtige 
oplysninger og til at få slettet uretmæssigt 
behandlede oplysninger. Medlemsstaterne 
sikrer endvidere, at den registrerede i 
tilfælde af krænkelse af dennes ret til 
databeskyttelse faktisk kan indgive en klage 
til en uafhængig domstol, jf. artikel 6, stk. 1, 
i den europæiske 
menneskerettighedskonvention, eller en 
uafhængig tilsynsmyndighed, jf. artikel 28 i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse 
af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri 

1. Den registrerede skal under overholdelse 
af den nationale lovgivning informeres om 
de oplysninger om den pågældende, der er 
behandlet, og om deres oprindelse, 
modtageren eller modtagerkategorierne, 
formålet med behandlingen og 
retsgrundlaget herfor, og dette skal ske i en 
almindeligt forståelig form og uden 
uacceptabel forsinkelse. Desuden har den 
registrerede ret til at få rettet urigtige 
oplysninger og til at få slettet uretmæssigt 
behandlede oplysninger. Også dette skal 
meddeles den registrerede. Medlemsstaterne 
sikrer endvidere, at den registrerede i 
tilfælde af krænkelse af dennes ret til 
databeskyttelse faktisk kan indgive en klage 
til en uafhængig domstol, jf. artikel 6, stk. 1, 
i den europæiske 
menneskerettighedskonvention, eller en 
uafhængig tilsynsmyndighed, jf. artikel 28 i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse 
af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger, og at den 
pågældende har mulighed for at gøre sin ret 
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udveksling af sådanne oplysninger, og at den 
pågældende har mulighed for at gøre sin ret 
til skadeserstatning eller anden form for 
erstatning gældende. De nærmere 
enkeltheder vedrørende proceduren for 
gennemførelsen af disse rettigheder og 
grundene til begrænsning af retten til indsigt 
fastsættes i de relevante nationale 
retsforskrifter i den medlemsstat, hvor den 
registrerede gør sin ret gældende.

til skadeserstatning eller anden form for 
erstatning gældende. De nærmere 
enkeltheder vedrørende proceduren for 
gennemførelsen af disse rettigheder og 
grundene til begrænsning af retten til indsigt 
fastsættes i de relevante nationale 
retsforskrifter i den medlemsstat, hvor den 
registrerede gør sin ret gældende.

Or. de

Begrundelse

Retten til at få oplysninger berigtiget og slettet samt retten til skadeserstatning kan kun 
håndhæves effektivt, hvis informationer om lagringen og om mulighederne for retsbeskyttelse 
principielt bliver meddelt, for i mange tilfælde vil den registrerede slet ikke vide, at der er 
blevet lagret oplysninger om ham, og så kan han heller ikke gøre brug af sine 
retshjælpsmuligheder i denne forbindelse (se også udtalelse fra EDPS af 4. april 2007 om det 
foreliggende initiativ, nr. 75).

Ændringsforslag af Alexander Alvaro

Ændringsforslag 100
Artikel 31, stk. 1, første afsnit

1. Efter anmodning ifølge den nationale 
lovgivning, skal den registrerede, efter at 
have godtgjort sin identitet, under 
overholdelse af den nationale lovgivning 
informeres om de oplysninger om den 
pågældende, der er behandlet, og om deres 
oprindelse, modtageren eller 
modtagerkategorierne, formålet med 
behandlingen og retsgrundlaget herfor, og 
dette skal ske uden urimelige omkostninger, 
i en almindeligt forståelig form og uden 
uacceptabel forsinkelse.

1. Den registrerede skal i tilfælde af 
anmodning fra en medlemsstat, under 
overholdelse af den nationale lovgivning 
have meddelelse om de oplysninger om den 
pågældende, der er behandlet, og om deres 
oprindelse, modtageren eller 
modtagerkategorierne, formålet med 
behandlingen og retsgrundlaget herfor, og 
dette skal ske i en almindeligt forståelig 
form og uden uacceptabel forsinkelse.

Or. de

Begrundelse

Den registrerede borger bør have ret til at blive underrettet om levering af hans oplysninger, 
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uden at han skal indgive en anmodning til myndighederne, da han i de fleste tilfælde ikke har 
kendskab til leveringen.

Ændringsforslag af Adina-Ioana Vălean

Ændringsforslag 101
Artikel 32 a (ny)

Artikel 32a
Levering af oplysninger

Oplysninger, der er behandlet inden for 
rammerne af denne afgørelse, må ikke 
overføres eller stilles til rådighed for et 
tredjeland eller nogen international 
organisation.

Or. en

Ændringsforslag af Alexander Alvaro

Ændringsforslag 102
Artikel 34

Rådet vedtager de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at gennemføre denne 
afgørelse på unionsplan, jf. proceduren i EU-
traktatens artikel 34, stk. 2, litra c), andet 
punktum.

Rådet vedtager de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at gennemføre denne 
afgørelse på unionsplan, jf. proceduren i EU-
traktatens artikel 34, stk. 2, litra c), andet 
punktum efter høring af Europa-
Parlamentet i henhold til EU-traktatens 
artikel 39, stk. 1, og høring af Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse.

Or. de

Begrundelse

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse bør have ret til forudgående at blive hørt 
af Rådet. Europa-Parlamentet høres automatisk i henhold til EU-traktatens artikel 39, hvilket 
der dog bør henvises til endnu en gang på dette sted.
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Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 103
Artikel 34

Rådet vedtager de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at gennemføre denne 
afgørelse på unionsplan, jf. proceduren i EU-
traktatens artikel 34, stk. 2, litra c), andet 
punktum.

Rådet vedtager de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at gennemføre denne 
afgørelse på unionsplan, jf. proceduren i EU-
traktatens artikel 34, stk. 2, litra c), andet
punktum og efter høring af Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsesforanstaltninger kan være afgørende for behandlingen af personoplysninger, 
og EDPS bør derfor høres i denne proces (se udtalelse fra EDPS af 4. april 2007 vedrørende 
dette initiativ, nr. 20).

Ændringsforslag af Alexander Alvaro

Ændringsforslag 104
Artikel 35 a (ny)

Artikel 35a
Særligt med henblik på finansieringen af 
kurser for de ansvarlige embedsmænd, 
personalebehovet og det nødvendige udstyr 
må Kommissionen undersøge 
mulighederne for støtte fra EU's 
budgetmidler.

Or. de

Begrundelse

Finansieringen af de foranstaltninger, der er planlagt i afgørelsen, udgør en betydelig 
økonomisk belastning især for de medlemsstater, som endnu ikke råder over den nødvendige 
infrastruktur. Her må det undersøges, om der kan ske en medfinansiering fra EU's budget.
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Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 105
Artikel 36, stk. 4

4. Medlemsstaterne underretter Rådet og 
Kommissionen senest [... år] efter denne 
afgørelses virkning om, hvilke eksisterende 
aftaler eller ordninger som omhandlet i stk. 1 
de fortsat ønsker at anvende.

4. Medlemsstaterne underretter Rådet, 
Europa-Parlamentet og Kommissionen 
senest [... år] efter denne afgørelses virkning 
om, hvilke eksisterende aftaler eller 
ordninger som omhandlet i stk. 1 de fortsat 
ønsker at anvende.

Or. de

Begrundelse

Europa-Parlamentet skal inddrages i forbindelse med yderligere foranstaltninger, som 
vedrører rådsafgørelsen. 

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 106
Artikel 36, stk. 5

5. Medlemsstaterne underretter også Rådet 
og Kommissionen om eventuelle nye aftaler 
eller ordninger som omhandlet i stk. 2 senest 
tre måneder efter deres undertegnelse eller 
for så vidt angår instrumenter, der allerede er 
blevet undertegnet, inden denne afgørelse 
blev vedtaget, senest tre måneder efter deres 
ikrafttræden.

5. Medlemsstaterne underretter også Rådet, 
Europa-Parlamentet og Kommissionen om 
eventuelle nye aftaler eller ordninger som 
omhandlet i stk. 2 senest tre måneder efter 
deres undertegnelse eller for så vidt angår 
instrumenter, der allerede er blevet 
undertegnet, inden denne afgørelse blev 
vedtaget, senest tre måneder efter deres 
ikrafttræden.

Or. de

Begrundelse

Europa-Parlamentet skal inddrages i forbindelse med yderligere foranstaltninger, som 
vedrører rådsafgørelsen.
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Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 107
Artikel 37, stk. 1

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at efterkomme 
bestemmelserne i denne afgørelse senest [... 
år] efter afgørelsens virkning.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at efterkomme 
bestemmelserne i denne afgørelse senest [... 
år] efter afgørelsens virkning. På dette 
tidspunkt skal det være sikret, at Rådets 
rammeafgørelse 2007/XX/RIA om 
beskyttelse af personoplysninger i 
forbindelse med det politimæssige og 
strafferetlige samarbejde er trådt i kraft og 
gennemført i alle medlemsstater.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget vedrørende den lovgivningsmæssige beslutning. 

Ændringsforslag af Alexander Alvaro

Ændringsforslag 108
Artikel 37, stk. 3 a (nyt)

3a. Før gennemførelsen af afgørelsen 
fremlægger Kommissionen en undersøgelse 
af de oprindelige syv underskrivende staters 
erfaringer, særligt med henblik på den 
tekniske gennemførlighed.

Or. de

Begrundelse

På grund af de begrænsede erfaringer med de foranstaltninger, der er planlagt i denne 
afgørelse, er det nødvendigt, at der først gennemføres en konsekvensvurdering især med 
hensyn til den tekniske gennemførlighed.
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Ændringsforslag af Adina-Ioana Vălean

Ændringsforslag 109
Artikel 37, stk. 1 a (nyt)

1a. Denne afgørelse træder først i kraft 
dagen efter den dag, hvor Rådets 
rammeafgørelse om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med det 
politimæssige og strafferetlige samarbejde, 
som sikrer et passende beskyttelsesniveau, 
træder i kraft.

Or. en

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 110
Artikel 37 a (ny)

Artikel 37a
Senest to år efter denne afgørelses 
ikrafttræden og hvert andet år derefter 
fremlægger Kommissionen for Europa-
Parlamentet og Rådet en evaluering af 
anvendelsen af denne afgørelse med 
henblik på at afgøre, om der er behov for 
ændringer. Evalueringen skal omfatte en 
analyse af afgørelsens nytte, effektivitet og 
indvirkning på de registreredes 
grundlæggende rettigheder og vise antallet 
af registrerede i medlemsstaternes 
nationale databaser som følge af 
udveksling af oplysninger inden for 
rammerne af denne afgørelse eller 
udveksling af oplysninger som følge af 
søgninger, der gennemføres i 
overensstemmelse med denne afgørelse.

Or. en

Begrundelse

Da der indtil videre kun foreligger meget begrænsede erfaringer i forbindelse med den 
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eksisterende Prüm-traktat, er det vigtigt at evaluere denne nye mekanisme og dens effekter så 
hurtigt som muligt (se udtalelse fra EDPS af 4. april 2007 vedrørende dette initiativ, nr. 32).
Desuden ville det være yderst nyttigt at vide, i hvilket omfang medlemsstaterne gør brug af 
denne nye mekanisme.


