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Inicjatywa Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa 
Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa 
Niderlandów, Republiki Austrii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki 
Włoskiej, Republiki Finlandii, Republiki Portugalskiej, Rumunii i Królestwa Szwecji mająca 
na celu przyjęcie decyzji Rady w sprawie intensywniejszej współpracy transgranicznej, 
szczególnie w walce z terroryzmem i przestępczością transgraniczną

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

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 62
Rezolucja legislacyjna

4a. wzywa Radę do zadbania o to, by niniejsza decyzja weszła w życie dopiero po wejściu w 
życie decyzji ramowej 2007/XX/JI Rady w sprawie ochrony danych osobowych 
przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych;

Or. de

Uzasadnienie

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przetwarzanych we 
wszystkich państwach członkowskich niezwykle ważne jest, aby wyżej wymieniona decyzja 
ramowa w sprawie ochrony danych osobowych zaczęła obowiązywać przed wejściem w życie 
niniejszej decyzji.
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Tekst proponowany przez Królestwo Belgii, 
Republikę Bułgarii, Republikę Federalną 
Niemiec, Królestwo Hiszpanii, Republikę 

Francuską, Wielkie Księstwo Luksemburga, 
Królestwo Niderlandów, Republikę Austrii, 
Republikę Słowenii, Republikę Słowacką, 
Republikę Włoską, Republikę Finlandii, 

Republikę Portugalską, Rumunię i 
Królestwo Szwecji

Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Stavros Lambrinidis

Poprawka 63
Punkt 10 a preambuły (nowy)

(10a) Rada powinna przeprowadzić 
dogłębną ocenę konieczności, 
proporcjonalności, funkcjonowania i 
skuteczności konwencji z Prüm, a także 
ocenę jej wpływu na prawa podstawowe i 
bezpieczeństwo danych.

Or. en

Poprawkę złożył Stavros Lambrinidis

Poprawka 64
Punkt 17 preambuły

(17) Bliższa współpraca policyjna i sądowa 
w sprawach karnych musi iść w parze 
z poszanowaniem praw podstawowych, w 
szczególności prawa do prywatności i 
ochrony danych osobowych.

(17) Bliższa współpraca policyjna i sądowa 
w sprawach karnych musi iść w parze 
z poszanowaniem praw podstawowych, w 
szczególności prawa do prywatności i 
ochrony danych osobowych.

Niniejsza decyzja powinna gwarantować to 
za pomocą wszechstronnych specjalnych 
rozwiązań dotyczących ochrony danych, 
które powinny być dostosowane do 
szczególnego charakteru wymiany danych 
przez nią regulowanych. Szczegółowe 
przepisy dotyczące ochrony danych zawarte 
w niniejszej decyzji powinny uwzględniać 
zwłaszcza szczególny charakter 

Poszanowanie praw podstawowych 
powinna gwarantować wszechstronna 
decyzja ramowa w sprawie ochrony danych 
osobowych w kontekście współpracy 
policyjnej i w współpracy w dziedzinie 
bezpieczeństwa prowadzonej w ramach 
trzeciego filaru, którą Rada powinna 
przyjąć przed przyjęciem niniejszej decyzji, 
w pełni przestrzegając zaleceń Parlamentu, 



AM\663967PL.doc 3/31 PE 388.484v01-00

PL

transgranicznego dostępu on-line do baz 
danych. Ponieważ w przypadku dostępu on-
line państwa członkowskie zarządzające 
zbiorem nie mają możliwości prowadzenia 
uprzednich kontroli, niniejsza decyzja 
powinna zapewniać kontrolę wsteczną.

a także wszechstronne specjalne 
rozwiązania dotyczące ochrony danych, 
które powinny być dostosowane do 
szczególnego charakteru wymiany danych 
przez nią regulowanych. Szczegółowe 
przepisy dotyczące ochrony danych zawarte 
w niniejszej decyzji powinny uwzględniać 
zwłaszcza szczególny charakter 
transgranicznego dostępu on-line do baz 
danych.  Szczegółowe przepisy dotyczące 
ochrony danych zawarte w niniejszej decyzji 
powinny uwzględniać zwłaszcza szczególny 
charakter transgranicznego dostępu on-line 
do baz danych.  Ponieważ w przypadku 
dostępu on-line państwa członkowskie 
zarządzające zbiorem nie mają możliwości 
prowadzenia uprzednich kontroli, niniejsza 
decyzja powinna zapewniać kontrolę 
wsteczną. 

Or. en

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 65
Punkt 18 preambuły

(18) Państwa członkowskie, świadome 
znaczenia, jakie niniejsza decyzja ma dla 
ochrony praw osób fizycznych, oraz 
świadome, że dostarczanie danych 
osobowych innemu państwu 
członkowskiemu wymaga zachowania 
odpowiedniego standardu ochrony danych 
przez państwo członkowskie je otrzymujące, 
powinny dopilnować skutecznej realizacji
wszystkich przepisów dotyczących ochrony 
danych zawartych w niniejszej decyzji.

(18) Uwzględniając znaczenie, jakie 
niniejsza decyzja ma dla ochrony praw osób 
fizycznych, oraz fakt, że dostarczanie 
danych osobowych innemu państwu 
członkowskiemu wymaga zachowania 
odpowiedniego standardu ochrony danych 
przez państwo członkowskie je otrzymujące, 
istotne jest, aby stworzyć taki odpowiedni 
standard ochrony danych we wszystkich 
państwach członkowskich poprzez
skuteczną realizację wszystkich przepisów 
dotyczących ochrony danych zawartych w 
niniejszej decyzji, a także poprzez 
wdrożenie decyzji ramowej Rady 
2005/XX/JI w sprawie ochrony danych 
osobowych przetwarzanych w ramach 
współpracy policyjnej i sądowej w sprawach 
karnych.
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Or. de

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do rezolucji legislacyjnej.

Poprawkę złożył Stavros Lambrinidis

Poprawka 66
Punkt 20 preambuły

(20) Niniejsza decyzja nie narusza praw 
podstawowych i przestrzega zasady zawarte 
w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej,

(20) Pełen przegląd i ocena 
dotychczasowego funkcjonowania 
konwencji z Prüm oraz ustanowienie 
decyzji ramowej trzeciego filaru w sprawie 
ochrony danych osobowych to warunki 
wejścia w życie i stosowania niniejszej 
decyzji,

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 67
Artykuł 1

Państwa członkowskie zamierzają w drodze 
niniejszej decyzji zintensyfikować 
współpracę transgraniczną w sprawach 
objętych tytułem VI Traktatu UE, w 
szczególności dotyczących wymiany 
informacji między organami 
odpowiedzialnymi za prewencję kryminalną 
i wykrywanie przestępstw. Do tego celu 
niniejsza decyzja zawiera przepisy w 
następujących dziedzinach:

Państwa członkowskie zamierzają w drodze 
niniejszej decyzji zintensyfikować 
współpracę transgraniczną w sprawach 
objętych tytułem VI Traktatu UE, w 
szczególności dotyczących wymiany 
informacji między organami 
odpowiedzialnymi za prewencję kryminalną 
i wykrywanie przestępstw zgodnie z art. 2 
decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej 
2002/584/JI z 13 czerwca 2002 r., a także 
zgodnie z art. 1-3 decyzji ramowej 
2002/475/JI Rady Unii Europejskiej z 13 
czerwca 2002 r. Do tego celu niniejsza 
decyzja zawiera przepisy w następujących 
dziedzinach:

Or. de
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Uzasadnienie

W tym miejscu należy ograniczyć szeroki zakres stosowania decyzji, tym bardziej że nie 
istnieje jednolite europejskie prawo karne materialne. Katalog przestępstw europejskiego 
nakazu aresztowania stanowi odpowiednią podstawę do zagwarantowania konkretnego 
stosowania i spójności europejskiego prawodawstwa w tej dziedzinie.

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 68
Artykuł 1

Państwa członkowskie zamierzają w drodze 
niniejszej decyzji zintensyfikować 
współpracę transgraniczną w sprawach 
objętych tytułem VI Traktatu UE, w 
szczególności dotyczących wymiany 
informacji między organami 
odpowiedzialnymi za prewencję kryminalną 
i wykrywanie przestępstw. Do tego celu 
niniejsza decyzja zawiera przepisy w 
następujących dziedzinach:

Państwa członkowskie zamierzają w drodze 
niniejszej decyzji zintensyfikować 
współpracę transgraniczną w sprawach 
objętych tytułem VI Traktatu UE, w 
szczególności dotyczących wymiany 
informacji między organami 
odpowiedzialnymi za prewencję kryminalną 
i wykrywanie przestępstw przy zapewnieniu 
wysokiego stopnia ochrony danych 
osobowych. Do tego celu niniejsza decyzja 
zawiera przepisy w następujących 
dziedzinach: 

Or. en

Uzasadnienie

Cel i zakres instrumentu prawnego jest odzwierciedleniem hierarchii podstawowych 
interesów państw członkowskich. Zapobieganie przestępstwom i ich wykrywanie stanowi bez 
wątpienia taki właśnie podstawowy interes państwa, lecz jest nim także ochrona 
podstawowego prawa do prywatności i ochrona danych osobowych. Aby nadać prawu do 
prywatności i ochronie danych osobowych odpowiednie znaczenie, należy wymienić je w tym 
właśnie artykule.

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 69
Artykuł 1 punkt 4 a (nowy)

4a. Przepisy w sprawie minimalnego 
poziomu ochrony danych stosowanego do 
danych przetwarzanych w wyniku procedur 
ustanowionych niniejszą decyzją (rozdział 
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6);

Or. en

Uzasadnienie

Cel i zakres instrumentu prawnego jest odzwierciedleniem hierarchii podstawowych 
interesów państw członkowskich. Zapobieganie przestępstwom i ich wykrywanie stanowi bez 
wątpienia taki właśnie podstawowy interes państwa, lecz jest nim także ochrona 
podstawowego prawa do prywatności i ochrona danych osobowych. Aby nadać prawu do 
prywatności i ochronie danych osobowych odpowiednie znaczenie, należy wymienić je w tym 
właśnie artykule.

Poprawkę złożyła Adina-Ioana Vălean

Poprawka 70
Artykuł 1 punkt 4 a (nowy)

4a. Przepisy w sprawie ochrony danych 
mające zastosowanie do przetwarzania 
danych osobowych (rozdział 6);

Or. en

Poprawkę złożyła Adina-Ioana Vălean

Poprawka 71
Artykuł 1 a (nowy)

Artykuł 1a
Kategorie danych

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
jasne rozróżnienie między danymi 
osobowymi 
- osób podejrzanych o popełnienie lub 
współudział w przestępstwie,
- osób skazanych za popełnienie 
przestępstwa,

- osób, co do których istnieją poważne 
obawy, że popełnią przestępstwo,

- osób, które mogą być wezwane do 
złożenia zeznań w dochodzeniach w 
związku z przestępstwami lub w dalszym 
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postępowaniu karnym,

- osób, które padły ofiarą przestępstwa lub 
w przypadku których istnieją podstawy do 
przypuszczenia, że mogły być ofiarą 
przestępstwa, 

- osób, które mogą dostarczyć informacji o 
przestępstwach,

- znajomych lub współpracowników osób 
wyżej wymienionych, oraz

- osób, które nie należą do żadnej z wyżej 
wymienionych kategorii.

Or. en

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 72
Artykuł 2 ustęp 1

1. Państwa członkowskie tworzą i prowadzą 
krajowe zbiory analiz DNA do celów 
wykrywania przestępstw. W ramach 
niniejszej decyzji, dane przechowywane w 
tych zbiorach przetwarzane są zgodnie z 
niniejszą decyzją i zgodnie z prawem 
krajowym mającym zastosowanie do 
przetwarzania.

1. Państwa członkowskie tworzą i prowadzą 
krajowe zbiory analiz DNA do celów 
wykrywania poważnych przestępstw. Profile 
DNA do tych zbiorów analiz DNA 
sporządza się jedynie w ramach prewencji 
kryminalnej lub ścigania przestępstw.

W zbiorach analiz DNA należy dokonać 
wyraźnego rozróżnienia między profilami 
DNA następujących kategorii osób:
- osoby skazane za popełnienie 
przestępstwa,
- osoby podejrzane o popełnienie 
przestępstwa lub udział w przestępstwie,
- osoby, co do których istnieją poważne 
podstawy, by sądzić, że popełnią one 
przestępstwo,
- osoby, które mogą zostać wezwane na 
świadka w ramach dochodzenia w sprawie 
przestępstwa lub następującego po nim 
postępowania karnego, 
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- osoby, które padły ofiarą przestępstwa lub 
w przypadku których pewne fakty wskazują 
na taką możliwość, 
- osoby, które mogą dostarczyć informacji 
dotyczących przestępstw,
- osoby pozostające w kontakcie z wyżej 
wymienionymi osobami lub będące ich 
wspólnikami,
- osoby, które nie należą do żadnej z 
powyższych kategorii.
Ponadto przetwarzanie danych
przechowywanych w tych zbiorach odbywa 
się zgodnie z niniejszą decyzją stosownie do 
prawa krajowego mającego zastosowanie 
do przetwarzania.

Or. de

Uzasadnienie

Kategorie osób zaczerpnięto z wniosku Komisji dotyczącego decyzji ramowej w sprawie 
ochrony danych osobowych (KOM(2005)475). Tego rodzaju rozróżnienie jest niezbędne w 
celu zapewnienia odpowiednich regulacji dotyczących dalszego przetwarzania tych 
sensytywnych danych w zależności od stopnia udziału w przestępstwie (zob. także opinię nr 75 
Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 4 kwietnia 2007 r. na temat niniejszej 
inicjatywy).

Poprawkę złożyła Adina-Ioana Vălean

Poprawka 73
Artykuł 2 ustęp 2 a (nowy)

2a. „niekodująca część DNA” oznacza 
strefy chromosomów nie zawierające 
informacji genetycznej, tzn. które zgodnie z 
obecnym stanem wiedzy nie dostarczają 
informacji o konkretnych cechach 
dziedzicznych. Niezależnie od postępu 
naukowego, nie można ujawniać więcej 
informacji z niekodującej części DNA ani 
obecnie, ani w przyszłości. 

Or. en
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Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 74
Artykuł 6 ustęp 2 a (nowy)

2a. Poszczególne państwa członkowskie 
przekazują pozostałym państwom 
członkowskim oraz Komisji Europejskiej 
listę wyznaczonych krajowych punktów 
kontaktowych.

Or. de

Uzasadnienie

Udostępnienie wykazu krajowych punktów kontaktowych innym państwom członkowskim oraz 
przekazanie go Komisji jest uzasadnione.

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 75
Artykuł 7 część wprowadzająca

W przypadku gdy w toczącym się 
dochodzeniu lub postępowaniu karnym brak 
jest jakiegokolwiek dostępnego profilu DNA 
dla danej osoby, która przebywa na terenie 
zapytanego państwa członkowskiego, 
zapytane państwo członkowskie udziela 
pomocy prawnej poprzez pobranie i 
przeanalizowanie materiału komórkowego 
tej osoby oraz przekazanie otrzymanego 
profilu DNA, jeżeli:

W przypadku gdy w toczącym się 
dochodzeniu lub postępowaniu karnym w 
sprawie o poważne przestępstwo brak jest 
jakiegokolwiek dostępnego profilu DNA dla 
danej osoby podejrzanej o popełnienie 
takiego przestępstwa i która przebywa na 
terenie zapytanego państwa członkowskiego, 
zapytane państwo członkowskie udziela 
pomocy prawnej poprzez pobranie i 
przeanalizowanie materiału komórkowego 
tej osoby oraz przekazanie otrzymanego 
profilu DNA, jeżeli:

Or. en

Uzasadnienie

Art. 7 ustanawia dla państwa członkowskiego obowiązek aktywnego zbierania materiału 
biometrycznego danej osoby, co potencjalnie poważnie wpływa na jej prawa podstawowe.  
Obowiązek ten jest proporcjonalny jedynie wtedy, gdy jest on jaśniej sformułowany i 
ograniczony poprzez zawężenie grona osób do podejrzanych o popełnienie poważnego 
przestępstwa. 



PE 388.484v01-00 10/31 AM\663967PL.doc

PL

Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 76
Artykuł 11 ustęp 2 a (nowy)

2a. Poszczególne państwa członkowskie 
przekazują pozostałym państwom 
członkowskim oraz Komisji Europejskiej 
listę wyznaczonych krajowych punktów 
kontaktowych.

Or. de

Uzasadnienie

Udostępnienie wykazu krajowych punktów kontaktowych innym państwom członkowskim oraz 
przekazanie go Komisji jest uzasadnione.

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 77
Artykuł 12 ustęp 1

1. Do celów prewencji kryminalnej i 
wykrywania przestępstw oraz do 
zajmowania się innymi czynami 
zabronionymi, które podlegają jurysdykcji 
sądów lub prokuratury państwa 
członkowskiego przeszukującego dane, a 
także w celu ochrony porządku publicznego 
i bezpieczeństwa publicznego, państwa 
członkowskie umożliwiają krajowym 
punktom kontaktowych pozostałych państw 
członkowskich, o których mowa w ust. 2, 
dostęp do następujących krajowych danych 
rejestracyjnych pojazdów, oraz przyznają 
prawo do zautomatyzowanego 
przeszukiwania tych danych w 
pojedynczych przypadkach:

1. Do celów wykrywania przestępstw oraz 
do zajmowania się innymi czynami 
zabronionymi, które podlegają jurysdykcji 
sądów lub prokuratury państwa 
członkowskiego przeszukującego dane, a 
także w celu ochrony porządku publicznego 
i bezpieczeństwa publicznego, państwa 
członkowskie umożliwiają krajowym 
punktom kontaktowych pozostałych państw 
członkowskich, o których mowa w ust. 2, 
dostęp do następujących krajowych danych 
rejestracyjnych pojazdów, oraz przyznają 
prawo do zautomatyzowanego 
przeszukiwania tych danych w 
pojedynczych przypadkach:

Or. de

Uzasadnienie

Gromadzenie i przekazywanie danych rejestracyjnych pojazdów do celów prewencji 
kryminalnej nie ma sensu. Nie pojawia się żadna wartość dodana.
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Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 78
Artykuł 15 ustęp 2 a (nowy)

Poszczególne państwa członkowskie 
przekazują pozostałym państwom 
członkowskim oraz Komisji Europejskiej 
listę wyznaczonych krajowych punktów 
kontaktowych.

Or. de

Uzasadnienie

Udostępnienie wykazu krajowych punktów kontaktowych innym państwom członkowskim oraz 
przekazanie go Komisji jest uzasadnione.

Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 79
Artykuł 16 ustęp 3 a (nowy)

3a. Poszczególne państwa członkowskie 
przekazują pozostałym państwom 
członkowskim oraz Komisji Europejskiej 
listę wyznaczonych krajowych punktów 
kontaktowych.

Or. de

Uzasadnienie

Udostępnienie wykazu krajowych punktów kontaktowych innym państwom członkowskim oraz 
przekazanie go Komisji jest uzasadnione.

Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 80
Artykuł 17 ustęp 2

2. Każde państwo członkowskie, jako 
przyjmujące państwo członkowskie, zgodnie 
z własnym prawem krajowym i za zgodą 

2. Każde państwo członkowskie, jako 
przyjmujące państwo członkowskie, zgodnie 
z własnym prawem krajowym i za zgodą 
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wysyłającego państwa członkowskiego, 
może przyznać funkcjonariuszom 
wysyłającego państwa członkowskiego, 
uczestniczącym we wspólnych 
interwencjach, uprawnienia wykonawcze 
lub, o ile jest to dozwolone prawem 
przyjmującego państwa członkowskiego, 
pozwolić funkcjonariuszom wysyłającego 
państwa członkowskiego wykonywać ich 
uprawnienia wykonawcze zgodnie z 
prawem wysyłającego państwa 
członkowskiego. Takie uprawnienia 
wykonawcze mogą być wykonywane 
wyłącznie pod kierownictwem i zasadniczo 
w obecności funkcjonariuszy przyjmującego 
państwa członkowskiego. Funkcjonariusze 
wysyłającego państwa członkowskiego
podlegają prawu przyjmującego państwa 
członkowskiego. Odpowiedzialność za ich 
działania ponosi przyjmujące państwo 
członkowskie.

wysyłającego państwa członkowskiego, 
może przyznać funkcjonariuszom 
wysyłającego państwa członkowskiego, 
uczestniczącym we wspólnych 
interwencjach, uprawnienia wykonawcze. 
Takie uprawnienia wykonawcze mogą być 
wykonywane wyłącznie pod kierownictwem 
i zasadniczo w obecności funkcjonariuszy 
przyjmującego państwa członkowskiego. 
Funkcjonariusze wysyłającego państwa 
członkowskiego podlegają prawu 
przyjmującego państwa członkowskiego. 
Odpowiedzialność za ich działania ponosi 
przyjmujące państwo członkowskie.

Or. de

Uzasadnienie

W celu bezpieczeństwa prawnego zainteresowanych osób uprawnienia wysyłanych 
funkcjonariuszy muszą określać przepisy przyjmującego państwa członkowskiego.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 81
Artykuł 17 a (nowy)

Artykuł 17a
Środki podejmowane w razie zagrożenia

1) W razie nagłej potrzeby funkcjonariusze 
jednej ze stron układu mogą – bez 
uprzedniej zgody drugiej strony układu –
przekroczyć wspólną granicę, aby w 
obszarze przygranicznym na terytorium 
należącym do drugiej strony układu podjąć 
środki tymczasowe zgodnie z wewnętrznym 
prawem państwa przyjmującego, które są 
niezbędne w celu ochrony przed 
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zagrożeniem dla zdrowia i życia.

2) Nagła potrzeba w rozumieniu ust. 1 
występuje wtedy, gdy oczekiwanie na 
interwencję funkcjonariuszy państwa 
przyjmującego lub na objęcie dowodzenia w 
rozumieniu art. 24 ust. 2 grozi 
urzeczywistnieniem zagrożenia.

3) Funkcjonariusze wkraczający na 
terytorium państwa przyjmującego 
bezzwłocznie informują je o tym fakcie. 
Państwo przyjmujące potwierdza odbiór tej 
informacji i niezwłocznie podejmuje środki 
konieczne do ochrony przed zagrożeniem 
oraz przejęcia dowodzenia. Wkraczający 
funkcjonariusze przestrzegają instrukcji 
państwa przyjmującego.

4) Strony układu określają w osobnym 
porozumieniu, jakie organy należy 
niezwłocznie powiadomić zgodnie z ust. 3. 
Wkraczający funkcjonariusze przestrzegają 
postanowień niniejszego artykułu oraz 
prawa strony układu, na której terytorium 
wykonują swoje czynności.

5) Środki podjęte przez wkraczających 
funkcjonariuszy przypisuje się państwu 
przyjmującemu.

Or. de

Uzasadnienie

Treść niniejszej poprawki jest identyczna z art. 25 Układu z Prüm. Przepisy dotyczące 
środków podejmowanych w razie zagrożenia powinny się znajdować również w decyzji Rady, 
aby możliwe było zagwarantowanie skuteczniejszej współpracy policji na obszarach 
przygranicznych.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 82
Artykuł 18 a (nowy)

Artykuł 18a
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Współpraca na wniosek
1) Właściwe organy stron układu na 
wniosek udzielają sobie wzajemnie pomocy 
w ramach swoich kompetencji i zgodnie z 
prawem krajowym.

2) Właściwe organy stron układu udzielają 
sobie wzajemnie pomocy zgodnie z art. 39 
ust. 1 zdanie 1 Porozumienia 
wykonawczego z dnia 19 czerwca 1990 r. do 
Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 
1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia 
kontroli na wspólnych granicach, w 
szczególności poprzez:

1. udostępnianie informacji na temat 
właścicieli i operatorów oraz kierowców i 
kierujących pojazdami drogowymi, 
wodnymi i powietrznymi, nieobjętych art. 
12,

2. udostępnianie informacji na temat praw 
jazdy, patentów żeglarskich i innych 
podobnych uprawnień,

3. informowanie o miejscu pobytu i 
zamieszkania,

4. informowanie o dokumentach 
pobytowych,

5. udzielanie informacji o abonentach 
numerów telefonicznych i innych usług 
telekomunikacyjnych, jeżeli są one 
publicznie dostępne,

6. udzielanie informacji dotyczących 
tożsamości,

7. określanie miejsca pochodzenia 
przedmiotów, np. broni, pojazdów 
drogowych i wodnych (zapytania dotyczące 
kanałów sprzedaży),

8. udzielanie informacji w oparciu o dane i 
dokumenty zgromadzone przez policję oraz 
udostępnianie informacji z urzędowych baz 
danych, które są publicznie dostępne,
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9. natychmiastowe ostrzeganie o broni i 
materiałach wybuchowych oraz 
informowanie o przypadkach podrabiania 
pieniędzy i znaków wartościowych,

10. udzielanie informacji na temat 
praktycznych aspektów prowadzenia 
obserwacji obszaru przygranicznego, 
przeprowadzania pościgów 
transgranicznych i stosowania przesyłki 
kontrolowanej,

11. ustalanie gotowości do składania 
zeznań przez respondenta.

3) Jeżeli organ otrzymujący wniosek nie 
jest uprawniony do jego rozpatrzenia, 
przekazuje on ten wniosek właściwemu 
organowi. Organ otrzymujący wniosek 
powiadamia organ występujący z 
wnioskiem o fakcie przekazania wniosku, 
udzielając jednocześnie informacji o 
organie uprawnionym do rozpatrzenia 
wniosku. Właściwy organ rozpatruje 
wniosek i informuje organ występujący z 
wnioskiem o rezultacie podjętych 
czynności.

Or. de

Uzasadnienie

Treść niniejszej poprawki jest identyczna z art. 27 Układu z Prüm. Przepisy dotyczące 
środków podejmowanych w razie zagrożenia powinny się znajdować również w decyzji Rady, 
aby możliwe było zagwarantowanie skuteczniejszej współpracy policji na obszarach 
przygranicznych.

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 83
Artykuł 24 ustęp 1 litera a) (nowa)

1a. „dane osobowe” oznaczają wszelkie 
dane dotyczące zidentyfikowanej lub 
możliwej do zidentyfikowania osoby 
fizycznej („osoby, do której odnoszą się 
dane”); „osoba możliwa do 
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zidentyfikowania” to osoba, której 
tożsamość można ustalić bezpośrednio lub 
pośrednio, szczególnie przez powołanie się 
na numer identyfikacyjny lub jeden bądź 
kilka szczególnych czynników 
określających jej fizyczną, fizjologiczną, 
umysłową, ekonomiczną, kulturową lub 
społeczną tożsamość;

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na pewność prawną należy zawrzeć w decyzji definicję danych osobowych, 
identyczną w porównaniu z definicją zawartą w art. 2 lit. a) dyrektywy 95/46/WE oraz art. 2 
lit. a) wniosku w sprawie decyzji ramowej dotyczącej danych osobowych.

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 84
Artykuł 24 ustęp 1 litera 1 b) (nowa)

1b. „niekodująca część DNA” oznacza 
strefy chromosomów nie zawierające 
informacji genetycznej, tzn. które zgodnie z 
obecnym stanem wiedzy nie dostarczają 
informacji o konkretnych cechach 
dziedzicznych.  

Or. en

Uzasadnienie

Definicja profilu DNA i niekodującej części DNA jest elementem kluczowym, jako że stanowi 
o tym, jakie informacje można z DNA uzyskać. W związku z tym należy te definicje umieścić w 
niniejszej decyzji Rady i nie pozostawiać ich aktom wykonawczym przyjmowanym przez Radę 
większością kwalifikowaną; patrz art. 34 ust. 2 lit. c) zdanie drugie traktatu UE. Podana 
definicja jest identyczna z definicją ustanowioną w umowie wykonawczej do konwencji z 
Prüm (dokument Rady 5437/07, 2.5)

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 85
Artykuł 24 ustęp 2

2. O ile poprzednie rozdziały nie stanowią 2. Poniższe przepisy obowiązują w 
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inaczej, do danych, które są dostarczane 
lub zostały dostarczone zgodnie z niniejszą 
decyzją stosuje się następujące przepisy.

przypadku przetwarzania danych 
osobowych w ramach niniejszej decyzji.

Or. de

Uzasadnienie

Należy jasno określić, że przepisy rozdziału 6 obowiązują w przypadku wszelkich procesów 
przetwarzania danych, tak więc również w sprawach krajowych, a nie dopiero po przekazaniu 
danych innemu państwu członkowskiemu. W tym ostatnim przypadku doprowadziłoby to do 
nierównomiernej ochrony danych.

Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 86
Artykuł 24 ustęp 2

2. O ile poprzednie rozdziały nie stanowią 
inaczej, do danych, które są dostarczane 
lub zostały dostarczone zgodnie z niniejszą 
decyzją stosuje się następujące przepisy.

2. Przepisy zawarte w niniejszym rozdziale 
mają zastosowanie do przechowywania i 
przetwarzania danych dotyczących analizy 
DNA oraz danych daktyloskopowych w 
państwach członkowskich. Rozdział 6 ma 
również zastosowanie w przypadku 
przekazywania dalszych danych osobowych 
w ramach niniejszej decyzji.

Or. de

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że zastosowanie ma tylko i wyłącznie system ochrony danych ustanowiony 
na mocy decyzji.

Poprawkę złożyła Adina-Ioana Vălean

Poprawka 87
Artykuł 24 ustęp 2

2. O ile poprzednie rozdziały nie stanowią 
inaczej, do danych, które są dostarczane lub 
zostały dostarczone zgodnie z niniejszą 
decyzją stosuje się następujące przepisy.

2. O ile poprzednie rozdziały nie stanowią 
inaczej, do danych, które są dostarczane lub 
zostały dostarczone zgodnie z niniejszą 
decyzją stosuje się następujące przepisy.

Przepisy te mają także zastosowanie do 
gromadzenia i przetwarzania materiału 
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genetycznego i odcisków palców w państwie 
członkowskim i dostarczania kolejnych 
danych osobowych w dziedzinie 
zastosowania niniejszej decyzji.

Or. en

Poprawkę złożyła Adina-Ioana Vălean

Poprawka 88
Artykuł 24 a (nowy)

Artykuł 24a
„dane osobowe” oznaczają wszelkie dane 
dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osoby fizycznej; „osoba 
możliwa do zidentyfikowania” to osoba, 
której tożsamość można ustalić 
bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie 
przez powołanie się na numer 
identyfikacyjny lub jeden bądź kilka 
szczególnych czynników określających jej 
fizyczną, fizjologiczną, umysłową, 
ekonomiczną, kulturową lub społeczną 
tożsamość. 

Or. en

Poprawkę złożył Stavros Lambrinidis

Poprawka 89
Artykuł 25

W odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych, które są dostarczane lub zostały 
dostarczone zgodnie z niniejszą decyzją, 
każde państwo członkowskie gwarantuje w 
swoim prawie krajowym poziom ochrony 
danych co najmniej równy poziomowi 
wynikającemu z konwencji Rady Europy z 
dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób 
w związku z automatycznym 
przetwarzaniem danych osobowych i z 
protokołu dodatkowego do tej konwencji 
z dnia 8 listopada 2001 r., oraz uwzględnia 

Przyjęcie wszechstronnej dyrektywy 
ramowej w sprawie ochrony danych 
osobowych w kontekście współpracy 
policyjnej i w współpracy w dziedzinie 
bezpieczeństwa prowadzonej w ramach 
trzeciego filaru jest warunkiem stosowania 
niniejszej decyzji i powinno być minimalną 
podstawą dla każdego środka dodatkowej 
ochrony danych osobowych przewidzianego 
w niniejszej decyzji. 
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przy tym zalecenie nr R (87) 15 Komitetu 
Ministrów Rady Europy z dnia 17 września 
1987 r. skierowane do państw 
członkowskich w sprawie wykorzystania 
danych osobowych przez policję, także w 
przypadku gdy dane te nie są przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany.

Or. en

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 90
Artykuł 25 ustęp 1

1. W odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych, które są dostarczane lub zostały 
dostarczone zgodnie z niniejszą decyzją, 
każde państwo członkowskie gwarantuje w 
swoim prawie krajowym poziom ochrony 
danych co najmniej równy poziomowi 
wynikającemu z konwencji Rady Europy z 
dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób 
w związku z automatycznym 
przetwarzaniem danych osobowych i z 
protokołu dodatkowego do tej konwencji 
z dnia 8 listopada 2001 r., oraz uwzględnia
przy tym zalecenie nr R (87) 15 Komitetu 
Ministrów Rady Europy z dnia 17 września 
1987 r. skierowane do państw 
członkowskich w sprawie wykorzystania 
danych osobowych przez policję, także w 
przypadku gdy dane te nie są przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany.

1. Z zastrzeżeniem specjalnych przepisów 
niniejszej decyzji przetwarzanie danych 
osobowych w ramach niniejszej decyzji ma 
miejsce zgodnie z decyzją ramową Rady 
2007/XX/JI w sprawie ochrony danych 
osobowych przetwarzanych w ramach 
współpracy policyjnej i sądowej w sprawach 
karnych. Bez uszczerbku dla powyższego 
należy stosować konwencję Rady Europy z 
dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w 
związku z automatycznym przetwarzaniem 
danych osobowych i protokół dodatkowy do 
tej konwencji z dnia 8 listopada 2001 r. oraz 
traktować jako obowiązujące w dziedzinie 
przetwarzania danych osobowych w 
ramach niniejszej decyzji zalecenie 
Komitetu Ministrów Rady Europy nr 
R (87) 15 z dnia 17 września 1987 r., 
skierowane do państw członkowskich, w 
sprawie wykorzystania danych osobowych 
przez policję, także w przypadku, gdy dane 
te nie są przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany.

Or. de

Uzasadnienie

Podstawą przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej decyzji musi być 
wspomniana powyżej decyzja ramowa, aby możliwe było zagwarantowanie odpowiedniego 
poziomu ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich. Niemniej jednak również 
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wymienione wcześniej instrumenty prawne Rady Europy nie przestają obowiązywać państw 
członkowskich.

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 91
Artykuł 25 ustęp 1 a (nowy)

1a. Państwa członkowskie uwzględniają 
różne kategorie danych osobowych oraz 
różne cele, w związku z którymi są one 
gromadzone, aby móc ustalić długość 
okresu ich przechowywania oraz określić 
odpowiednie warunki ich gromadzenia, 
przetwarzania i przekazywania. Dane 
osobowe dotyczące osób, których nie 
podejrzewa się o popełnienie przestępstwa 
ani o współudział w popełnieniu 
przestępstwa oraz osób, które nie były 
skazane za popełnienie przestępstwa 
przetwarza się tylko dla celów, w związku z 
którymi zostały one zgromadzone, oraz 
przez czas określony. Państwa członkowskie 
wprowadzają ograniczenia w związku z 
dostępem do takich danych i ich 
przekazywaniem.

Or. de

Uzasadnienie

W zależności od stopnia udziału w przestępstwie muszą mieć zastosowanie odpowiednie 
przepisy o ochronie danych (treść poprawki jest zgodna z poprawką 14 do tekstu z dnia 14 
czerwca 2006 r., przyjętego przez Parlament, zmieniającego wniosek Komisji w sprawie 
decyzji ramowej dotyczącej ochrony danych osobowych w ramach współpracy policyjnej i 
sądowej w sprawach karnych).

Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 92
Artykuł 25 ustęp 3 a (nowy)

3a. Danych osobowych nie przekazuje się 
państwom trzecim.
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Or. de

Uzasadnienie

Doprecyzowanie w związku z przekazywaniem istotnych danych państwom trzecim, w których 
ochrona danych osobowych jest być może niepewna.

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 93
Artykuł 26 ustęp 1

1. Przetwarzanie danych osobowych przez 
otrzymujące państwo członkowskie jest 
dopuszczalne wyłącznie w celach, do 
których dane zostały dostarczone zgodnie z 
niniejszą decyzją. Przetwarzanie w innych 
celach jest dopuszczalne wyłącznie za 
uprzednią zgodą państwa członkowskiego, 
które administruje zbiorem danych, i 
podlega wyłącznie prawu krajowemu 
otrzymującego państwa członkowskiego. 
Zgody takiej można udzielić pof warunkiem, 
że przetwarzanie danych w tych innych 
celach jest dopuszczalne zgodnie z prawem 
krajowym państwa członkowskiego, które 
administruje zbiorem danych.

1. Przetwarzanie danych osobowych przez 
otrzymujące państwo członkowskie jest 
dopuszczalne wyłącznie w celach, do 
których dane zostały dostarczone zgodnie z 
niniejszą decyzją. Przetwarzanie w innych 
celach jest dopuszczalne, z zastrzeżeniem 
postanowień art. 25 (Ia), wyłącznie za 
uprzednią zgodą państwa członkowskiego, 
które administruje zbiorem danych, i 
podlega wyłącznie prawu krajowemu 
otrzymującego państwa członkowskiego. 
Zgody takiej można udzielić pod 
warunkiem, że przetwarzanie danych w tych 
innych celach jest dopuszczalne zgodnie z 
prawem krajowym państwa członkowskiego, 
które administruje zbiorem danych, oraz po 
indywidualnym rozpatrzeniu danego 
przypadku.

Or. de

Uzasadnienie

Dane osobowe osób, których nie podejrzewa się o popełnienie czynu karalnego i które nie 
były za taki czyn skazane, nie mogą być przetwarzane dla innych celów. Ponadto należy 
unikać udzielania ogólnego przyzwolenia na przetwarzanie danych dla innych celów. W 
każdym przypadku należy ponownie sprawdzić, czy spełnione są odpowiednie warunki.

Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 94
Artykuł 26 ustęp 2
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2. Państwo członkowskie, które administruje 
zbiorem danych, może przetwarzać dane 
dostarczone zgodnie z art. 3, 4 i 9 wyłącznie 
w przypadku, gdy jest to niezbędne do ich 
porównania, uzyskania wyników ich 
zautomatyzowanego przeszukiwania lub 
sporządzenia protokołu, o którym mowa w 
art. 30. Po porównaniu danych lub po 
uzyskaniu wyników ich zautomatyzowanego 
przeszukiwania dostarczone dane usuwa się 
niezwłocznie, chyba że konieczne jest dalsze 
ich przetworzenie do celów określonych w 
pkt 2 i 3 akapitu pierwszego.

2. Państwo członkowskie, które administruje 
zbiorem danych, może przetwarzać dane 
dostarczone zgodnie z art. 3, 4 i 9 wyłącznie 
w przypadku, gdy jest to niezbędne do ich 
porównania, uzyskania wyników ich 
zautomatyzowanego przeszukiwania lub 
sporządzenia protokołu, o którym mowa w 
art. 30. Po porównaniu danych lub po 
uzyskaniu wyników ich zautomatyzowanego 
przeszukiwania dostarczone dane usuwa się 
niezwłocznie.

Or. de

Uzasadnienie

Nie należy wprowadzać wyjątków w związku z usuwaniem danych.

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 95
Artykuł 27

Dostarczone dane osobowe mogą być 
wykorzystywane jedynie przez organy, 
podmioty i sądy, które są właściwe do zadań 
służących realizacji celów wskazanych w 
art. 26. W szczególności, dane mogą być 
przekazywane innym podmiotom jedynie za 
uprzednią zgodą dostarczającego państwa 
członkowskiego i zgodnie z prawem 
otrzymującego państwa członkowskiego.

Dostarczone dane osobowe mogą być 
wykorzystywane jedynie przez organy, 
podmioty i sądy, które są właściwe do zadań 
służących realizacji celów wskazanych w 
art. 26. W szczególności, dane mogą być 
przekazywane innym podmiotom jedynie za 
uprzednią zgodą dostarczającego państwa 
członkowskiego po indywidualnym 
rozpatrzeniu danego przypadku i zgodnie z 
prawem otrzymującego państwa 
członkowskiego.

Or. de

Uzasadnienie

Należy unikać udzielania ogólnego przyzwolenia na przetwarzanie danych dla innych celów. 
W każdym przypadku należy ponownie sprawdzić, czy spełnione są odpowiednie warunki.
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Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 96
Artykuł 28 ustęp 1

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ścisłość i aktualność danych osobowych. 
Jeżeli okaże się, w tym dzięki informacji 
otrzymanej od osoby, której dane dotyczą, 
lub w inny sposób, że dostarczono danych 
nieścisłych lub danych, których nie należało 
dostarczyć, należy o tym niezwłocznie 
powiadomić otrzymujące państwo 
członkowskie lub państwa członkowskie. 
Takie państwo członkowskie lub państwa 
członkowskie są zobowiązane skorygować 
lub usunąć dane. Oprócz tego dostarczone 
dane osobowe są korygowane, jeżeli okaże 
się, że są one nieścisłe. Jeżeli podmiot 
otrzymujący dane ma podstawy do 
przypuszczenia, że otrzymane dane są 
nieścisłe lub powinny zostać usunięte, 
niezwłocznie informuje podmiot 
dostarczający.

1. Dane osobowe usuwa się, gdy przestały 
być niezbędne do celu, w którym były 
gromadzone. Państwa członkowskie 
zapewniają ścisłość i aktualność danych 
osobowych poprzez przegląd danych co 
najmniej co dwa lata, licząc od ich 
wprowadzenia. Jeżeli okaże się, w tym 
dzięki informacji otrzymanej od osoby, 
której dane dotyczą, lub w inny sposób, że 
dostarczono danych nieścisłych lub danych, 
których nie należało dostarczyć, należy o 
tym niezwłocznie powiadomić otrzymujące 
państwo członkowskie lub państwa 
członkowskie. Takie państwo członkowskie 
lub państwa członkowskie są zobowiązane 
skorygować lub usunąć dane. Oprócz tego 
dostarczone dane osobowe są korygowane, 
jeżeli okaże się, że są one nieścisłe. Jeżeli 
podmiot otrzymujący dane ma podstawy do 
przypuszczenia, że otrzymane dane są 
nieścisłe lub powinny zostać usunięte, 
niezwłocznie informuje podmiot 
dostarczający.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić usuwanie danych osobowych z chwilą, gdy nie są one już niezbędne do celu, 
w którym zostały zgromadzone (nie tylko dane osobowe dostarczone przez inne państwo 
członkowskie, art. 28 ust. 3). Dlatego też należy wprowadzić obowiązek prawny dla państw 
członkowskich przeglądania tych danych co najmniej co dwa lata licząc od wprowadzenia 
danych i sprawdzania, czy są one poprawne oraz czy nie powinny zostać usunięte. 

Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 97
Artykuł 30 ustęp 4

4. Dane zawarte w protokole są chronione 
odpowiednimi środkami przed 
niewłaściwym wykorzystaniem i innymi 

4. Dane zawarte w protokole są chronione 
odpowiednimi środkami przed 
niewłaściwym wykorzystaniem i innymi 
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formami nadużyć oraz przechowywane 
przez dwa lata. Po upływie okresu 
przechowywania dane te usuwa się 
niezwłocznie.

formami nadużyć oraz przechowywane 
przez pięć lat. Po upływie okresu 
przechowywania dane te usuwa się 
niezwłocznie.

Or. de

Uzasadnienie

Okres przechowywania danych zawartych w protokole należy wydłużyć do pięciu lat.

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 98
Artykuł 31

Prawo osoby, której dane dotyczą do 
informacji i do odszkodowania

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej).

Or. de

Uzasadnienie

Por. uzasadnienie poprawki do art. 31 ust. 1.

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 99
Artykuł 31 ustęp 1

1. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, 
na mocy prawa krajowego, osoba ta
otrzymuje zgodnie z prawem krajowym, za 
okazaniem dowodu tożsamości, w 
granicach uzasadnionych kosztów, w 
przystępnej formie i bez niedopuszczalnej 
zwłoki, informacje o danych przetwarzanych 
w związku z jej osobą, o pochodzeniu 
danych, ich odbiorcy lub grupach ich 
odbiorców, zamierzonym celu przetwarzania 
tych danych i podstawie prawnej ich 
przetwarzania. Ponadto osoba, której dane 
dotyczą ma prawo do tego, by dane nieścisłe 
zostały skorygowane, a dane przetwarzane 
niezgodnie z prawem — usunięte. Państwa 

1. Osoba, której dane dotyczą, otrzymuje 
zgodnie z prawem krajowym w przystępnej 
formie i bez niedopuszczalnej zwłoki, 
informacje o danych przetwarzanych w 
związku z jej osobą, o pochodzeniu danych, 
ich odbiorcy lub grupach ich odbiorców, 
zamierzonym celu przetwarzania tych 
danych i podstawie prawnej ich 
przetwarzania. Ponadto osoba, której dane 
dotyczą ma prawo do tego, by dane nieścisłe 
zostały skorygowane, a dane przetwarzane 
niezgodnie z prawem — usunięte. Także o 
tym należy tę osobę poinformować. Państwa 
członkowskie zapewniają także, aby osoba, 
której dane dotyczą mogła, w przypadku 
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członkowskie zapewniają także, aby osoba, 
której dane dotyczą mogła, w przypadku 
naruszenia jej praw dotyczących ochrony 
danych, wnieść skutecznie skargę do 
niezależnego sądu lub trybunału w 
rozumieniu art. 6 ust. 1 Europejskiej 
konwencji o ochronie praw człowieka lub do 
niezależnego organu nadzorczego w 
rozumieniu art. 28 dyrektywy 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego przepływu 
tych danych oraz aby otrzymała możliwość 
dochodzenia swojego roszczenia o 
wynagrodzenie szkody lub zadośćuczynienia 
w innej formie. Szczegółowe zasady 
określające tryb dochodzenia tych praw i 
powody ograniczenia prawa dostępu 
określają właściwe przepisy prawa 
krajowego państwa członkowskiego, w 
którym osoba, której dane dotyczą dochodzi 
swoich praw.

naruszenia jej praw dotyczących ochrony 
danych, wnieść skutecznie skargę do 
niezależnego sądu lub trybunału w 
rozumieniu art. 6 ust. 1 Europejskiej 
konwencji o ochronie praw człowieka lub do 
niezależnego organu nadzorczego w 
rozumieniu art. 28 dyrektywy 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego przepływu 
tych danych oraz aby otrzymała możliwość 
dochodzenia swojego roszczenia o 
wynagrodzenie szkody lub zadośćuczynienia 
w innej formie. Szczegółowe zasady 
określające tryb dochodzenia tych praw i 
powody ograniczenia prawa dostępu 
określają właściwe przepisy prawa 
krajowego państwa członkowskiego, w 
którym osoba, której dane dotyczą dochodzi 
swoich praw.

Or. de

Uzasadnienie

Prawo do korygowania i usuwania danych, a także do odszkodowania, można skutecznie 
wyegzekwować tylko wówczas, gdy udziela się informacji dotyczących przechowywania 
danych i możliwości ochrony prawnej, ponieważ w wielu przypadkach osoba zainteresowana 
nie wie w ogóle, że przechowuje się dane, które jej dotyczą, wobec czego nie może skorzystać 
z ochrony prawnej przysługującej w takim przypadku (por. też opinię nr 75 Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych z dnia 4 kwietnia 2007 r. na temat niniejszej inicjatywy).

Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 100
Artykuł 31 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, 
na mocy prawa krajowego, osoba ta
otrzymuje zgodnie z prawem krajowym, za 
okazaniem dowodu tożsamości, w 
granicach uzasadnionych kosztów, w 
przystępnej formie i bez niedopuszczalnej 

1. W przypadku zapytania ze strony 
państwa członkowskiego osoba, której dane 
dotyczą, otrzymuje zgodnie z prawem 
krajowym w przystępnej formie i bez 
niedopuszczalnej zwłoki zawiadomienie o 
danych przetwarzanych w związku z jej 
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zwłoki, informacje o danych 
przetwarzanych w związku z jej osobą, o 
pochodzeniu danych, ich odbiorcy lub 
grupach ich odbiorców, zamierzonym celu 
przetwarzania tych danych i podstawie 
prawnej ich przetwarzania.

osobą, o pochodzeniu danych, ich odbiorcy 
lub grupach ich odbiorców, zamierzonym 
celu przetwarzania tych danych i podstawie 
prawnej ich przetwarzania.

Or. de

Uzasadnienie

Zainteresowany obywatel powinien mieć prawo do bycia powiadomionym o przekazywaniu 
dotyczących go danych bez konieczności uprzedniego składania urzędowego wniosku, 
ponieważ w większości przypadków nie wie on o przekazywaniu danych.

Poprawkę złożyła Adina-Ioana Vălean

Poprawka 101
Artykuł 32 a (nowy)

Artykuł 32a

Przekazywanie danych
Danych przetwarzanych na podstawie 
niniejszej decyzji nie przekazuje się ani nie 
udostępnia państwu trzeciemu ani żadnej 
organizacji międzynarodowej. 

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 102
Artykuł 34

Rada przyjmuje środki niezbędne do 
wykonania niniejszej decyzji na poziomie 
Unii zgodnie z procedurą określoną w art. 34 
ust. 2 lit. c) zdanie drugie Traktatu UE.

Rada przyjmuje środki niezbędne do 
wykonania niniejszej decyzji na poziomie 
Unii zgodnie z procedurą określoną w art. 34 
ust. 2 lit. c) zdanie drugie traktatu UE po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim 
zgodnie z art. 39 ust. 1 traktatu UE oraz po 
konsultacji z Europejskim Inspektorem 
Ochrony Danych.

Or. de
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Uzasadnienie

Europejski Inspektor Ochrony Danych powinien otrzymać prawo do uprzedniego 
wysłuchania przez Radę. Wysłuchanie Parlamentu Europejskiego odbywa się automatycznie 
na mocy art. 39 traktatu UE, co jednak w tym miejscu należy jeszcze raz podkreślić.

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 103
Artykuł 34

Rada przyjmuje środki niezbędne do 
wykonania niniejszej decyzji na poziomie 
Unii zgodnie z procedurą określoną w art. 34 
ust. 2 lit. c) zdanie drugie Traktatu UE.

Rada przyjmuje środki niezbędne do 
wykonania niniejszej decyzji na poziomie 
Unii zgodnie z procedurą określoną w art. 34 
ust. 2 lit. c) zdanie drugie Traktatu UE i po 
konsultacji z Europejskim Inspektorem 
Ochrony Danych.

Or. en

Uzasadnienie

Środki wykonawcze mogą być kluczowe w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, 
dlatego należy w toku tego procesu wysłuchać Europejskiego Inspektora Ochrony Danych 
(patrz opinia inspektora z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie tej inicjatywy, nr 20).

Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 104
Artykuł 35 a (nowy)

Artykuł 35a
Zwłaszcza w związku z finansowaniem 
szkoleń odpowiedzialnych urzędników, 
potrzeb kadrowych i niezbędnego 
wyposażenia Komisja musi sprawdzić 
możliwość wsparcia ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Finansowanie środków przewidzianych w decyzji stanowi znaczne obciążenie finansowe, 
zwłaszcza dla państw członkowskich, które nie posiadają jeszcze odpowiedniej infrastruktury. 
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W takim przypadku należy sprawdzić, w jakim stopniu możliwe jest współfinansowanie z 
budżetu Unii Europejskiej.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 105
Artykuł 36 ustęp 4

4. W terminie [… lat] od dnia, w którym 
niniejsza decyzja stała się skuteczna, 
państwa członkowskie informują Radę i 
Komisję o obowiązujących umowach lub 
porozumieniach w rozumieniu ust. 1, które 
państwa te chcą nadal stosować.

W terminie [… lat] od dnia, w którym 
niniejsza decyzja stała się skuteczna, 
państwa członkowskie informują Radę, 
Parlament Europejski i Komisję o 
obowiązujących umowach lub 
porozumieniach w rozumieniu ust. 1, które 
państwa te chcą nadal stosować.

Or. de

Uzasadnienie

Parlament Europejski musi zostać uwzględniony w przypadku dalszych środków dotyczących 
decyzji Rady.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 106
Artykuł 36 ustęp 5

5. Państwa członkowskie informują Radę i 
Komisję również o wszystkich nowych 
umowach lub porozumieniach w rozumieniu 
ust. 2, w terminie 3 miesięcy od ich 
podpisania lub, w przypadku instrumentów, 
które zostały podpisane przed przyjęciem 
niniejszej decyzji, w terminie trzech 
miesięcy od ich wejścia w życie.

Państwa członkowskie informują Radę, 
Parlament Europejski i Komisję również o 
wszystkich nowych umowach lub 
porozumieniach w rozumieniu ust. 2, w 
terminie 3 miesięcy od ich podpisania lub, 
w przypadku instrumentów, które zostały 
podpisane przed przyjęciem niniejszej 
decyzji, w terminie trzech miesięcy od ich 
wejścia w życie.

Or. de

Uzasadnienie

Parlament Europejski musi zostać uwzględniony w przypadku dalszych środków dotyczących 
decyzji Rady.
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Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 107
Artykuł 37 ustęp 1

1. W terminie [… lat] od dnia, w którym 
niniejsza decyzja stała się skuteczna, 
państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zachowania zgodności z 
przepisami niniejszej decyzji.

1. W terminie [… lat] od dnia, w którym 
niniejsza decyzja stała się skuteczna, 
państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zachowania zgodności z 
przepisami niniejszej decyzji. Należy 
zagwarantować, że decyzja ramowa Rady 
2007/XX/JI w sprawie ochrony danych 
osobowych przetwarzanych w ramach 
współpracy policyjnej i sądowej w sprawach 
karnych będzie w tym czasie obowiązywać 
oraz będzie wprowadzona we wszystkich 
państwach członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do rezolucji legislacyjnej.

Poprawkę złożył Alexander Alvaro

Poprawka 108
Artykuł 37 ustęp 3 a (nowy)

3a. Przed wprowadzeniem decyzji w życie 
Komisja przedstawia analizę doświadczeń 
siedmiu pierwszych państw-sygnatariuszy, 
zwłaszcza w odniesieniu do wykonalności 
technicznej.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na ograniczone doświadczenia w związku ze środkami przewidzianymi w 
niniejszej decyzji konieczne jest najpierw przeprowadzenie analizy skutków, zwłaszcza w 
odniesieniu do wykonalności technicznej.
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Poprawkę złożyła Adina-Ioana Vălean

Poprawka 109
Artykuł 37 ustęp 1 a (nowy)

1a. Niniejsza decyzja wchodzi w życie w 
dniu następującym po dacie wejścia w życie 
decyzji ramowej Rady w sprawie ochrony 
danych osobowych w ramach współpracy 
policyjnej o sądowej w sprawach karnych 
zapewniającej odpowiedni poziom ochrony. 

Or. en

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 110
Artykuł 37 a (nowy)

Artykuł 37a
Najpóźniej dwa lata od wejścia w życie 
niniejszej decyzji i następnie co dwa lata 
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie ocenę stosowania 
niniejszej decyzji w celu określenia, czy 
konieczne są jej zmiany. Ocena ta obejmuje 
analizę jej użyteczności, skuteczności i 
wpływu na podstawowe prawa osób, 
których dotyczą dane, a także przedstawia 
liczbę osób, których dotyczą dane 
zgromadzone w bazach danych państw 
członkowskich w wyniku wymiany danych 
prowadzonej na podstawie niniejszej decyzji 
lub wymiany podejmowanej w wyniku 
wyszukiwania danych prowadzonego 
zgodnie z niniejszą decyzją.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ dotychczas nie mamy dużego doświadczenia na podstawie obowiązującej konwencji 
z Prüm, kluczowa jest jak najszybsza ocena nowych mechanizmów i ich wpływ (patrz opinia 
Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie tej 
inicjatywy, nr 32). Ponadto wiedza o tym, w jakim stopniu państwa członkowskie 
wykorzystują nowy mechanizm, byłaby niezwykle użyteczna.
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