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Iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Federale Germania, Regatului 
Spaniei, Republicii Franceze, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Ţărilor de Jos, 
Republicii Austria, Republicii Slovenia, Republicii Slovace, Republicii Italiene, Republicii 
Finlanda, Republicii Portugheze, României şi Regatului Suediei în vederea adoptării unei 
decizii a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul 
combaterii terorismului şi criminalităţii transfrontaliere
(6566/2007 – C6-0079/2007 – 2007/0804(CNS))

Proiect de rezoluţie legislativă

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 62
Rezoluţie legislativă 

4a. solicită Consiliului să ia măsuri pentru a asigura faptul că prezenta decizie nu intră în 
vigoare înaintea Deciziei-cadru 2007/XX/JAI a Consiliului privind protecţia datelor cu 
caracter personal prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie 
penală;

Or. de

Justification

Es ist äußerst wichtig, dass der oben genannte Rahmenbeschluss zum Datenschutz bereits in 
Kraft ist vor Inkrafttreten dieses Beschlusses, um ein angemessenes Datenschutzniveau bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten in allen Mitgliedstaaten zu gewährleisten.
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Amendament depus de Stavros Lambrinidis

Amendamentul 63
Considerentul 10a (nou)

(10a) întrucât Consiliul ar trebui să 
efectueze o evaluare detaliată privind 
necesitatea, proporţionalitatea, 
funcţionarea şi eficienţa Tratatului de la 
Prüm, precum şi o evaluare a impactului 
efectelor acestuia asupra drepturilor 
fundamentale şi a siguranţei datelor;

Or. en

Amendament depus de Stavros Lambrinidis

Amendamentul 64
Considerentul 17

(17) O mai strânsă cooperare poliţienească şi 
judiciară în materie penală trebuie însoţită de 
respectarea drepturilor fundamentale şi, în 
special, a dreptului la viaţă privată şi la 
protecţia datelor cu caracter personal.

(17) O mai strânsă cooperare poliţienească şi 
judiciară în materie penală trebuie însoţită de 
respectarea drepturilor fundamentale şi, în 
special, a dreptului la viaţă privată şi la 
protecţia datelor cu caracter personal.

Acest lucru ar trebui garantat de modalităţile 
cuprinzătoare de protecţie a datelor speciale 
prevăzute de prezenta decizie, care ar trebui 
adaptate la natura specială a schimburilor de 
date pe care le reglementează. Dispoziţiile 
specifice privind protecţia datelor prevăzute 
de prezenta decizie ţin seama îndeosebi de 
natura specifică a accesului transfrontalier 
on-line la bazele de date. Deoarece, în 
condiţiile accesului on-line, statul membru 
care administrează baza de date nu poate să 
facă niciun fel de verificări prealabile, 
decizia ar trebui să asigure efectuarea 
monitorizării ulterioare.

Acest lucru ar trebui garantat, pe baza unei 
decizii-cadru cuprinzătoare privind 
protecţia datelor în contextul cooperării în 
materie de securitate şi poliţieneşti în 
cadrul celui de-al treilea pilon, pe care 
Consiliul ar trebui să o adopte înainte de 
adoptarea prezentei decizii, cu respectarea 
în întregime a recomandărilor 
Parlamentului, de modalităţile 
cuprinzătoare de protecţie a datelor speciale 
prevăzute de prezenta decizie, care ar trebui 
adaptate la natura specială a schimburilor de 
date pe care le reglementează. Dispoziţiile 
specifice privind protecţia datelor prevăzute 
de prezenta decizie ţin seama îndeosebi de 
natura specifică a accesului transfrontalier 
on-line la bazele de date. Deoarece, în 
condiţiile accesului on-line, statul membru 
care administrează baza de date nu poate să 
facă niciun fel de verificări prealabile, 
decizia ar trebui să asigure efectuarea 
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monitorizării ulterioare. 

Or. en

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 65
Considerentul 18

(18) Statele membre ar trebui să asigure 
punerea eficientă în aplicare a tuturor 
normelor de protecţie a datelor prevăzute 
de prezenta decizie, fiind conştiente de 
importanţa pe care decizia o are pentru 
protecţia drepturilor persoanei şi de faptul că 
furnizarea de date cu caracter personal unui 
alt stat membru necesită asigurarea unor 
standarde suficiente de protecţie a datelor de 
către statul membru destinatar.

(18) Conştiente de importanţa pe care 
decizia o are pentru protecţia drepturilor 
persoanei şi faptul că furnizarea de date cu 
caracter personal unui alt stat membru 
necesită asigurarea unor standarde suficiente 
de protecţie a datelor de către statul membru 
destinatar, este deosebit de importantă 
realizarea unui astfel de standard suficient 
de protecţie a datelor în toate statele 
membre, prin punerea eficientă în aplicare 
a tuturor normelor de protecţie a datelor 
prevăzute de prezenta decizie, precum şi 
prin punerea în aplicare a Deciziei-cadru 
2007/XX/JAI a Consiliului privind 
protecţia datelor cu caracter personal  
prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti 
şi judiciare în materie penală. 

Or. de

Justification

Siehe Begründung zum Änderungsantrag zur legislativen Entschließung.

Amendament depus de Stavros Lambrinidis

Amendamentul 66
Considerentul 20

(20) Prezenta decizie respectă drepturile 
fundamentale şi se conformează 
principiilor prevăzute, în special, de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene.

(20) Revizuirea şi evaluarea integrală a 
funcţionării Tratatului de la Prüm până în 
prezent şi elaborarea unei decizii-cadru 
privind protecţia datelor în cadrul celui 
de-al treilea pilon reprezintă condiţii 
prealabile pentru intrarea în vigoare şi 
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punerea în aplicare a prezentei decizii.

Or. en

Amendament depus de Alexander Alvaro

Amendamentul 67
Articolul 1

Prin prezenta decizie, statele membre 
intenţionează să accelereze cooperarea 
transfrontalieră în domeniile reglementate de 
titlul VI din Tratatul privind Uniunea 
Europeană şi, în special, schimbul de 
informaţii între autorităţile cu atribuţii de 
prevenire şi crecetare a infracţiunilor. În 
acest scop, prezenta decizie cuprinde norme 
în următoarele domenii:

Prin prezenta decizie, statele membre 
intenţionează să accelereze cooperarea 
transfrontalieră în domeniile reglementate de 
titlul VI din Tratatul privind Uniunea 
Europeană şi, în special, schimbul de 
informaţii între autorităţile cu atribuţii de 
prevenire şi crecetare a infracţiunilor, în 
conformitate cu articolul 2 din Decizia-
cadru 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii 
Europene din 13 iunie 2002, precum şi cu 
articolele 1-3 din Decizia-cadru 
2002/475/JAI a Consiliului Uniunii 
Europene din 13 iunie 2002. În acest scop, 
prezenta decizie cuprinde norme în 
următoarele domenii:

Or. de

Justification

Der weite Anwendungsbereich des Beschlusses sollte an dieser Stelle eingegrenzt werden, 
insbesondere, da es kein europäisch vereinheitlichtes materielles Strafrecht gibt. Der Katalog 
von Straftaten des Europäischen Haftbefehls stellt eine gute Grundlage dar, um eine konkrete 
Anwendung und die Kohärenz europäischer Gesetzgebung in diesem Bereich zu 
gewährleisten.

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 68
Articolul 1

Prin prezenta decizie, statele membre 
intenţionează să accelereze cooperarea 
transfrontalieră în domeniile reglementate de 
titlul VI din Tratatul privind Uniunea 
Europeană şi, în special, schimbul de 

Prin prezenta decizie, statele membre 
intenţionează să accelereze cooperarea 
transfrontalieră în domeniile reglementate de 
titlul VI din Tratatul privind Uniunea 
Europeană şi, în special, schimbul de 
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informaţii între autorităţile cu atribuţii de 
prevenire şi cercetare a infracţiunilor. În 
acest scop, prezenta decizie cuprinde norme 
în următoarele domenii:

informaţii între autorităţile cu atribuţii de 
prevenire şi cercetare a infracţiunilor, 
asigurând, în acelaşi timp, un nivel ridicat 
de protecţie a datelor. În acest scop, 
prezenta decizie cuprinde norme în 
următoarele domenii: 

Or. en

Justification

The aim and scope of a legal instrument is an expression of a weighing of fundamental 
interests of the Member States. Prevention and investigation of criminal offences is surely an 
interest of such a fundamental nature, but so is the protection of the fundamental right to 
privacy and protection of personal data. To give the latter the importance they deserve, these 
provisions have to be mentioned in this article as well.

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 69
Articolul 1 punctul 4a (nou)

4a. Dispoziţii privind nivelul minim de 
protecţie a datelor aplicabil datelor 
prelucrate în conformitate cu procedurile 
instituite în prezenta decizie (capitolul 6).

Or. en

Justification

The aim and scope of a legal instrument is an expression of a weighing of fundamental 
interests of the Member States. Prevention and investigation of criminal offences is surely an 
interest of such a fundamental nature, but so is the protection of the fundamental right to 
privacy and protection of personal data. To give the latter the importance they deserve, these 
provisions have to be mentioned in this article as well.

Amendament depus de Adina-Ioana Vălean

Amendamentul 70
Articolul 1 punctul 4a (nou)

4a. Dispoziţii privind protecţia datelor 
aplicabile prelucrării datelor cu caracter 
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personal (capitolul 6);

Or. en

Amendament depus de Adina-Ioana Vălean

Amendamentul 71
Articolul 1a (nou)

Articolul 1a
Categorii de date

Statele membre fac o distincţie clară între 
datele personale ale
- unei persoane suspectate că a comis sau 
a participat la o infracţiune,
- unei persoane care a fost condamnată 
pentru o infracţiune, 

- unei persoane în cazul căreia există 
suficiente motive să se considere că va 
comite o infracţiune,

- unei persoane care ar putea fi chemată 
să depună mărturie în cadrul unor 
anchete privind unele infracţiuni sau al 
unor cercetări penale ulterioare, 

- unei persoane care a fost victima unei 
infracţiuni sau în cazul căreia anumite 
fapte dau motive să se creadă că ar putea 
fi victima unei infracţiuni, 

- unei persoane care poate oferi informaţii 
despre unele infracţiuni, 

- unei persoane cu care una din 
persoanele de mai sus a intrat în contact 
sau a fost asociată şi

- unei persoane care nu se încadrează în 
niciuna din categoriile de mai sus. 

Or. en
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Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 72
Articolul 2 alineatul (1)

(1) Statele membre deschid şi menţin fişiere 
naţionale de analiză ADN în vederea 
cercetării infracţiunilor. În temeiul prezentei 
decizii, prelucrarea datelor înregistrate în 
aceste fişiere se efectuează în conformitate 
cu prezenta decizie, cu respectarea dreptului 
naţional aplicabil procedurii respective de
prelucrare. 

(1) Statele membre deschid şi menţin fişiere 
naţionale de analiză ADN în vederea 
cercetării infracţiunilor grave. Profilele 
ADN pentru aceste fişiere de analiză ADN 
pot fi realizate doar în cadrul prevenirii 
infracţiunilor sau a urmăririlor penale.  

În fişierele de analiză ADN trebuie să se 
facă distincţii clare între profilele ADN ale 
următoarelor categorii de persoane:
- persoane care au fost condamnate pentru 
o infracţiune, 
- persoane suspectate că au comis sau au 
participat la o infracţiune,
- persoane în cazul cărora există suficiente 
motive să se considere că vor comite o 
infracţiune, 
- persoane care ar putea fi chemate să 
depună mărturie în cadrul unor anchete 
privind unele infracţiuni sau ale unor 
cercetări penale ulterioare,   
- persoanele care au fost victime ale unei 
infracţiuni sau în cazul cărora anumite 
fapte dau motive să se creadă că ar putea fi 
victime ale unei infracţiuni,  
- persoane care pot oferi informaţii despre 
unele infracţiuni,
- persoane cu care una din persoanele de 
mai sus au intrat în contact sau au fost 
asociate şi
- persoane care nu se încadrează în niciuna 
din categoriile de mai sus.
În plus, prelucrarea datelor înregistrate în 
aceste fişiere se efectuează în conformitate 
cu prezenta decizie, cu respectarea dreptului 
naţional aplicabil procedurii respective de 
prelucrare.
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Or. de

Justification

Die Personenkategorien wurden dem KOM-Vorschlag für einen Rahmenbeschluss über den 
Schutz personenbezogener Daten (KOM(2005)475) entnommen. Eine solche Unterscheidung 
ist unerlässlich, um gemäß dem Involvierungsgrad einer Straftat entsprechende Regelungen 
für die weitere Verarbeitung dieser sensitiven Daten gewährleisten zu können (siehe auch die 
Stellungnahme des EDPS vom 4. April 2007 zur vorliegenden Initiative, No. 75).

Amendament depus de Adina-Ioana Vălean

Amendamentul 73
Articolul 2 alineatul (2a) (nou)

(2a) „Partea necodată a ADN-ului” 
înseamnă zone ale cromozomilor ce nu 
conţin nicio expresie genetică, adică despre 
care nu se ştie că pot oferi informaţii cu 
privire la caracteristicile ereditare specifice. 
Fără a aduce atingere oricăror progrese 
ştiinţifice, nu se mai furnizează nicio 
informaţie din partea necodată a 
ADN-ului, nici în prezent, nici în viitor.

Or. en

Amendament depus de Alexander Alvaro

Amendamentul 74
Articolul 6 alineatul (2a) (nou)

(2a) Lista punctelor de contact desemnate 
la nivel naţional va fi transmisă de către 
fiecare stat membru celorlalte state membre 
şi Comisiei Europene.

Or. de

Justification

Es ist sinnvoll, eine Übersicht der nationalen Kontaktstellen den anderen Mitgliedstaaten zur 
Verfügung zu stellen und sie zudem bei der Kommission zu hinterlegen.
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Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 75
Articolul 7 partea introductivă

Atunci când, în cadrul unor cercetări sau al 
unor proceduri penale aflate în curs, profilul 
ADN al unei persoane determinate care se 
găseşte pe teritoriul statului membru solicitat 
lipseşte, statul membru solicitat acordă 
asistenţă judiciară prin prelevarea şi 
analizarea materialului genetic al persoanei 
respective, precum şi prin furnizarea 
profilului ADN obţinut, dacă: 

Atunci când, în cadrul unor cercetări sau al 
unor proceduri penale aflate în curs, privind 
unele infracţiuni grave, profilul ADN al 
unei persoane determinate care este 
suspectată de comiterea unei astfel de 
infracţiuni şi care se găseşte pe teritoriul 
statului membru solicitat lipseşte, statul 
membru solicitat acordă asistenţă judiciară 
prin prelevarea şi analizarea materialului 
genetic al persoanei respective, precum şi 
prin furnizarea profilului ADN obţinut, dacă:

Or. en

Justification

Article 7 creates an obligation for Member States to actively collect biometric material of an 
individual, what potentially greatly affects this person's fundamental rights. This is only 
proportionate if the conditions of these obligations are more clarified and restricted by 
limiting the scope of persons to those suspected of having committed a serious crime. 

Amendament depus de Alexander Alvaro

Amendamentul 76
Articolul 11 alineatul (2a) (nou)

(2a) Lista punctelor de contact desemnate 
la nivel naţional va fi transmisă de către 
fiecare stat membru celorlalte state membre 
şi Comisiei Europene.

Or. de

Justification

Es ist sinnvoll, eine Übersicht der nationalen Kontaktstellen den anderen Mitgliedstaaten zur 
Verfügung zu stellen und sie zudem bei der Kommission zu hinterlegen.
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Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 77
Articolul 12 alineatul (1)

(1) În vederea prevenirii şi cercetării 
infracţiunilor şi în cursul cercetării altor 
infracţiuni de competenţa instanţelor 
judecătoreşti sau a parchetelor din statul 
membru care efectuează căutarea, precum şi 
în cursul menţinerii ordinii şi siguranţei 
publice, statele membre autorizează punctele 
naţionale de contact ale altor state membre, 
astfel cum sunt menţionate la alineatul (2), 
să aibă acces la următoarele date naţionale 
privind înmatricularea vehiculelor, 
autorizându-le să efectueze căutări automate 
în cazuri individuale:

(1) În vederea cercetării infracţiunilor şi în 
cursul cercetării altor infracţiuni de 
competenţa instanţelor judecătoreşti sau a 
parchetelor din statul membru care 
efectuează căutarea, precum şi în cursul 
menţinerii ordinii şi siguranţei publice, 
statele membre autorizează punctele 
naţionale de contact ale altor state membre, 
astfel cum sunt menţionate la alineatul (2), 
să aibă acces la următoarele date naţionale 
privind înmatricularea vehiculelor, 
autorizându-le să efectueze căutări automate 
în cazuri individuale:

Or. de

Justification

Die Erfassung und Übermittlung von Daten aus Fahrzeugregistern zur Verhinderung von 
Straftaten macht keinen Sinn. Ein Mehrwert ist nicht erkennbar.

Amendament depus de Alexander Alvaro

Amendamentul 78
Articolul 15 alineatul (2a) (nou)

(2a) Lista punctelor de contact desemnate 
la nivel naţional va fi transmisă de către 
fiecare stat membru celorlalte state membre 
şi Comisiei Europene.

Or. de

Justification

Es ist sinnvoll, eine Übersicht der nationalen Kontaktstellen den anderen Mitgliedstaaten zur 
Verfügung zu stellen und sie zudem bei der Kommission zu hinterlegen.
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Amendament depus de Alexander Alvaro

Amendamentul 79
Articolul 16 alineatul (3a) (nou)

(3a) Lista punctelor de contact desemnate 
la nivel naţional va fi transmisă de către 
fiecare stat membru celorlalte state membre 
şi Comisiei Europene.

Or. de

Justification

Es ist sinnvoll, eine Übersicht der nationalen Kontaktstellen den anderen Mitgliedstaaten zur 
Verfügung zu stellen und sie zudem bei der Kommission zu hinterlegen.

Amendament depus de Alexander Alvaro

Amendamentul 80
Articolul 17 alineatul (2)

(2) În calitate de stat gazdă şi în 
conformitate cu dreptul naţional şi cu 
consimţământul statului membru de 
trimitere, fiecare stat membru poate conferi 
competenţe de executare agenţilor statului 
membru de trimitere implicaţi în operaţiuni 
comune sau, în măsura în care legea 
statului gazdă permite acest lucru, poate 
permite agenţilor statelor membre de 
trimitere să îşi exercite propriile 
competenţe de executare, în conformitate 
cu dreptul statelor membre de trimitere.
Asemenea competenţe de executare pot fi 
exercitate doar sub îndrumarea şi, de regulă, 
în prezenţa agenţilor statului gazdă. Agenţii 
statelor membre de trimitere se supun 
dreptului naţional al statului membru gazdă. 
Statul membru gazdă îşi asumă 
responsabilitatea pentru acţiunile acestora.

(2) În calitate de stat gazdă şi în 
conformitate cu dreptul naţional şi cu 
consimţământul statului membru de 
trimitere, fiecare stat membru poate conferi 
competenţe de executare agenţilor statului 
membru de trimitere implicaţi în operaţiuni 
comune. Asemenea competenţe de executare 
pot fi exercitate doar sub îndrumarea şi, de 
regulă, în prezenţa agenţilor statului gazdă. 
Agenţii statelor membre de trimitere se 
supun dreptului naţional al statului membru 
gazdă. Statul membru gazdă îşi asumă 
responsabilitatea pentru acţiunile acestora.

Or. de

Justification

Die Befugnisse entsandter Beamter müssen sich zum Zwecke der Rechtssicherheit der 
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Betroffenen nach den Vorschriften Aufnahmemitgliedstaates richten.

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 81
Articolul 17a (nou)

Articolul 17a
Măsuri în caz de pericol iminent

(1) În situaţii de urgenţă, agenţii uneia 
dintre părţile contractante pot traversa
frontiera comună fără aprobarea 
prealabilă a celeilalte părţi contractante, 
pentru a lua, în conformitate cu legislaţia 
naţională, în zona transfrontalieră de pe 
teritoriul celeilalte părţi contractante 
măsuri provizorii necesare în scopul 
prevenirii oricărui pericol iminent pentru 
viaţa şi integritatea fizică a persoanelor.

(2) Se consideră situaţie de urgenţă, în 
sensul alineatul (1), cazul în care există 
riscul ca pericolul să se materializeze în 
timp ce se aşteaptă ca agenţii statului gazdă 
să întreprindă măsuri sau să preia 
controlul, astfel cum se menţionează la 
articolul 24 alineatul (2).

(3) Agenţii care traversează frontiera 
trebuie să anunţe statul gazdă fără 
întârziere. Statul gazdă confirmă primirea 
notificării şi întreprinde fără întârziere 
măsurile necesare înlăturării pericolelor şi 
preluării controlului operaţiunilor. Agenţii 
care traversează frontiera trebuie să 
urmeze instrucţiunile autorităţilor statului 
gazdă.

(4) Autorităţile contractante desemnează,  
în cadrul unui acord separat, autorităţile ce 
trebuie notificate fără întârziere, astfel cum 
este prevăzut la alineatul (3). Agenţii care 
traversează frontiera trebuie să se 
conformeze dispoziţiilor prezentului articol, 
precum şi legislaţiei părţii contractante pe 
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teritoriul căreia acţionează.  

(5) Statul gazdă îşi asumă responsabilitatea 
pentru măsurile întreprinse de agenţii care 
traversează frontiera.

Or. de

Justification

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 82
Articolul 18a (nou)

Articolul 18a

Cooperare la cerere

(1) Autorităţile competente ale părţilor 
contractante îşi acordă, la cerere, asistenţă 
reciprocă, în limita competenţelor de care 
dispun şi în conformitate cu propria 
legislaţie naţională.
(2) Autorităţile competente ale părţilor 
contractante îşi acordă asistenţă reciprocă, 
în conformitate cu prima teză a articolului 
39 alineatul (1) din Convenţia din 19 iunie 
1990 de punere în aplicare a Acordului 
Schengen din 14 iunie 1985 privind 
eliminarea treptată a controalelor la 
frontierele externe comune, în special prin:

1. verificarea identităţii proprietarilor şi a 
deţinătorilor, precum şi a conducătorilor de 
autovehicule rutiere şi a căpitanilor de 
nave maritime sau aeronave, în măsura în 
care acest lucru nu este deja prevăzut la 
articolul 12;

2. furnizarea de informaţii cu privire la 
permise de conducere, de navigare şi alte 
autorizaţii asemănătoare; 
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3. verificări privind locul de şedere şi cel de 
rezidenţă;

4. verificări privind permisele de şedere; 

5. verificări privind identitatea abonaţilor 
la reţeaua de telefonei şi a celor care 
posedă alte echipamente de 
telecomunicaţii, în măsura în care acestea 
sunt accesibile public;  

6. verificări ale identităţii; 

7. investigarea provenienţei unor obiecte 
precum armele, autovehiculele rutiere şi 
navele destinate transportului maritim 
(cercetarea canalelor de comercializare);

8. furnizarea de informaţii provenind din 
bazele de date şi din evidenţele poliţiei, 
precum şi de informaţii provenind din 
evidenţe oficiale, accesibile public;    

9. semnalarea urgentă a depistării unor 
arme sau substanţe explozive, precum şi 
alertarea cu privire la falsificarea de 
monede şi de timbre;

10. informaţii cu privire la aplicarea 
practică a măsurilor de supraveghere 
transfrontalieră, de urmărire 
transfrontalieră şi de livrări controlate; 

11. verificarea disponibilităţii unei 
persoane de a face declaraţii.

(3) În cazul în care autoritatea solicitată nu 
deţine competenţele necesare pentru 
soluţionarea cererii, aceasta transmite 
cererea autorităţii competente. Autoritatea 
solicitată informează autoritatea solicitantă 
cu privire la transmiterea cererii şi, 
respectiv, cu privire la autoritatea 
competentă pentru soluţionarea acesteia.  
Autoritatea competentă soluţionaeză 
cererea şi transmite rezultatul autorităţii 
solicitante. 
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Or. de

Justification

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 83
Articolul 24 alineatul (1) litera (aa) (nouă)

(aa) „date cu caracter personal” înseamnă 
toate informaţiile referitoare la o persoană 
fizică identificată sau identificabilă 
(„persoana vizată de date”); „persoană 
identificabilă” înseamnă o persoană care 
poate fi identificată, direct sau indirect, 
prin referire la un număr de identificare 
sau la unul sau mai mulţi factori specifici 
identităţii sale fizice, fiziologice, mentale, 
economice, culturale sau sociale;

Or. en

Justification

For reasons of legal certainty a definition of personal data, identical to the one used in Art. 2 
(a) of Directive 95/46/EC and Art. 2 a) of the proposed Framework Decision on personal 
data, should be included.

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 84
Articolul 24 alineatul (1) litera (ab) (nouă)

(ab) „partea necodată a ADN-ului” 
înseamnă zone ale cromozomilor ce nu 
conţin nicio expresie genetică, adică despre 
care nu se ştie că pot oferi informaţii cu 
privire la caracteristicile ereditare specifice.

Or. en
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Justification

The definition of DNA-profiles and thus of the non-coding part of DNA is a crucial element as 
it constitutes what information can be obtained from DNA. Therefore this should be defined in 
this Council Decision and not be left to the implementing measures which are adopted by 
qualified majority by the Coun-cil, see Art. 34 para 2 c) second sentence TEU. The definition 
is identical with the one established under the implementing agreement of the Prüm-Treaty 
(Council Doc. 5437/07, 2.5.).

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 85
Articolul 24 alineatul (2)

(2) Următoarele dispoziţii se aplică datelor 
care sunt sau au fost furnizate în 
conformitate cu prezenta decizie, cu 
excepţia cazului în care se prevede altfel în 
capitolele anterioare.

(2) Dispoziţiile următoare se aplică tuturor 
prelucrărilor de date cu caracter personal 
efectuate în cadrul prezentei decizii.

Or. de

Justification

Es muss klargestellt werden, dass die Regelungen des Kapitels 6 für alle 
Datenverarbeitungsprozesse gelten, also auch für die nationalen Sachverhalte und nicht erst 
dann, wenn Daten an einen anderen Mitgliedstaat übermittelt worden sind. Letzteres würde 
zu einem inkoherenten Datenschutzniveau führen.

Amendament depus de Alexander Alvaro

Amendamentul 86
Articolul 24 alineatul (2)

(2) Următoarele dispoziţii se aplică datelor 
care sunt sau au fost furnizate în 
conformitate cu prezenta decizie, cu 
excepţia cazului în care se prevede altfel în 
capitolele anterioare.

(2) Dipsoziţiile din prezentul capitol se 
aplică stocării şi prelucrării de fişiere de 
analiză ADN, precum şi datelor 
dactiloscopice în statele memebre. De 
asemenea, capitolul 6 se aplică şi 
transmiterii de alte date cu caracter 
personal în cadrul prezentei decizii.

Or. de
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Justification

Es soll deutlich gemacht werden, dass ausschließlich das im Beschluss niedergelegte 
Datenschutzregime zur Anwendung kommt.

Amendament depus de Adina-Ioana Vălean

Amendamentul 87
Articolul 24 alineatul (2)

(2) Următoarele dispoziţii se aplică datelor 
care sunt sau au fost furnizate în 
conformitate cu prezenta decizie, cu excepţia 
cazului în care se prevede altfel în capitolele 
anterioare.

(2) Următoarele dispoziţii se aplică datelor 
care sunt sau au fost furnizate în 
conformitate cu prezenta decizie, cu excepţia 
cazului în care se prevede altfel în capitolele 
anterioare.

Prezentele dispoziţii se aplică în cazul 
colectării şi prelucrării de material ADN şi 
de amprente într-un stat membru şi al 
furnizării de date cu caracter personal 
suplimentare, în cadrul prezentei decizii. 

Or. en

Amendament depus de Adina-Ioana Vălean

Amendamentul 88
Articolul 24a (nou)

Articolul 24a
„Date cu caracter personal” înseamnă 
toate informaţiile referitoare la o persoană 
fizică identificată sau identificabilă; 
„persoană identificabilă” înseamnă o 
persoană care poate fi identificată, direct 
sau indirect, în special prin referire la un 
număr de identificare sau la unul sau mai 
mulţi factori specifici identităţii sale fizice, 
fiziologice, mentale, economice, culturale 
sau sociale. 

Or. en
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Amendament depus de Stavros Lambrinidis

Amendamentul 89
Articolul 25

În privinţa prelucrării datelor cu caracter 
personal care sunt sau au fost furnizate în 
conformitate cu prezenta decizie, fiecare 
stat membru garantează un nivel de 
protecţie a datelor cu caracter personal în 
propriul drept naţional, cel puţin egală cu 
cea rezultată din Convenţia Consiliului 
Europei pentru protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea automată a datelor 
cu caracter personal din 28 ianuarie 1981 
şi din protocolul său adiţional din 8 
noiembrie 2001 şi, astfel, ţine seama de 
Recomandarea nr. R (87) 15 din 17 
septembrie 1987 a Comitetului de Miniştri 
al Consiliului Europei adresată statelor 
membre, care reglementează utilizarea 
datelor cu caracter personal în domeniul 
poliţienesc, chiar şi în cazul în care datele 
nu sunt prelucrate automat.

Adoptarea unei decizii-cadru cuprinzătoare 
privind protecţia datelor cu caracter 
personal în contextul cooperării pentru 
securitate şi poliţieneşti în cadrul celui 
de-al treilea pilon reprezintă o condiţie 
prealabilă pentru punerea în aplicare a 
prezentei decizii şi ar trebui să constituie 
baza minimă a oricăror măsuri 
suplimentare de protecţie a datelor 
prevăzute în prezenta decizie. 

Or. en

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 90
Articolul 25 alineatul (1)

(1) În privinţa prelucrării datelor cu 
caracter personal care sunt sau au fost 
furnizate în conformitate cu prezenta 
decizie, fiecare stat membru garantează un 
nivel de protecţie a datelor cu caracter 
personal în propriul drept naţional, cel 
puţin egal cu cel rezultat din Convenţia
Consiliului Europei pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea 
automată a datelor cu caracter personal din 
28 ianuarie 1981 şi din protocolul său 
adiţional din 8 noiembrie 2001 şi, astfel, ţine 
seama de Recomandarea nr. R (87) 15 din 
17 septembrie 1987 a Comitetului de 

(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice din prezenta decize, prelucrarea 
datelor cu caracter personal în cadrul 
prezentei decizii are loc în conformitate cu 
dispoziţiile din Decizia-cadru 2007/XX/JAI 
a Consiliului privind protecţia datelor cu 
caracter personal prelucrate în cadrul 
cooperării poliţieneşti şi judiciare în 
materie penală. Aceasta nu aduce atingere 
aplicării Convenţiei Consiliului Europei 
pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea automată a datelor cu caracter 
personal din 28 ianuarie 1981 şi nici 
protocolului său adiţional din 8 noiembrie 
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Miniştri al Consiliului Europei adresată 
statelor membre, care reglementează 
utilizarea datelor cu caracter personal în 
domeniul poliţienesc, chiar şi în cazul în 
care datele nu sunt prelucrate automat.

2001, iar Recomandarea nr. R (87) 15 din 17 
septembrie 1987 a Comitetului de Miniştri al 
Consiliului Europei adresată statelor 
membre, care reglementează utilizarea 
datelor cu caracter personal în domeniul 
poliţienesc, continuă să se aplice în mod 
obligatoriu pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal în cadrul prezentei 
decizii, chiar şi în cazul în care datele nu 
sunt prelucrate automat. 

Or. de

Justification

Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieses Beschlusses muss sich nach 
dem oben genannten Rahmenbeschluss richten, damit ein angemessenes Datenschutzniveau in 
allen Mitgliedstaaten gewährleistet werden kann. Nichtsdestotrotz bleiben jedoch auch die 
oben genannten Rechtsinstrumente des Europarats verpflichtend anwendbar für die 
Mitgliedstaaten.

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 91
Articolul 25 alineatul (1a) (nou)

(1a) Statele membre iau în considerare 
diferitele categorii de date cu caracter 
personal, precum şi diferitele scopuri 
pentru care acestea sunt colectate, pentru a 
putea stabili intervale maxime de stocare, 
precum şi condiţii corespunzătoare pentru 
colectarea, prelucrarea ulterioară şi 
transmiterea acestora. Datele cu caracter 
personal ale persoanelor care nu sunt 
suspecte de a fi comis o infracţiune sau de
a fi fost complice la aceasta, sau ale 
persoanelor care nu au fost condamnate 
pentru săvârşirea unei astfel de infracţiuni, 
nu sunt prelucrate decât în scopul pentru 
care au fost colectate, într-un interval de 
timp limitat. Statele membre stabilesc 
limitări corespunzătoare cu privire la 
accesul la astfel de date şi la transferul 
acestora.
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Or. de

Justification

Je nach Grad der Involvierung müssen auch entsprechende Datenschutzbestimmungen 
eingreifen (entspricht dem AM 14 des vom EP angenommen Textes vom 14. Juni 2006 zum 
KOM-Vorschlag zum Rahmenbeschluss über den Schutz personenbezogener Daten im 
Rahmen der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen).

Amendament depus de Alexander Alvaro

Amendamentul 92
Articolul 25 alineatul (3a) (nou)

(3a) Nu este permisă transmiterea de date 
cu caracter personal către state terţe. 

Or. de

Justification

Klarstellung hinsichtlich der Übermittlung von sensiblen Daten an Drittstaaten, dessen 
Datenschutzniveau ggf. unsicher ist.

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 93
Articolul 26 alineatul (1)

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către statul membru destinatar este 
permisă doar pentru scopul pentru care au 
fost furnizate în conformitate cu prezenta 
decizie. Prelucrarea în alt scop este permisă 
numai cu autorizarea prealabilă a statului 
membru care administrează fişierul şi doar 
cu respectarea dreptului naţional al statului 
membru destinatar. O astfel de autorizaţie 
poate fi acordată cu condiţia ca prelucrarea 
în alte scopuri să fie permisă de dreptul
naţional al statului membru care 
administrează fişierul.

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către statul membru destinatar este 
permisă doar pentru scopul pentru care au 
fost furnizate în conformitate cu prezenta 
decizie. Prelucrarea în alt scop este permisă, 
fără a aduce atingere dispoziţiilor 
articolului 25 alineatul (1a), numai cu 
autorizarea prealabilă a statului membru care 
administrează fişierul şi doar cu respectarea 
dreptului naţional al statului membru 
destinatar. O astfel de autorizaţie poate fi 
acordată cu condiţia ca prelucrarea în alte 
scopuri să fie permisă de dreptul naţional al 
statului membru care administrează fişierul
şi după verificarea fiecărui caz în parte. 
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Or. de

Justification

Personenbezogene Daten von Personen, die weder einer Straftat verdächtigt werden noch zu 
einer solchen verurteilt worden sind, sollen grundsätzlich nicht zu anderen Zwecken 
verarbeitet werden dürfen. Außerdem soll vermieden werden, dass eine generelle
Einwilligung zur Verarbeitung zu anderen Zwecken gegeben wird; vielmehr soll in jeden 
Einzelfall erneut geprüft werden, ob die Voraussetzungen vorliegen.

Amendament depus de Alexander Alvaro

Amendamentul 94
Articolul 26 alineatul (2)

(2) Statul membru care administrează baza 
de date poate prelucra datele furnizate în 
conformitate cu articolele 3, 4 şi 9 numai 
atunci când este necesar în scopul 
comparării, furnizării răspunsurilor 
automatizate la căutări sau înregistrării în 
conformitate cu articolul 30. Datele furnizate 
sunt şterse îndată după compararea datelor 
sau după răspunsurile automatizate la 
căutări, în afara cazului în care este 
necesară continuarea prelucrării datelor în 
scopurile menţionate la punctele (b) şi (c) 
din primul paragraf.

(2) Statul membru care administrează 
fişierul poate prelucra datele furnizate în 
concordanţă cu articolele 3, 4 şi 9 numai 
atunci când este necesar în scopul 
comparării, furnizării răspunsurilor 
automatizate la căutări sau înregistrării în 
conformitate cu articolul 30. Datele furnizate 
sunt şterse îndată după compararea datelor 
sau după răspunsurile automatizate la 
căutări.

Or. de

Justification

Eine Ausnahme zur Löschung sollte nicht gemacht werden.

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 95
Articolul 27

Datele cu caracter personal furnizate pot fi 
prelucrate doar de către autorităţile, 
organismele şi instanţele judecătoreşti cu 
atribuţii care servesc realizării scopurilor 
prevăzute la articolul 26. În special, datele 

Datele cu caracter personal furnizate pot fi 
prelucrate doar de către autorităţile, 
organismele şi instanţele judecătoreşti cu 
atribuţii care servesc realizării scopurilor 
prevăzute la articolul 26. În special, datele 
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pot fi furnizate altor entităţi doar cu 
autorizarea prealabilă din partea statului 
membru furnizor şi în conformitate cu 
legislaţia statului membru destinatar.

pot fi furnizate altor entităţi doar cu 
autorizarea prealabilă din partea statului 
membru furnizor, pentru fiecare caz în 
parte, şi în conformitate cu legislaţia statului 
membru destinatar.

Or. de

Justification

Es  soll vermieden werden, dass eine generelle Einwilligung zur Verarbeitung zu anderen 
Zwecken gegeben wird; vielmehr soll in jeden Einzelfall erneut geprüft werden, ob die 
Voraussetzungen vorliegen.

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 96
Articolul 28 alineatul (1)

(1) Statele membre asigură acurateţea şi 
relevanţa actuală a datelor cu caracter 
personal. Dacă dintr-o notificare a persoanei 
vizate de date sau în alt mod rezultă că au 
fost furnizate date incorecte sau date care nu 
ar fi trebuit să fie furnizate, acest fapt este 
notificat de îndată statului sau statelor 
membre destinatare. Statul sau statele 
membre în cauză sunt obligate să corecteze 
sau să şteargă datele. De asemenea, datele cu 
caracter personal furnizate sunt corectate 
dacă se descoperă că sunt incorecte. Dacă 
organismul destinatar are motive să creadă 
că datele furnizate sunt incorecte sau ar 
trebui şterse, autoritatea care le-a furnizat 
este informată de îndată despre aceasta.

(1) Datele cu caracter personal sunt şterse 
atunci când nu mai sunt necesare scopului 
în care au fost colectate. Statele membre 
asigură acurateţea şi relevanţa actuală a 
datelor cu caracter personal, revizuindu-le 
cel puţin la fiecare doi ani de la 
înregistrarea datelor. Dacă dintr-o 
notificare a persoanei vizate de date sau în 
alt mod rezultă că au fost furnizate date 
incorecte sau date care nu ar fi trebuit să fie 
furnizate, acest fapt este notificat de îndată 
statului sau statelor membre destinatare. 
Statul sau statele membre în cauză sunt 
obligate să corecteze sau să şteargă datele. 
De asemenea, datele cu caracter personal 
furnizate sunt corectate dacă se descoperă că 
sunt incorecte. Dacă organismul destinatar 
are motive să creadă că datele furnizate sunt 
incorecte sau ar trebui şterse, autoritatea care 
le-a furnizat este informată de îndată despre 
aceasta.

Or. en

Justification

It must be ensured that personal data are deleted when they are not necessary anymore for 
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the purpose, for which they were collected (not only personal data that were supplied by 
another MS, Art. 28 para 3); therefore there should be a legal obligation by the Member 
States to review the data at least every two years after the input of the data whether they are 
correct and whether they should be deleted.

Amendament depus de Alexander Alvaro

Amendamentul 97
Articolul 30 alineatul (4)

(4) Datele înregistrate sunt protejate prin 
adoptarea unor măsuri adecvate împotriva 
utilizării neautorizate şi a altor forme de 
utilizare incorectă şi sunt păstrate timp de 
doi ani. După expirarea perioadei de păstrare 
a datelor, datele înregistrate sunt şterse de 
îndată.

(4) Datele înregistrate sunt protejate prin 
adoptarea unor măsuri adecvate împotriva 
utilizării neautorizate şi a altor forme de 
utilizare incorectă şi sunt păstrate timp de 
cinci ani. După expirarea perioadei de 
păstrare a datelor, datele înregistrate sunt 
şterse de îndată.

Or. de

Justification

Die Frist zur Aufbewahrung der Protokolldaten sollte auf fünf Jahre verlängert werden.

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 98
Articolul 31

Drepturile la informaţii şi despăgubiri ale 
persoanelor vizate de date

Nu priveşte versiunea în limba română.

Or. de

Justification

Vergleiche Begründung zum Änderungsantrag zu Art. 31, Absatz 1.

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 99
Articolul 31 alineatul (1)
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(1) La cererea persoanei vizate de date, în 
conformitate cu dreptul naţional, acesteia îi 
sunt oferite informaţii în conformitate cu 
legislaţia naţională, după dovedirea 
identităţii sale, fără cheltuieli excesive,
folosind un limbaj inteligibil şi fără întârzieri 
inacceptabile, privind datele prelucrate în 
ceea ce priveşte persoana sa şi originea 
acestor date, destinatarul sau grupul de 
destinatari, scopul prelucrării şi temeiul 
juridic al prelucrării. De asemenea, persoana 
vizată de date are dreptul de a solicita ca 
datele inexacte să fie corectate şi ca datele 
prelucrate în mod ilegal să fie şterse. De 
asemenea, statele membre se asigură că, în 
cazul încălcării drepturilor sale legate de 
protecţia datelor, persoana vizată poate 
adresa în mod efectiv o plângere unei 
instanţe judecătoreşti independente în sensul 
articolului 6 alineatul (1) din Convenţia 
europeană a drepturilor omului sau unei 
autorităţi independente de supraveghere, în 
sensul articolului 28 din Directiva 95/46/CE 
a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecţia 
persoanelor faţă de prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date, fiindu-i oferită posibilitatea de a 
solicita despăgubiri sau de a căuta o altă 
formă de compensare legală. Normele 
metodologice privind procedura de 
exercitare a acestor drepturi şi motivele de 
limitare a dreptului de acces sunt 
reglementate prin dispoziţiile relevante ale 
dreptului naţional al statului membru în care 
persoana vizată îşi exercită drepturile.

(1) Persoanei vizate de date îi sunt oferite 
informaţii în conformitate cu legislaţia 
naţională, folosind un limbaj inteligibil şi 
fără întârzieri inacceptabile, privind datele 
prelucrate în ceea ce priveşte persoana sa şi 
originea acestor date, destinatarul sau grupul 
de destinatari, scopul prelucrării şi temeiul 
juridic al prelucrării. De asemenea, persoana 
vizată de date are dreptul de a solicita ca 
datele inexacte să fie corectate şi ca datele 
prelucrate în mod ilegal să fie şterse. Acest 
lucru va fi adus la cunoştinţa persoanei 
vizate de date. De asemenea, statele membre 
se asigură că, în cazul încălcării drepturilor 
sale legate de protecţia datelor, persoana 
vizată poate adresa în mod efectiv o plângere 
unei instanţe judecătoreşti independente în 
sensul articolului 6 alineatul (1) din 
Convenţia europeană a drepturilor omului 
sau unei autorităţi independente de 
supraveghere, în sensul articolului 28 din 
Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 24 octombrie 
1995 privind protecţia persoanelor faţă de 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date, fiindu-i 
oferită posibilitatea de a solicita despăgubiri 
sau de a căuta o altă formă de compensare 
legală. Normele metodologice privind 
procedura de exercitare a acestor drepturi şi 
motivele de limitare a dreptului de acces 
sunt reglementate prin dispoziţiile relevante 
ale dreptului naţional al statului membru în 
care persoana vizată îşi exercită drepturile.

Or. de

Justification

Das Recht auf Berichtigung und Löschung sowie auf Schadensersatz kann nur effektiv 
durchgesetzt werden, wenn Informationen bezüglich der Speicherung und der 
Rechtschutzmöglichkeiten grundsätzlich mitgeteilt werden, denn in vielen Fällen wird der 
Betroffene gar nicht wissen, dass Daten über ihn gespeichert wurden, und dann kann er auch 
seine Rechtshilfemöglichkeiten hierzu nicht in Anspruch nehmen (siehe auch Stellungnahme 
des EDPS vom 4. April 2007 zur vorliegenden Initiative, No. 75). 
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Amendament depus de Alexander Alvaro

Amendamentul 100
Articolul 31 alineatul (1) primul paragraf 

(1) La cererea persoanei vizate de date, în 
conformitate cu dreptul naţional, acesteia îi 
sunt oferite informaţii în conformitate cu 
legislaţia naţională, după dovedirea 
identităţii sale, fără cheltuieli excesive,
folosind un limbaj inteligibil şi fără întârzieri 
inacceptabile, privind datele prelucrate în 
ceea ce priveşte persoana sa şi originea 
acestor date, destinatarul sau grupul de 
destinatari, scopul prelucrării şi temeiul 
juridic al prelucrării.

(1) În cazul unei cereri aprobate venite din 
partea unui stat membru, persoanei vizate 
de date îi sunt aduse la cunoştinţă
informaţii în conformitate cu legislaţia 
naţională, folosind un limbaj inteligibil şi 
fără întârzieri inacceptabile, privind datele 
prelucrate în ceea ce priveşte persoana sa şi 
originea acestor date, destinatarul sau grupul 
de destinatari, scopul prelucrării şi temeiul 
juridic al prelucrării.

Or. de

Justification

Der betroffene Bürger sollte das Recht erhalten, über die Übermittlung seiner Daten 
unterrichtet zu werden, ohne dass er zuvor einen behördlichen Antrag stellen muss, da er in 
den meisten Fällen von der Übermittlung keine Kenntnis hat.

Amendament depus de Adina-Ioana Vălean

Amendamentul 101
Articolul 32a (nou)

Articolul 32a

Transferul de date
Datele prelucrate în conformitate cu 
prezenta decizie nu sunt transferate şi nu 
sunt puse la dispoziţia unei ţări terţe sau a 
unei organizaţii internaţionale.

Or. en
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Amendament depus de Alexander Alvaro

Amendamentul 102
Articolul 34

Consiliul adoptă măsurile necesare punerii 
în aplicare a prezentei decizii la nivelul 
Uniunii, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 34 alineatul (2) litera 
(c) teza a doua din Tratatul privind Uniunea 
Europeană.

Consiliul adoptă măsurile necesare punerii 
în aplicare a prezentei decizii la nivelul 
Uniunii, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 34 alineatul (2) litera 
(c) teza a doua din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, după consultarea 
Parlamentului European, în conformitate 
cu articolul 39 alineatul (1) din Tratatul 
UE şi, respectiv, a Autorităţii Europene 
pentru Protecţia Datelor. 

Or. de

Justification

Der Europäische Datenschutzbeauftragte sollte das Recht erlangen, zuvor vom Rat gehört zu 
werden. Das Europäische Parlament wird automatisch nach Art.39 EUV gehört, worauf an 
dieser Stelle jedoch noch einmal hingewiesen werden sollte.

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 103
Articolul 34

Consiliul adoptă măsurile necesare punerii 
în aplicare a prezentei decizii la nivelul 
Uniunii, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 34 alineatul (2) litera
(c) teza a doua din Tratatul privind Uniunea 
Europeană.

Consiliul adoptă măsurile necesare punerii 
în aplicare a prezentei decizii la nivelul 
Uniunii, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 34 alineatul (2) litera 
(c) teza a doua din Tratatul privind Uniunea 
Europeană şi după consultarea Autorităţii 
Europene pentru Protecţia Datelor.

Or. en

Justification

Implementing measures can be crucial as regards the processing of personal data, therefore 
the EDPS should be heard in this process (see opinion of the EPPS of 4 April 2007 on this 
initiative, no. 20).
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Amendament depus de Alexander Alvaro

Amendamentul 104
Articolul 35a (nou)

Articolul 35a
Comisia trebuie să analizeze punerea la 
dispoziţie a unui ajutor provenind din 
resursele bugetare ale Uniunii Europene, 
în special pentru finanţarea formării 
funcţionarilor responsabili, a necesarului 
de personal şi, respectiv, a dotării cu 
materialele necesare.  

Or. de

Justification

Die Finanzierung der im Beschluss vorgesehenen Massnahmen stellt eine erhebliche 
finanzielle Belastung insbesondere für die Mitgliedstaaten dar, die noch nicht über die 
erforderliche Infrastruktur verfügen. Hier muss geprüft werden, inwieweit eine 
Mitfinanzierung aus dem Haushalt der Europäischen Union erfolgen kann.

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 105
Articolul 36 alineatul (4)

(4) Statele membre informează Consiliul şi 
Comisia, în termen de [...ani] de la intrarea 
în vigoare a prezentei decizii, în legătură cu 
acordurile sau înţelegerile existente în sensul 
alineatului (1) pe care doresc să le aplice în 
continuare.

(4) Statele membre informează Consiliul, 
Parlamentul European şi Comisia, în 
termen de [...ani] de la intrarea în vigoare a 
prezentei decizii, în legătură cu acordurile 
sau înţelegerile existente în sensul 
alineatului (1) pe care doresc să le aplice în 
continuare.

Or. de

Justification

Das Europäische Parlament muss bei weiteren Massnahmen, die den Ratsbeschluss betreffen 
miteinbezogen werden 
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Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 106
Articolul 36 alineatul (5)

(5) De asemenea, statele membre informează 
Consiliul şi Comisia în legătură cu toate 
noile acorduri sau înţelegeri, în sensul 
alineatului (2), în termen de trei luni de la 
semnarea acestora sau, în cazul 
instrumentelor semnate înainte de adoptarea 
prezentei decizii, în termen de trei luni de la 
intrarea în vigoare a acestora. 

(5) De asemenea, statele membre informează 
Consiliul, Parlamentul European şi 
Comisia în legătură cu toate noile acorduri 
sau înţelegeri, în sensul alineatului (2), în 
termen de trei luni de la semnarea acestora 
sau, în cazul instrumentelor semnate înainte 
de adoptarea prezentei decizii, în termen de 
trei luni de la intrarea în vigoare a acestora. 

Or. de

Justification

Das Europäische Parlament muss bei weiteren Maßnahmen, die den Ratsbeschluss betreffen, 
miteinbezogen werden.

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 107
Articolul 37 alineatul (1)

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se conforma dispoziţiilor prezentei 
decizii în termen de [... ani] de la intrarea în 
vigoare a prezentei decizii.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se conforma dispoziţiilor prezentei 
decizii în termen de [... ani] de la intrarea în 
vigoare a prezentei decizii. Trebuie să se 
asigure faptul că, la această dată, Decizia-
cadru 2007/XX/JAI a Consiliului privind 
protecţia datelor cu caracter personal 
prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti 
şi judiciare în materie penală este în 
vigoare şi, de asemenea, transpusă în toate 
statele membre.

Or. de

Justification

Siehe Begründung zum Änderungsantrag zur legislativen Entschließung. 
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Amendament depus de Alexander Alvaro

Amendamentul 108
Articolul 37 alineatul (3a) (nou)

(3a) Înainte de transpunerea deciziei, 
Comisia prezintă un studiu cu privire la 
experienţa dobândită de primele şapte state 
membre semnatare, în special în ceea ce 
priveşte fezabilitatea tehnică.

Or. de

Justification

Aufgrund der begrenzten Erfahrungen hinsichtlich der in diesem Beschluss vorgesehenen 
Maßnahmen ist es erforderlich, dass zunächst eine Folgenabschätzung insbesondere 
hinsichtlich der technischen Machbarkeiten durchgeführt wird.

Amendament depus de Adina-Ioana Vălean

Amendamentul 109
Articolul 37 alineatul (1a) (nou)

(1a) Prezenta decizie intră în vigoare 
numai în ziua următoare datei la care intră 
în vigoare decizia-cadru a Consiliului 
privind protecţia datelor cu caracter 
personal prelucrate în cadrul cooperării 
poliţieneşti şi judiciare în materie penală, 
care asigură un nivel de protecţie adecvat. 

Or. 

Amendament depus de Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendamentul 110
Articolul 37a (nou)

Articolul 37a
În cel mult doi ani de la intrarea în vigoare 
a prezentei decizii şi, ulterior, la fiecare doi 
ani, Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului o evaluare a 
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aplicării prezentei decizii, în vederea 
eventualei sale modificări. Evaluarea 
presupune o analiză a utilităţii, eficienţei şi 
impactului asupra drepturilor 
fundamentale a persoanelor vizate de date 
şi indică numărul acestor persoane 
înregistrate în bazele de date naţionale ale 
statelor membre în urma schimbului de 
date efectuate în temeiul prezentei decizii 
sau al schimbului de date în urma 
cercetărilor efectuate în conformitate cu 
prezenta decizie.

Or. 

Justification

Since there is only very limited experience under the existing Prüm-Treaty so far it is crucial 
to evaluate this new mechanism and its impact as soon as possible (see opinion of the EPPS 
of 4 April 2007 on this initiative, no. 32). Furthermore it would be extremely useful to know to 
which extend the Member States make use of this new mechanism.


