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Initiatief van het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Bondsrepubliek Duitsland, het 
Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de 
Italiaanse Republiek, de Republiek Finland, de Portugese Republiek, Roemenië en het 
Koninkrijk Zweden met het oog op de aanneming van het besluit van de raad inzake de 
intensivering van de grens¬overschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding 
van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit

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

Ontwerpwetgevingsresolutie

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 62
Wetgevingsresolutie

4 bis. doet een beroep op de Raad om ervoor te zorgen dat dit besluit pas in werking treedt 
wanneer Kaderbesluit 2007/XX/XJ van de Raad inzake de bescherming van 
persoonsgegevens, die in het kader van de samenwerking op politieel en gerechtelijk 
gebied worden verzameld, reeds in werking is getreden;

Or. de

Motivering

Het is van groot belang dat bovengenoemd kaderbesluit inzake databescherming reeds vóór 
de inwerkingtreding van dit besluit van kracht is, om een passende databescherming te 
garanderen bij de verwerking van persoonlijke gegevens in alle lidstaten. 
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Initiatief

Voorgestelde tekst van het Koninkrijk 
België, de Republiek Bulgarije, de 

Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk 
Spanje, de Franse Republiek, het 

Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk 
der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, 

de Republiek Slovenië, de Slowaakse 
Republiek, de Italiaanse Republiek, de 

Republiek Finland, de Portugese Republiek, 
Roemenië en het Koninkrijk Zweden

Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Stavros Lambrinidis

Amendement 63
Overweging 10 bis (nieuw)

overwegende dat de Raad een grondige 
evaluatie moet uitvoeren van de noodzaak, 
de proportionaliteit, de wijze van 
functioneren en de doelmatigheid van het 
Verdrag van Prüm, alsmede van de effecten 
ervan op de fundamentele vrijheden en 
dataveiligheid; 

Or. en

Amendement ingediend door Stavros Lambrinidis

Amendement 64
Overweging 17

(17) Nauwere politiële en justitiële 
samenwerking in strafzaken moet gepaard 
gaan met de eerbiediging van de 
grondrechten, met name het recht op 
bescherming van het privé-leven en van 
persoonsgegevens.

(17) Nauwere politiële en justitiële 
samenwerking in strafzaken moet gepaard 
gaan met de eerbiediging van de 
grondrechten, met name het recht op 
bescherming van het privé-leven en van 
persoonsgegevens.

Dat wordt gewaarborgd door de uitgebreide 
specifieke regeling inzake 
gegevensbescherming die in het besluit is 

Op basis van een ruim kaderbesluit voor de 
bescherming van persoonsgegevens in het 
kader van de samenwerking op veiligheids-
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opgenomen, en die toegesneden is op de 
specifieke aard van de gegevensuitwisseling 
die het reguleert. De specifieke bepalingen 
inzake gegevensbescherming in het besluit 
houden met name rekening met het 
specifieke karakter van de 
grensoverschrijdende online toegang tot 
databanken. Aangezien bij online toegang de 
lidstaat die het dossier beheert geen 
voorafgaande controle kan uitvoeren, bevat 
het besluit een aantal maatregelen die ervoor 
moeten zorgen dat controle achteraf 
plaatsvindt.

en politieel gebied uit hoofde van de derde 
pijler, dat door de Raad voor de 
goedkeuring van dit besluit dient te worden 
goedgekeurd, met volledige inachtneming  
van de aanbevelingen van het Parlement, 
wordt dat gewaarborgd door de uitgebreide 
specifieke regeling inzake 
gegevensbescherming, die toegesneden is op 
de specifieke aard van de 
gegevensuitwisseling die het reguleert.  De 
specifieke bepalingen inzake 
gegevensbescherming in het besluit houden 
met name rekening met het specifieke 
karakter van de grensoverschrijdende online 
toegang tot databanken. De specifieke 
bepalingen inzake gegevensbescherming in 
het besluit houden met name rekening met 
het specifieke karakter van de 
grensoverschrijdende online toegang tot 
databanken. Aangezien bij online toegang de 
lidstaat die het dossier beheert geen 
voorafgaande controle kan uitvoeren, bevat 
het besluit een aantal maatregelen die ervoor 
moeten zorgen dat controle achteraf 
plaatsvindt. 

Or. en

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 65
Overweging 18

(18) Zich bewust van het belang van dit 
Raadsbesluit voor de bescherming van de 
rechten van personen, en in het besef dat 
voor het verstrekken van gegevens aan een 
andere lidstaat een voldoende niveau van 
gegevensbescherming door de ontvangende 
lidstaat nodig is, dragen de lidstaten zorg 
voor de efficiënte uitvoering van alle in dit 
besluit vervatte 
gegevensbeschermingsregels.

18) Zich bewust van het belang van dit 
Raadsbesluit voor de bescherming van de 
rechten van personen, en in het besef dat 
voor het verstrekken van gegevens aan een 
andere lidstaat een voldoende niveau van 
gegevensbescherming door de ontvangende 
lidstaat nodig is, is het van essentieel belang 
dat een dergelijk voldoende niveau van 
gegevensbescherming in alle lidstaten tot 
stand wordt gebracht door de efficiënte 
uitvoering van alle in dit besluit vervatte 
gegevensbeschermingsregels, alsook door 
de omzetting van het Kaderbesluit 
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2007/XX/JI van de Raad inzake de 
bescherming van persoonsgegevens die 
verwerkt worden in het kader van de 
samenwerking op politieel en gerechtelijk 
gebied in strafzaken..

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op de wetgevingsresolutie.

Amendement ingediend door Stavros Lambrinidis

Amendement 66
Overweging 20

(20) Dit besluit is in overeenstemming met 
de grondrechten en beginselen die met 
name in het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie neergelegd zijn,

De volledige herziening en evaluatie van de 
wijze waarop het Verdrag van Prüm tot op 
heden heeft gefunctioneerd zijn 
voorafgaande voorwaarden voor de 
inwerkingtreding en tenuitvoerlegging van 
dit besluit.

Or. en

Amendement ingediend door Alexander Alvaro

Amendement 67
Artikel 1

De lidstaten beogen met dit besluit de 
grensoverschrijdende samenwerking, met 
name op gebieden die onder titel VI van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
vallen, te intensiveren, met name de 
uitwisseling van informatie tussen instanties 
die met de voorkoming en opsporing van 
strafbare feiten belast zijn. Daartoe hebben 
bevat dit besluit regels op de volgende 
gebieden:

De lidstaten beogen met dit besluit de 
grensoverschrijdende samenwerking, met 
name op gebieden die onder titel VI van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
vallen, te intensiveren, met name de 
uitwisseling  overeenkomstig art. 2 van het 
Kaderbesluit 2002/584/JI van de Raad van 
de EU van 13 juni 2002 en art. 1-3 van 
Kaderbesluit 2002/475/JI van de Raad van 
de EU van 13 juni 2002 van informatie 
tussen instanties die met de voorkoming en 
opsporing van strafbare feiten belast zijn. 
Daartoe hebben bevat dit besluit regels op de 



AM\663967NL.doc 5/31 PE 388.484v01-00

NL

volgende gebieden: Daartoe hebben bevat 
dit besluit regels op de volgende gebieden:

Or. de

Motivering

Het ruime toepassingsbereik van het besluit moet op deze plaats worden begrensd, vooral 
daar er geen uniform Europees strafrecht bestaat. De Catalogus van strafbare feiten van het 
Europees Arrestatiebevel vormt een goede grondslag voor een concrete toepassing van de 
Europese wetgeving op dit gebied en de coherentie daarvan.

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 68
Artikel 1

De lidstaten beogen met dit besluit de 
grensoverschrijdende samenwerking, met 
name op gebieden die onder titel VI van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
vallen, te intensiveren, met name de 
uitwisseling van informatie tussen instanties 
die met de voorkoming en opsporing van 
strafbare feiten belast zijn. Daartoe hebben 
bevat dit besluit regels op de volgende 
gebieden:

De lidstaten beogen met dit besluit de 
grensoverschrijdende samenwerking, met 
name op gebieden die onder titel VI van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
vallen, te intensiveren, met name de 
uitwisseling van informatie tussen instanties 
die met de voorkoming en opsporing van 
strafbare feiten belast zijn en daarbij tegelijk 
een hoog niveau van gegevensbescherming 
te waarborgen.. Daartoe hebben bevat dit 
besluit regels op de volgende gebieden: 

Or. en

Motivering

Het doel en de reikwijdte van een rechtsinstrument is een afweging van de fundamentele 
belangen van de lidstaten. Preventie en vervolging van strafbare feiten is zeker een dergelijk 
belang van fundamentele aard, maar hetzelfde geldt voor de bescherming van het 
fundamentele recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens. Om deze laatste 
rechten het belang te geven dat ze verdienen, moeten ze ook worden vermeld in dit artikel.

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 69
Artikel 1, punt 4 bis (nieuw)
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4 bis. Bepalingen inzake het 
minimumniveau van gegevensbescherming 
met betrekking tot de data die verwerkt 
worden als gevolg van de in dit besluit 
vastgestelde procedures (Hoofdstuk 6).

Or. en

Motivering

Het doel en de reikwijdte van een rechtsinstrument is een afweging van de fundamentele 
belangen van de lidstaten. Preventie en vervolging van strafbare feiten is zeker een dergelijk 
belang van fundamentele aard, maar hetzelfde geldt voor de bescherming van het 
fundamentele recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens. Om deze laatste 
rechten het belang te geven dat ze verdienen, moeten ze ook worden vermeld in dit artikel.

Amendement ingediend door Adina-Ioana Vălean

Amendement 70
Artikel 1, punt 4 bis (nieuw)

4 bis. Bepalingen inzake de bescherming 
van persoonsgegevens (Hoofdstuk 6);

Or. en

Amendement ingediend door Adina-Ioana Vălean

Amendement 71
Artikel 1 bis (nieuw)

Artikel 1 bis
Categorieën van gegevens

De lidstaten schrijven voor dat er een 
duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen 
persoonsgegevens van
- iemand die ervan wordt verdacht een 
strafbaar feit te hebben gepleegd of 
daarbij betrokken te zijn geweest,
- iemand die is veroordeeld voor een 
strafbaar feit,

- - iemand ten aanzien van wie gegronde 
vermoedens bestaan dat hij of zij een 
strafbaar feit zal plegen,
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- iemand die als getuige kan worden 
opgeroepen in een onderzoek naar 
strafbare feiten of in een daarop volgende 
strafprocedure,

- iemand die het slachtoffer is geworden 
van een strafbaar feit of van wie op basis 
van bepaalde feiten wordt vermoed dat hij 
of zij het slachtoffer van een strafbaar feit 
zou kunnen worden,

- iemand die informatie kan verstrekken 
over strafbare feiten,

- iemand die contact heeft of banden 
onderhoudt met een van de hierboven 
bedoelde personen, en

iemand die onder geen van de hierboven 
genoemde categorieën valt.

Or. en

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 72
Artikel 2, lid 1

1) De lidstaten leggen ter opsporing van 
strafbare feiten nationale DNA-
analysebestanden aan en beheren deze. De 
verwerking van de in deze bestanden 
opgeslagen gegevens op grond van dit 
besluit geschiedt behoudens de overige 
bepalingen van dit verdrag, met 
inachtneming van het voor de verwerking 
geldende nationale recht. 

1) De lidstaten leggen ter opsporing van 
ernstige strafbare feiten nationale DNA-
analysebestanden aan en beheren deze. 
DNA-profielen voor deze DNA-
analysebestanden mogen alleen op gesteld 
worden in het kader van de preventie van 
strafbare feiten of de strafvervolging.

In de DNA-analysebestanden moet 
duidelijk onderscheid worden gemaakt 
tussen de volgende categorieën van 
personen:
- iemand die voor een strafbaar feit 
veroordeeld is,
- iemand die verdacht wordt van het begaan 
van of de deelname aan een strafbaar feit,
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- iemand voor wie ernstig te nemen 
aanwijzingen bestaan dat hij een strafbaar 
feit zal begaan, 
- iemand, die mogelijk als getuigen zal 
worden opgeroepen in het kader van een 
strafrechtelijk onderzoek of een daarop 
aansluitende strafrechtelijke vervolging,  
- iemand  die het slachtoffer is geworden 
van een strafbaar feit, of voor wie er 
bepaalde feiten bestaan die daarop wijzen, 
- iemand die aanwijzingen kan geven met 
betrekking tot strafbare feiten,
- iemand die contact heeft of in verbinding 
staat met personen in bovengenoemde 
categorieën,
- iemand die tot geen der bovengenoemde 
categorieën behoort.
Verder geschiedt de verwerking van de in 
deze bestanden opgeslagen gegevens op 
grond van dit besluit geschiedt  met 
inachtneming van het voor de verwerking 
geldende nationale recht. 

Or. de

Motivering

Deze categorieën van personen worden ontleend aan het voorstel van de Commissie voor een 
kaderbesluit  inzake de bescherming van persoonsgegevens (COM(2005)475). Het is absoluut 
noodzakelijk een dergelijk onderscheid te maken om regelingen voor de verwerking van deze 
gevoelige data te treffen die zijn afgestemd op de mate waarin de desbetreffende personen 
betrokken zijn bij een strafbaar feit (zie ook: advies van de Europese toezichthouder voor 
gegevensbescherming (EDPS)  van 4 april 2007 inzake het onderhavige initiatief, nr. 75)

Amendement ingediend door Adina-Ioana Vălean

Amendement 73
Artikel 2, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. "Niet-koderende deel van het DNA" 
betekent zones van chromosomen die geen 
genetische expressie hebben, d.w.z. 
waarvan niet bekend is dat zij informatie 
bevatten over erfelijke kenmerken. 
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Ongeacht eventuele vooruitgang van de 
wetenschap kan er geen informatie worden 
onthuld uit het niet-koderende deel van het 
DNA, nu noch in de toekomst.

Or. en

Amendement ingediend door Alexander Alvaro

Amendement 74
Artikel 6, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De lijst van de genoemde nationale 
contactinstanties wordt door de 
afzonderlijke lidstaten doorgegeven aan de 
andere lidstaten en aan de Europese 
Commissie.

Or. de

Motivering

Het is zinvol een lijst van de nationale contactinstanties beschikbaar te stellen aan de andere 
lidstaten en deze bovendien bij de Commissie te deponeren.

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 75
Artikel 7, inleidende formule

Indien in het kader van een lopend 
opsporingsonderzoek of strafrechtelijke 
procedure geen DNA-profiel beschikbaar is 
van een bepaalde persoon die zich op het 
grondgebied van een aangezochte lidstaat 
bevindt, verleent de aangezochte lidstaat 
rechtshulp door het afnemen en onderzoeken 
van celmateriaal van deze persoon evenals 
door verstrekking van het verkregen DNA-
profiel, indien: 

Indien in het kader van een lopend 
opsporingsonderzoek of strafrechtelijke 
procedure die een ernstig misdrijf betreft
geen DNA-profiel beschikbaar is van een 
bepaalde persoon die ervan verdacht wordt 
dit misdrijf te hebben begaan en die zich op 
het grondgebied van een aangezochte 
lidstaat bevindt, verleent de aangezochte 
lidstaat rechtshulp door het afnemen en 
onderzoeken van celmateriaal van deze 
persoon evenals door verstrekking van het 
verkregen DNA-profiel, indien:

Or. en
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Motivering

Artikel 7 schept een verplichting voor een lidstaat om actief bij te dragen aan het vergaren 
van biometrisch materiaal van een persoon, hetgeen potentieel van grote invloed kan zijn op 
de fundamentele rechten van deze persoon. Een dergelijke verplichting is alleen proportioneel 
indien zij duidelijker wordt omschreven en de reikwijdte ervan wordt beperkt tot personen die 
ervan verdacht worden een ernstig misdrijf te hebben begaan. 

Amendement ingediend door Alexander Alvaro

Amendement 76
Artikel 11, lid 2 bis (nieuw)

De lijst van de genoemde nationale 
contactinstanties wordt door de 
afzonderlijke lidstaten doorgegeven aan de 
andere lidstaten en aan de Europese 
Commissie.

Or. de

Motivering

Het is zinvol een lijst van de nationale contactinstanties beschikbaar te stellen aan de andere 
lidstaten en deze bovendien bij de Commissie te deponeren.

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 77
Artikel 12, lid 1

1. Ter voorkoming en opsporing van 
strafbare feiten alsmede ter afhandeling van 
overtredingen die in de verzoekende lidstaat 
tot de bevoegdheid van de rechtbanken of 
het Openbaar Ministerie behoren, en ter 
handhaving van de openbare orde en 
veiligheid, verlenen de lidstaten aan de 
nationale contactpunten van de andere 
lidstaten, bedoeld in het tweede lid, toegang 
tot de volgende gegevens uit de nationale 
kentekenregisters, zulks met het recht deze 
in individuele gevallen geautomatiseerd te 
bevragen:

1. Voor de opsporing van strafbare feiten 
alsmede ter afhandeling van overtredingen 
die in de verzoekende lidstaat tot de 
bevoegdheid van de rechtbanken of het 
Openbaar Ministerie behoren, en ter 
handhaving van de openbare orde en 
veiligheid, verlenen de lidstaten aan de 
nationale contactpunten van de andere 
lidstaten, bedoeld in het tweede lid, toegang 
tot de volgende gegevens uit de nationale 
kentekenregisters, zulks met het recht deze 
in individuele gevallen geautomatiseerd te 
bevragen:
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Or. de

Motivering

Het verzamelen en doorgeven van gegevens uit het register van motorvoertuigen heeft geen 
zin voor de verhindering van strafbare feiten. Hier is geen sprake van enig voordeel.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro

Amendement 78
Artikel 15, lid 2 bis (nieuw)

De lijst van de genoemde nationale 
contactinstanties wordt door de 
afzonderlijke lidstaten doorgegeven aan de 
andere lidstaten en aan de Europese 
Commissie.

Or. de

Motivering

Het is zinvol een lijst van de nationale contactinstanties beschikbaar te stellen aan de andere 
lidstaten en deze bovendien bij de Commissie te deponeren.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro

Amendement 79
Artikel 16, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De lijst van de genoemde nationale 
contactinstanties wordt door de 
afzonderlijke lidstaten doorgegeven aan de 
andere lidstaten en aan de Europese 
Commissie.

Or. de

Motivering

Het is zinvol een lijst van de nationale contactinstanties beschikbaar te stellen aan de andere 
lidstaten en deze bovendien bij de Commissie te deponeren.
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Amendement ingediend door Alexander Alvaro

Amendement 80
Artikel 17, lid 2

2. Elke lidstaat kan als gastlidstaat, met 
inachtneming van zijn nationale recht, 
ambtenaren van andere lidstaten met 
toestemming van de zendlidstaat in het kader 
van een gezamenlijk optreden uitvoerende 
bevoegdheden toekennen of, voor zover 
zulks naar het recht van de gastlidstaat is 
toegestaan, ambtenaren van andere 
lidstaten toestaan hun uitvoerende 
bevoegdheden overeenkomstig het recht 
van de zendlidstaat uit te oefenen. Deze 
uitvoerende bevoegdheden mogen hierbij 
uitsluitend onder leiding en in beginsel in 
aanwezigheid van ambtenaren van de 
gastlidstaat worden uitgeoefend. De 
ambtenaren van de andere lidstaten zijn 
hierbij aan het nationale recht van de 
gastlidstaat gebonden. Hun handelen valt 
onder de verantwoordelijkheid van de 
gastlidstaat.

2. Elke lidstaat kan als gastlidstaat, met 
inachtneming van zijn nationale recht, 
ambtenaren van andere lidstaten met 
toestemming van de zendlidstaat in het kader 
van een gezamenlijk optreden uitvoerende 
bevoegdheden toekennen Deze uitvoerende 
bevoegdheden mogen hierbij uitsluitend 
onder leiding en in beginsel in aanwezigheid 
van ambtenaren van de gastlidstaat worden 
uitgeoefend. De ambtenaren van de andere 
lidstaten zijn hierbij aan het nationale recht 
van de gastlidstaat gebonden. Hun handelen 
valt onder de verantwoordelijkheid van de 
gastlidstaat.

Or. de

Motivering

In het belang van de rechtzekerheid van de betrokken personen moeten de  bevoegdheden van 
uitgezonden ambtenaren zich richten naar de gerechtelijke bepalingen van de gastlidstaat.

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 81
Artikel 17 bis (nieuw)

Artikel 17 bis
Maatregelen in geval van direct gevaar

1) Ambtenaren van een verdragsluitende 
partij mogen, ingeval dat dringend 
noodzakelijk is, zonder voorafgaande 
toestemming van de andere 
verdragsluitende partij de 
gemeenschappelijke grens overschrijden 
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om in een dicht bij de grens gelegen deel 
van het soevereiniteitsgebied van de andere 
verdragsluitende partij met inachtneming 
van het interne recht van de betrokken 
staat, voorlopige maatregelen nemen, die 
noodzakelijk zijn voor het afweren van een  
direct gevaar voor lijf en leden. 

2) Een dringende noodzaak in de zin van 
lid 1 doet zich voor wanneer er bij het 
afwachten van een optreden van een 
beambte van de staat op welks grondgebied 
het feit zich voordoet of van het moment dat 
er een detacheringsrelatie in de zin van 
artikel 24, lid 2 tot stand is gebracht een 
reëel gevaar zou dreigen.

3) De optredende beambte moet de staat op 
welks grond gebied de feiten zich voordoen 
onverwijld hiervan in kennis stellen. Deze 
staat bevestigt de inkennisstelling en treft
onverwijld de maatregelen die noodzakelijk 
zijn om het gevaar af te weren en de 
situatie in eigen hand te nemen. De 
optredende beambten zijn gebonden aan de 
instructies van de staat op welks 
grondgebied zij optreden.

4) De verdragsluitende partijen regelen in 
een afzonderlijke overeenkomst de vraag 
welke instanties overeenkomstig lid 3 
onmiddellijk moeten worden geïnformeerd. 
De optredende beambten zijn gebonden aan 
de bepalingen van dit artikel en aan het 
recht van de verdragsluitende partij op 
wiens grondgebied zij optreden.

5) De maatregelen genomen door de 
optredende beambten worden geacht te zijn 
verricht door de staat op wiens grondgebied 
het feit zich heeft voorgedaan.

Or. de

Motivering

Dit amendement volgt de formulering van artikel 25 van het Verdrag van Prüm. Bpalingen 
over maatregelen in geval van direct gevaar moeten ook zijn opgenomen in het besluit van de 
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Raad, om een efficiëntere samenwerking op politieel gebied te waarborgen in de 
grensgebieden

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 82
Artikel 18 bis (nieuw)

Artikel 18 bis

Samenwerking op verzoek

1) De bevoegde autoriteiten van de 
verdragsluitende partijen bieden elkaar op 
verzoek bijstand in het kader van hun 
bevoegdheden en met inachtneming van 
hun binnenlands recht. 
2) Overeenkomstig artikel 39, lid 1, 1e zin 
van de overeenkomst van 19 juni 1990 
betreffende de uitvoering van de 
Overeenkomst van Schengen van 14 juni 
1985 inzake de geleidelijke afschaffing van 
de controles aan de gemeenschappelijke 
grenzen, bieden de bevoegde autoriteiten 
elkaar bijstand, met name door:

1. Het vaststellen van de eigenaars of 
gebruikers en de controle van rijbewijzen, 
en vaar- en vliegvergunningen bij 
voertuigen over de weg, te water of in de 
lucht, voor zover dit niet al geregeld is door 
artikel 12,

2.  Informatie over rijbewijzen, 
vaarbewijzen en vergelijkbare 
vergunningen.

3. Controles van verblijf- en woonplaats

4. Controles van verblijfsvergunningen

5. Controles van houders van 
telefoonaansluitingen en houders van 
andere telecommunicatieapparatuur voor 
zover die openbaar toegankelijk is,
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6. identiteitscontroles,

7. onderzoeken naar de herkomst van 
zaken, bij voorbeeld wapens, 
motorvoertuigen en watervoertuigen 
(onderzoek van kopers en -verkopers),

8. resultaten uit datacollecties van 
politieorganen en politiedossiers, alsook 
informatie uit openbaar toegankelijke 
databanken van de overheid,

9. onmiddellijke meldingen van wapens en 
explosieven en meldingen van vervalsing 
van geld en waardepapieren,

10. informatie voor de praktische 
uitvoering van observatiemaatregelen, 
grensoverschrijdende achtervolgingen en 
gecontroleerde leveringen,

11. Onderzoek naar de bereidheid van een 
informant tot het afleggen van een 
getuigenis.

Indien de instantie tot wie een verzoek 
gericht is niet terzake bevoegd is, geeft zij 
het verzoek door aan de bevoegde instantie. 
De instantie tot wie het verzoek gericht is 
stelt de verzoekende instantie in kennis van 
de doorverwijzing en van de instantie die 
bevoegd is om gevolg te geven aan het 
verzoek.
De bevoegde instantie geeft gevolg aan het 
verzoek en stelt de verzoekende instantie in 
kennis van het resultaat.

Or. de

Motivering

Dit amendement volgt de formulering van artikel 25 van het Verdrag van Prüm. Bpalingen 
over maatregelen in geval van direct gevaar moeten ook zijn opgenomen in het besluit van de 
Raad, om een efficiëntere samenwerking op politieel gebied te waarborgen in de 
gransgebieden. 
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Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 83
Artikel 24, lid 1, letter a) (nieuw)

1 bis. "persoonsgegevens": iedere 
informatie betreffende een geïdentificeerde 
of identificeerbare natuurlijke persoon, 
hierna "gegevenssubject" genoemd; een 
'identificeerbare persoon' betekent een 
persoon die - rechtstreeks of indirect - kan 
worden geïdentificeerd,  met name onder 
verwijzing naar een identificatienummer, 
of een of meer kenmerken die specifiek zijn 
voor zijn lichamelijke fysiologische, 
mentale, economische, culturele of sociale 
identiteit. 

Or. en

Motivering

Om redenen van rechtszekerheid moet een definitie van persoonsgegevens worden 
opgenomen, identiek aan die welke gebruikt wordt in art. 2 (a) van richtlijn 95/46/EG en art. 
2 (a) van het voorgestelde Kaderbesluit inzake persoonsgegevens.

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 84
Artikel 24, lid 1, letter b) (nieuw)

1b. "Niet-koderende deel van het DNA" 
betekent zones van chromosomen die geen 
genetische expressie hebben, d.w.z. 
waarvan niet bekend is dat zij informatie 
bevatten over erfelijke kenmerken.

Or. en

Motivering

De definitie van DNA-profielen en dus van het niet-koderende deel van het DNA is een 
essentieel element, aangezien het de informatie bevat die uit DNA kan worden verkregen.  
Deze definitie moet dus vervat zijn in het onderhavige besluit van de Raad en niet worden 
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overgelaten aan de uitvoeringsbepalingen die door de Raad bij gekwalificeerde meerderheid 
worden goedgekeurd. (zie art. 34, lid 2 quater van de tweede zin van het EU-Verdrag). Deze 
definitie is identiek aan die welke vervat is in het uitvoeringsakkoord bij het Verdrag van 
Prüm (Doc. 5437/07, 2.5. van de Raad).

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 85
Artikel 24, lid 2

2. Voor gegevens die uit hoofde van dit 
besluit worden of zijn verstrekt gelden de 
volgende bepalingen, tenzij in de 
voorafgaande hoofdstukken anderszins is 
bepaald.

2. De volgende bepalingen gelden voor elke 
behandeling van persoonlijke gegevens in 
het kader van dit besluit.

Or. de

Motivering

Duidelijk moet worden gemaakt dat de bepalingen van Hoofdstuk 6 voor alle 
dataverwerkingsprocessen gelden, dus ook voor nationale operaties en niet pas dan wanneer 
de gegevens worden overgedragen aan een andere lidstaat. Deze laatste benadering zou 
leiden tot een inconsistent niveau van gegevensbescherming.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro

Amendement 86
Artikel 24, lid 2

2. Voor gegevens die uit hoofde van dit 
besluit worden of zijn verstrekt gelden de 
volgende bepalingen, tenzij in de 
voorafgaande hoofdstukken anderszins is 
bepaald.

2. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van 
toepassing op de opslag en verwerking van 
DNA-analysebestanden en 
vingerafdrukgegevens in de lidstaten. 
Hoofdstuk 6 is eveneens van toepasing op 
de overdracht van andere persoonlijke 
gegevens in het kader van dit besluit.

Or. de

Motivering

Duidelijk moet worden gemaakt dat uitsluitend de in het besluit vastgestelde regeling voor 
databescherming van toepassing is.
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Amendement ingediend door Adina-Ioana Vălean

Amendement 87
Artikel 24, lid 2

2. Voor gegevens die uit hoofde van dit 
besluit worden of zijn verstrekt gelden de 
volgende bepalingen, tenzij in de 
voorafgaande hoofdstukken anderszins is 
bepaald.

2. Voor gegevens die uit hoofde van dit 
besluit worden of zijn verstrekt gelden de 
volgende bepalingen, tenzij in de 
voorafgaande hoofdstukken anderszins is 
bepaald.

Deze bepalingen zijn ook van toepassing op 
de verzameling en verwerking van DNA-
materiaal en vingerafdrukken in een 
lidstaat en de verstrekking van verdere 
persoonsgegevens binnen de reikwijdte van 
dit besluit.

Or. en

Amendement ingediend door Adina-Ioana Vălean

Amendement 88
Artikel 24 bis (nieuw)

Artikel 24 bis
"persoonsgegevens", iedere informatie 
betreffende een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon, 
hierna "betrokkene" te noemen; een 
'identificeerbare persoon' betekent een 
persoon die - rechtstreeks of indirect - kan 
worden geïdentificeerd,  met name onder 
verwijzing naar een identificatienummer, 
of een of meer kenmerken die specifiek zijn 
voor zijn lichamelijke fysiologische, 
mentale, economische, culturele of sociale 
identiteit.  

Or. en
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Amendement ingediend door Stavros Lambrinidis

Amendement 89
Artikel 25

Elke lidstaat waarborgt met betrekking tot 
de verwerking van persoonsgegevens die uit 
hoofde van dit besluit worden of zijn 
verstrekt, in het nationale recht een 
gegevensbeschermingsniveau dat tenminste 
overeenstemt met datgene dat voortvloeit 
uit het Verdrag van de Raad van Europa 
van 28 januari 1981 tot bescherming van 
personen met betrekking tot de 
geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens en het daarbij behorende 
Aanvullend Protocol van 8 november 2001, 
en houdt daarbij rekening met Aanbeveling 
R (87) 15 van het Comité van ministers van 
de Raad van Europa aan de lidstaten over 
het gebruik van persoonsgegevens op 
politieel gebied van 17 september 1987 ook 
wanneer de gegevens niet geautomatiseerd 
worden verwerkt.

De goedkeuring van een ruim kaderbesluit 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens in het kader van de 
samenwerking op veiligheids- en politieel 
gebied vormt een voorafgaande voorwaarde 
voor de tenuitvoerlegging van onderhavig 
besluit en vormt de minimale uitgangsbasis 
voor de aanvullende bepalingen op het 
gebied van gegevensbescherming die in 
onderhavig besluit vervat zijn. 

Or. en

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 90
Artikel 25, lid 1

1. Elke lidstaat waarborgt met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens die 
uit hoofde van dit besluit worden of zijn 
verstrekt, in het nationale recht een 
gegevensbeschermingsniveau dat tenminste 
overeenstemt met datgene dat voortvloeit 
uit het Verdrag van de Raad van Europa van 
28 januari 1981 tot bescherming van 
personen met betrekking tot de 
geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens en het daarbij behorende 
Aanvullend Protocol van 8 november 2001, 
en houdt daarbij rekening met Aanbeveling 
R (87) 15 van het Comité van ministers van 

1. Onder voorbehoud van de speciale
bepalingen van dit besluit, richt de 
verwerking van persoonsgegevens van dit 
besluit zich naar kaderrichtlijn 2007/XX/JI 
van de Raad inzake de bescherming van 
persoonsgegevens die verwerkt worden in 
het kader van de politionele en 
gerechtelijke samenwerking in strafzaken. 
Onverminderd het bovenstaande zijn het 
Verdrag van de Raad van Europa van 28 
januari 1981 tot bescherming van personen 
met betrekking tot de geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens en het 
daarbij behorende Aanvullend Protocol van
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de Raad van Europa aan de lidstaten over het 
gebruik van persoonsgegevens op politieel 
gebied van 17 september 1987 ook wanneer 
de gegevens niet geautomatiseerd worden 
verwerkt.

8 november 2001 van toepassing, en moet 
ook Aanbeveling R (87) 15 van het Comité 
van ministers van de Raad van Europa aan 
de lidstaten over het gebruik van 
persoonsgegevens op politieel gebied van 17 
september 1987 voor de verwerking van 
persoonsgevens als verbindend worden 
beschouwd, ook wanneer de gegevens niet 
geautomatiseerd worden verwerkt.

Or. de

Motivering

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit besluit moet zich richten op het 
bovengenoemde kaderbesluit, opdat in alle landen een toereikend niveau van 
databescherming kan worden gegarandeerd. Dat neemt niet weg dat ook de bovengenoemde 
juridische instrumenten van de Raad van Europa voor de lidstaten verbindend zijn.

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 91
Artikel 25, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De lidstaten houden rekening met de 
verschillende categorieën van 
persoonsgegevens en de doeleinden 
waarvoor deze werden verzameld, om te 
kunnen vaststellen voor welke termijnen zij 
kunnen worden opgeslagen en onder welke 
voorwaarden zij kunnen worden verzameld, 
verwerkt en overgedragen.
Persoonsgegevens die personen betreffen 
welke niet ervan verdacht worden een 
strafbaar feit te hebben gepleegd of daarbij 
betrokken te zijn geweest en niet voor een 
overtreding veroordeeld zijn, worden 
slechts verwerkt voor de doeleinden 
waarvoor zij werden verzameld en voor 
beperkte tijd opgeslagen. De lidstaten 
stellen passende beperkingen op aan de 
toegang tot dergelijke data en de overdracht 
ervan.

Or. de
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Motivering

De bepalingen voor databescherming moeten zijn afgestemd op de mate waarin personen 
betrokken zijn bij strafbare feiten (zulks overeenkomstig AM 14 van de door het EP 
goedgekeurde tekst van 14 juni 2006 betreffende het voorstel van de Commissie voor een 
kaderbesluit inzake de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de politiële en 
gerechtelijke samenwerking in strafzaken).

Amendement ingediend door Alexander Alvaro

Amendement 92
Artikel 25, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Persoonsgegevens worden niet 
overgedragen aan derde staten. 

Or. de

Motivering

Duidelijk moet worden gemaakt dat gevoelige gegevens niet worden overgedragen aan derde 
staten wier niveau van databescherming wellicht onzeker is.

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 93
Artikel 26, lid 1

1. De ontvangende lidstaat mag de 
persoonsgegevens uitsluitend verwerken 
voor de doeleinden waarvoor deze op grond 
van dit besluit zijn verstrekt; Verwerking 
voor andere doeleinden is alleen toegestaan 
na voorafgaande toestemming van de 
lidstaat die het dossier beheert en mag 
uitsluitend beheerd worden door het 
nationale recht van de ontvangende lidstaat. 
De toestemming mag worden verleend voor 
zover op grond van het nationale recht van 
de lidstaat die het bestand beheert deze 
verwerking voor zulke andere doeleinden is 
toegestaan.

1. De ontvangende lidstaat mag de 
persoonsgegevens uitsluitend verwerken 
voor de doeleinden waarvoor deze op grond 
van dit besluit zijn verstrekt. Een verwerking 
voor andere doeleinden is, behoudens de 
bepalingen van artikel 25 (Ia) alleen 
toegestaan na voorafgaande toestemming 
van de lidstaat die het dossier beheert en 
mag uitsluitend beheerd worden door het 
nationale recht van de ontvangende lidstaat. 
De toestemming mag worden verleend voor 
zover op grond van het nationale recht van 
de lidstaat die het bestand beheert deze 
verwerking voor zulke andere doeleinden is 
toegestaan en pas na onderzoek naar elk 
individueel geval.
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Or. de

Motivering

Persoonlijke gegevens van personen die niet van een strafbaar feit worden verdacht en 
evenmin voor zo'n feit veroordeeld zijn, mogen principieel niet voor andere doeleinden 
worden verwerkt. Bovendien moet worden voorkomen dat een algemene toestemming wordt 
verleend voor verwerking voor andere doeleinden; het is beter in elk individueel geval te 
onderzoeken of aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro

Amendement 94
Artikel 26, lid 2, alinea 2

2. De lidstaat die het dossier beheert mag de 
hem op grond van de artikelen 3, 4 en 9 
verstrekte gegevens uitsluitend verwerken 
voor zover dit voor het uitvoeren van de 
vergelijking, het geautomatiseerde 
beantwoorden van de bevraging of het 
protocolleren als bedoeld in artikel 31 
noodzakelijk is. Na afloop van de 
gegevensvergelijking of na de 
geautomatiseerde beantwoording van de 
bevraging worden de verstrekte gegevens 
onverwijld gewist, tenzij verdere 
verwerking noodzakelijk is ten behoeve van 
de doelen genoemd in alinea's 2 en 3 van 
lid 1.

2. De lidstaat die het dossier beheert mag de 
hem op grond van de artikelen 3, 4 en 9 
verstrekte gegevens uitsluitend verwerken 
voor zover dit voor het uitvoeren van de 
vergelijking, het geautomatiseerde 
beantwoorden van de bevraging of het 
protocolleren als bedoeld in artikel 31 
noodzakelijk is. Na afloop van de 
gegevensvergelijking of na de 
geautomatiseerde beantwoording van de 
bevraging worden de verstrekte gegevens 
onverwijld gewist.

Or. de

Motivering

Er moet geen uitzondering voor wissing worden gemaakt.

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 95
Artikel 27

De verstrekte persoonsgegevens mogen 
uitsluitend door de autoriteiten, instanties en 
rechtbanken worden verwerkt die bevoegd 

De verstrekte persoonsgegevens mogen 
uitsluitend door de autoriteiten, instanties en 
rechtbanken worden verwerkt die bevoegd 
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zijn voor een taak in het kader van de in 
artikel 26 genoemde doeleinden. In het 
bijzonder vindt de doorzending van de 
verstrekte gegevens aan andere instanties 
alleen plaats na voorafgaande toestemming 
van de verstrekkende lidstaat en met 
inachtneming van het recht van de 
ontvangende lidstaat.

zijn voor een taak in het kader van de in 
artikel 26 genoemde doeleinden. In het 
bijzonder vindt de doorzending van de 
verstrekte gegevens aan andere instanties 
alleen plaats na voorafgaande toestemming 
van de verstrekkende lidstaat, die voor elk 
geval afzonderlijk wordt verleend, en met 
inachtneming van het recht van de 
ontvangende lidstaat.

Or. de

Motivering

Voorkomen  moet worden dat een algemene toestemming wordt verleend voor verwerking 
voor andere doeleinden; het is beter in elk individueel geval te onderzoeken of aan de 
gestelde voorwaarden is voldaan.

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 96
Artikel 28, lid 1

1. De lidstaten staan borg voor de juistheid 
en de actualiteit van de persoonsgegevens.
Als blijkt, op basis van een mededeling van 
de betrokkene of anderszins, dat onjuiste 
gegevens of gegevens die niet hadden 
mogen worden verstrekt, toch verstrekt zijn, 
dan wordt dit onverwijld aan de 
ontvangende lidstaat of lidstaten 
meegedeeld. De betrokken lidstaat is, c.q. de 
betrokken lidstaten zijn, verplicht de
gegevens te corrigeren of te wissen. Voor 
het overige worden verstrekte 
persoonsgegevens gecorrigeerd als blijkt dat 
ze onjuist zijn. Als de ontvangende instantie 
reden heeft om aan te nemen dat de 
verstrekte gegevens onjuist zijn of gewist 
moeten worden, dan stelt zij de 
verstrekkende autoriteit daarvan onverwijld 
op de hoogte.

1. Persoonsgegevens moeten worden gewist 
wanneer zij niet langer meer nodig zijn 
voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. 
De lidstaten staan borg voor de juistheid en 
de actualiteit van de persoonsgegevens door 
de data vanaf het moment dat zij verzameld 
zijn tenminste elke twee jaar op hun 
juistheid te controleren. Als blijkt, op basis 
van een mededeling van de betrokkene of 
anderszins, dat onjuiste gegevens of 
gegevens die niet hadden mogen worden 
verstrekt, toch verstrekt zijn, dan wordt dit 
onverwijld aan de ontvangende lidstaat of 
lidstaten meegedeeld. De betrokken lidstaat 
is, c.q. de betrokken lidstaten zijn, verplicht 
de gegevens te corrigeren of te wissen. Voor 
het overige worden verstrekte 
persoonsgegevens gecorrigeerd als blijkt dat 
ze onjuist zijn. Als de ontvangende instantie 
reden heeft om aan te nemen dat de 
verstrekte gegevens onjuist zijn of gewist 
moeten worden, dan stelt zij de 
verstrekkende autoriteit daarvan onverwijld 
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op de hoogte.

Or. en

Motivering

Verzekerd moet worden dat persoonsgegevens gewist worden wanneer zij niet meer 
noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij werden verzameld (dit geldt niet alleen voor 
persoonsgegevens die door een andere lidstaat werden verstrekt, art. 28, lid 3); daarom zou 
het een wettelijke verplichting voor de lidstaten zijn om de gegevens vanaf het tijdstip van 
verzameling tenminste elke twee jaar op hun juistheid te controleren en dan eventueel te 
besluiten dat zij moeten worden gewist.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro

Amendement 97
Artikel 30, lid 4

4. De geprotocolleerde gegevens worden 
door passende voorzieningen tegen 
oneigenlijk gebruik en andere vormen van 
misbruik beschermd en twee jaar bewaard. 
Na afloop van de bewaringstermijn worden 
de geprotocolleerde gegevens onverwijld 
gewist.

4. De geprotocolleerde gegevens worden 
door passende voorzieningen tegen 
oneigenlijk gebruik en andere vormen van 
misbruik beschermd en vijf jaar bewaard. Na 
afloop van de bewaringstermijn worden de 
geprotocolleerde gegevens onverwijld 
gewist.

Or. de

Motivering

De termijn voor de bewaring van geprotocolleerde data moet tot vijf jaar worden verlengd.

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 98
Artikel 31

Recht van de betrokkene op informatie en 
schadevergoeding

Recht van de betrokkene op informatie en 
schadevergoeding

Or. de

Motivering

Vergelijk motivering bij het amendement op art. 31, lid 1.
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Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 99
Artikel 31, lid 1

1. Aan de betrokkene dient met 
inachtneming van het nationale recht, na 
overlegging van bewijs van zijn identiteit, 
op verzoek van de op grond van het 
nationaal recht bevoegde instantie, zonder 
onredelijke kosten, in algemeen 
begrijpelijke vorm en zonder 
onaanvaardbare vertraging informatie te 
worden verstrekt over de met betrekking tot 
zijn persoon verwerkte gegevens alsmede 
over de herkomst daarvan, de ontvanger of 
ontvangercategorieën, het beoogde doel van 
de verwerking en de rechtsgrond voor de 
verwerking. Bovendien heeft de betrokkene 
recht op correctie van onjuiste gegevens en 
op het wissen van onrechtmatig verwerkte 
gegevens. De lidstaten dragen er bovendien 
zorg voor dat de betrokkene in geval van 
inbreuk op zijn rechten met betrekking tot 
gegevensbescherming klacht kan indienen 
bij een onafhankelijke rechtbank of een 
tribunaal in de zin van artikel 6, lid 1, van 
het Europese Verdrag van de rechten van de 
mens of bij een onafhankelijke controle-
instantie in de zin van artikel 28 van 
Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens [4], en dat hij 
aanspraak op schadevergoeding kan maken 
of om een andere vorm van genoegdoening 
kan verzoeken. De nadere bijzonderheden 
met betrekking tot de procedure ter 
verwezenlijking van deze rechten en de 
redenen voor het beperken van het recht op 
toegang richten zich naar de desbetreffende 
nationale wettelijke voorschriften van de 
lidstaat waarin de betrokkene zijn rechten 
doet gelden.

1. Aan de betrokkene dient met 
inachtneming van het nationale recht in 
algemeen begrijpelijke vorm en zonder 
onaanvaardbare vertraging informatie te 
worden verstrekt over de met betrekking tot 
zijn persoon verwerkte gegevens alsmede 
over de herkomst daarvan, de ontvanger of 
ontvangercategorieën, het beoogde doel van 
de verwerking en de rechtsgrond voor de 
verwerking Bovendien heeft de betrokkene 
recht op correctie van onjuiste gegevens en 
op het wissen van onrechtmatig verwerkte 
gegevens. Ook hiervan dient de betrokkene 
in kennis te worden gesteld. De lidstaten 
dragen er bovendien zorg voor dat de 
betrokkene in geval van inbreuk op zijn 
rechten met betrekking tot 
gegevensbescherming klacht kan indienen 
bij een onafhankelijke rechtbank of een 
tribunaal in de zin van artikel 6, lid 1, van 
het Europese Verdrag van de rechten van de 
mens of bij een onafhankelijke controle-
instantie in de zin van artikel 28 van 
Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens [4], en dat hij 
aanspraak op schadevergoeding kan maken 
of om een andere vorm van genoegdoening 
kan verzoeken. De nadere bijzonderheden 
met betrekking tot de procedure ter 
verwezenlijking van deze rechten en de 
redenen voor het beperken van het recht op 
toegang richten zich naar de desbetreffende 
nationale wettelijke voorschriften van de 
lidstaat waarin de betrokkene zijn rechten 
doet gelden.
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Or. de

Motivering

Het recht op correctie en wissing en het recht op schadeloosstelling kunnen alleen effectief 
worden gegarandeerd, wanneer het principe gehuldigd wordt dat aan de betrokkenen  
informatie over de opslag en de mogelijkheden tot rechtsbescherming wordt verstrekt, want in 
vele gevallen weten de betrokkenen niet eens dat er gegeven over hen worden opgeslagen, 
zodat zij dan ook geen  gebruik kunnen maken van hun mogelijkheden tot rechtsbescherming 
(zie ook advies van de EDPS van 4 april 2007 over het onderhavige initiatief, nr. 75). 

Amendement ingediend door Alexander Alvaro

Amendement 100
Artikel 31, lia 1, alinea 1

Aan de betrokkene dient met inachtneming 
van het nationale recht, na overlegging van 
bewijs van zijn identiteit, op verzoek van de 
op grond van het nationaal recht bevoegde 
instantie, zonder onredelijke kosten, in 
algemeen begrijpelijke vorm en zonder 
onaanvaardbare vertraging informatie te 
worden verstrekt over de met betrekking tot 
zijn persoon verwerkte gegevens alsmede 
over de herkomst daarvan, de ontvanger of 
ontvangercategorieën, het beoogde doel van 
de verwerking en de rechtsgrond voor de 
verwerking.

1. Aan de betrokkene dient met 
inachtneming van het nationale recht in 
algemeen begrijpelijke vorm en zonder 
onaanvaardbare vertraging informatie te 
worden verstrekt over de met betrekking tot 
zijn persoon verwerkte gegevens alsmede 
over de herkomst daarvan, de ontvanger of 
ontvangercategorieën, het beoogde doel van 
de verwerking en de rechtsgrond voor de 
verwerking

Or. de

Motivering

De betrokken burger heeft het recht om geïnformeerd te worden over de overdracht van hem 
betreffende gegevens, zonder dat hij daartoe een verzoek hoeft te richten tot een instantie; in 
de meeste gevallen heeft hij immers geen kennis van een dergelijke overdracht.

Amendement ingediend door Adina-Ioana Vălean

Amendement 101
Artikel 32 bis (nieuw)

Artikel 32 bis
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Overdracht van gegevens
Gegevens die op grond van het onderhavige 
besluit zijn verwerkt, mogen niet worden 
overgedragen of beschikbaar gesteld aan 
een derde land of een internationale 
organisatie.

Or. en

Amendement ingediend door Alexander Alvaro

Amendement 102
Artikel 34

De Raad stelt conform de procedure van 
artikel 34, lid 2, onder c), tweede zin, van 
het VEU de maatregelen vast die nodig zijn 
voor de uitvoering van dit besluit op het 
niveau van de Unie.

De Raad stelt conform de procedure van 
artikel 34, lid 2, onder c), tweede zin, van 
het VEU de maatregelen vast die nodig zijn 
voor de uitvoering van dit besluit op het 
niveau van de Unie, na raadpleging van het 
Europees Parlement overeenkomstig art. 
39, lid 1 bam het EU-Verdrag en na 
raadpleging van de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming 
(EDPS).

Or. de

Motivering

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) moet het recht krijgen om 
door de Raad te worden geraadpleegd. Het Europees Parlement wordt overeenkomstig art. 
39 van het EU-verdrag automatisch geraadpleegd, maar het kan geen kwaad op deze plaats 
nogmaals hierop te wijzen.

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 103
Artikel 34

De Raad stelt conform de procedure van 
artikel 34, lid 2, onder c), tweede zin, van 
het VEU de maatregelen vast die nodig zijn 
voor de uitvoering van dit besluit op het 
niveau van de Unie.

De Raad stelt conform de procedure van 
artikel 34, lid 2, onder c), tweede zin, van 
het VEU de maatregelen vast die nodig zijn 
voor de uitvoering van dit besluit op het 
niveau van de Unie en na raadpleging van 
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de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming (EDPS).

Or. en

Motivering

Uitvoeringsbepalingen kunnen van essentiële betekenis zijn bij de verwerking van 
persoonsgegevens en daarom zou ook de EDPS hierbij moeten worden geraadpleegd (zie 
advies van de EDPS van 4 april 2007 over dit initiatief, nr. 20).

Amendement ingediend door Alexander Alvaro

Amendement 104
Artikel 35 bis (nieuw)

Artikel 35 bis
Vooral met het oog op de financiering van 
de scholing van de verantwoordelijke 
beambten, de personeelsbehoefte en de 
noodzakelijke uitrusting moet de 
Commissie onderzoeken of er steun kan 
worden verleend met middelen uit de 
begroting  van de Europese Unie.

Or. de

Motivering

De financiering van de in het besluit voorziene maatregelen vormt een aanzienlijke financiële 
belasting, vooral voor de lidstaten die nog niet over de vereiste infrastructuur beschikken. 
Daarom moet worden onderzocht welke mogelijkheden er bestaan voor steun uit de begroting 
van de Europese Unie.

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 105
Artikel 36, lid 4

4. Binnen [… jaar] na het van kracht worden 
van dit besluit stellen de lidstaten de Raad en 
de Commissie in kennis van de bestaande 
overeenkomsten of regelingen in de zin van 
lid 1 die zij willen blijven toepassen.

4. Binnen [… jaar] na het van kracht worden 
van dit besluit stellen de lidstaten de Raad, 
het Europees Parlement en de Commissie 
in kennis van de bestaande overeenkomsten 
of regelingen in de zin van lid 1 die zij 
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willen blijven toepassen.

Or. de

Motivering

Ook het Europees Parlement moet betrokken worden bij verdere maatregelen die het besluit 
van de Raad betreffen. 

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 106
Artikel 36, lid 5

5. De lidstaten stellen de Raad en de 
Commissie ook in kennis van iedere nieuwe 
overeenkomst of regeling in de zin van lid 2, 
binnen drie maanden na de ondertekening 
daarvan, dan wel, voor de instrumenten die 
reeds vóór de aanneming van dit besluit 
waren ondertekend, binnen drie maanden na 
de inwerkingtreding daarvan. 

5. De lidstaten stellen de Raad, het 
Europees Parlement en de Commissie ook 
in kennis van iedere nieuwe overeenkomst 
of regeling in de zin van lid 2, binnen drie 
maanden na de ondertekening daarvan, dan 
wel, voor de instrumenten die reeds vóór de 
aanneming van dit besluit waren 
ondertekend, binnen drie maanden na de 
inwerkingtreding daarvan. 

Or. de

Motivering

Ook het Europees Parlement moet betrokken worden bij verdere maatregelen die het besluit 
van de Raad betreffen.

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 107
Artikel 37, lid 1

1. De lidstaten nemen de maatregelen die 
nodig zijn om binnen [… jaar] na het van 
kracht worden aan dit besluit te voldoen.

1. De lidstaten nemen de maatregelen die 
nodig zijn om binnen [… jaar] na het van 
kracht worden aan dit besluit te voldoen. Op 
dat tijdstip moet zijn gegarandeerd dat het 
Kaderbesluit 2007/XX/JI van de Raad over 
de bescherming van persoonsgegevens die 
in het kader van de politiële en 
gerechtelijke samenwerking worden 
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verwerkt in werking zal zijn getreden en in 
alle lidstaten zal zijn omgezet.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op de wetgevingsresolutie. 

Amendement ingediend door Alexander Alvaro

Amendement 108
Artikel 37, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Vóór de omzetting van het besluit 
wordt er door de Commissie een verslag 
voorgelegd over de ervaringen van de zeven 
oorspronkelijke ondertekenende staten, dat 
vooral de technische uitvoerbaarheid 
betreft.

Or. de

Motivering

Op grond van de beperkte ervaringen ten aanzien van de in dit besluit voorziene maatregelen 
is het vereist om allereerst een evaluatie uit te voeren van de technische uitvoerbaarheid.

Amendement ingediend door Adina-Ioana Vălean

Amendement 109
Artikel 37, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Het Besluit treedt pas in werking een 
dag na de inwerkingtreding van het 
Kaderbesluit van de Raad inzake de 
bescherming van persoonsgegevens die 
verzameld zijn in het kader van de politiële 
en gerechtelijke samenwerking in 
strafrechtelijke zaken, dat een toereikend 
niveau van gegevensbescherming 
garandeert. 

Or. 
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Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 110
Artikel 37 bis (nieuw)

Artikel 37 bis
Uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
van dit Besluit, en daarna elke twee jaar, 
legt de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad een evaluatie voor 
van de toepassing van dit Besluit, opdat kan 
worden vastgesteld of het dient te worden 
gewijzigd. De evaluatie omvat een analyse 
van het nut en de doelmatigheid van het 
Besluit, alsook van zijn effect op de 
fundametele rechten van de betrokken 
personen en verder aangeven van hoeveel 
personen er gegevens opgeslagen zijn in de 
nationale databases van de lidstaten als 
gevolg van de uitwisseling van gegevens op 
grond van dit Besluit of de uitwisseling van 
gegevens op grond van 
opsporingsonderzoeken die overeenkomstig 
dit besluit werden uitgevoerd.

Or. 

Motivering

Er is nog maar een heel beperkte ervaring opgedaan met het Verdrag van Prüm en daarom is 
het van het grootste belang zo spoedig mogelijk een evaluatie te verrichten van dit nieuwe 
mechanisme en de effecten  ervan (zie advies van de EDPS van 4 april 2007 over dit initiatief, 
nr. 32). Ook zou het zeer nuttig zijn te weten in welke mate de lidstaten gebruik maken van dit 
nieuwe mechanisme.
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