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PREDLOGI SPREMEMB 62-110

Osnutek poročila (PE 386.698v01-00)
Fausto Correia
Pobuda Kraljevine Belgije, Zvezne republike Nemčije, Kraljevine Španije, Francoske 
republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije,
Republike Slovenije, Italijanske republike, Republike Finske, Portugalske republike, 
Romunije in Kraljevine Švedske z namenom sprejetja Sklepa Sveta o pospešitvi čezmejnega 
sodelovanja zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu

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

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 62
Zakonodajna resolucija

4a. poziva Svet, naj zagotovi, da bo ta sklep začel veljati šele po začetku veljavnosti 
Okvirnega sklepa Sveta 2007/XX/PNZ o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v 
okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah;

Or. de

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da omenjeni okvirni sklep o varstvu podatkov začne veljati pred 
obravnavanim sklepom in zagotovi ustrezno raven varstva podatkov pri obdelavi osebnih 
podatkov v vseh državah članicah.

POBUDA
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Besedilo, ki ga predlagajo Kraljevina
Belgija, Zvezna republika Nemčija, 

Kraljevina Španija, Francoska republika, 
Veliko vojvodstvo Luksemburg, Kraljevina
Nizozemska, Republika Avstrija, Republika
Slovenija, Italijanska republika, Republika
Finska, Portugalska republika, Romunija in 

Kraljevina Švedska

Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog obrazložitve, ki ga vlaga Stavros Lambrinidis

Predlog obrazložitve 63
Uvodna izjava 10 a (novo)

(10a) Svet bi moral izvesti temeljito oceno 
potrebe, sorazmernosti, izvajanja in 
učinkovitosti Prümske pogodbe ter presojo 
njenega vpliva na temeljne pravice in 
varstvo podatkov. 

Or. en

Predlog obrazložitve, ki ga vlaga Stavros Lambrinidis

Predlog obrazložitve 64
Uvodna izjava 17

(17) Tesnejše policijsko in pravosodno 
sodelovanje v kazenskih zadevah mora biti 
tesno povezano s spoštovanjem temeljnih 
pravic, zlasti pravice do zasebnosti in 
varstva osebnih podatkov.

(17) Tesnejše policijsko in pravosodno 
sodelovanje v kazenskih zadevah mora biti 
tesno povezano s spoštovanjem temeljnih 
pravic, zlasti pravice do zasebnosti in 
varstva osebnih podatkov.

To bi moralo biti zagotovljeno v tem sklepu
s prirejeno posebno ureditvijo varstva 
podatkov, ki bi morala biti zasnovana tako, 
da se upošteva posebna narava izmenjave 
podatkov, ki jo ta sklep ureja. V posebnih 
določbah tega sklepa glede varstva podatkov 
se bi morala upoštevati zlasti posebna narava 
čezmejnega spletnega dostopa do 
podatkovnih zbirk. Države članice, ki 
upravljajo zbirko podatkov, predhodnega 
preverjanja ne morejo opraviti preko 

To bi moralo biti zagotovljeno s splošnim 
okvirnim sklepom o varstvu osebnih 
podatkov v okviru varnostnega in 
policijskega sodelovanja v tretjem stebru, ki 
bi ga moral Svet sprejeti pred sprejetjem 
tega sklepa ob doslednem upoštevanju 
priporočil Parlamenta, in s prirejeno 
posebno ureditvijo varstva podatkov, ki bi 
morala biti zasnovana tako, da se upošteva 
posebna narava izmenjave podatkov, ki jo ta 
sklep ureja. V posebnih določbah tega 
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spletnega dostopa, zato ta sklep vsebuje 
vrsto ukrepov za zagotovitev naknadnega 
spremljanja.

sklepa glede varstva podatkov se bi morala 
upoštevati zlasti posebna narava čezmejnega 
spletnega dostopa do podatkovnih zbirk. 
Države članice, ki upravljajo zbirko 
podatkov, predhodnega preverjanja ne 
morejo opraviti preko spletnega dostopa, 
zato ta sklep vsebuje vrsto ukrepov za 
zagotovitev naknadnega spremljanja. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 65
Uvodna izjava 18

(18) Države članice se zavedajo pomena, ki 
ga ima ta sklep za varstvo pravic 
posameznikov, in tega, da mora država 
članica prosilka zagotoviti zadostne 
standarde varstva podatkov, kadar se ji 
priskrbijo osebni podatki iz druge države 
članice, zato bodo države članice poskrbele
za učinkovito izvajanje vseh pravil, ki se v 
tem sklepu nanašajo na varstvo podatkov.

(18) Države članice se zavedajo pomena, ki 
ga ima ta sklep za varstvo pravic 
posameznikov, in tega, da mora država 
članica prosilka zagotoviti zadostne 
standarde varstva podatkov, kadar se ji 
priskrbijo osebni podatki iz druge države 
članice, zato je bistveno, da se ustrezna 
raven varstva podatkov vzpostavi v vseh 
državah članicah z učinkovitim izvajanjem
vseh pravil, ki se v tem sklepu nanašajo na 
varstvo podatkov, in z izvajanjem 
Okvirnega sklepa Sveta 2007/XX/PNZ o 
varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v 
okviru policijskega in pravosodnega 
sodelovanja v kazenskih zadevah.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k zakonodajni resoluciji.

Predlog obrazložitve, ki ga vlaga Stavros Lambrinidis

Predlog obrazložitve 66
Uvodna izjava 20

(20) Ta sklep spoštuje temeljne pravice in 
upošteva načela, ki so bila določena zlasti v 

(20) Celovit pregled in ocena dosedanjega 
izvajanja Prümske pogodbe ter oblikovanje 
okvirnega sklepa za varstvo podatkov v 
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Listini o temeljnih pravicah Evropske unije tretjem stebru sta predpogoja za začetek 
veljavnosti in izvajanje tega sklepa.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexander Alvaro

Predlog spremembe 67
Člen 1

S tem sklepom nameravajo države članice 
pospešiti čezmejno sodelovanje v zadevah, 
ki jih zajema Naslov VI Pogodbe EU, zlasti 
izmenjavo informacij med organi, 
odgovornimi za preprečevanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj. V ta namen ta 
sklep vsebuje pravila na naslednjih 
področjih:

S tem sklepom nameravajo države članice 
pospešiti čezmejno sodelovanje v zadevah, 
ki jih zajema Naslov VI Pogodbe EU, zlasti 
izmenjavo informacij med organi, 
odgovornimi za preprečevanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj v skladu s 
členom 2 Okvirnega sklepa Sveta Evropske 
unije 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 
in členi 1-3 Okvirnega sklepa Sveta 
Evropske unije 2002/475/PNZ z dne 13. 
junija 2002. V ta namen ta sklep vsebuje 
pravila na naslednjih področjih:

Or. de

Obrazložitev

Široko področje uporabe sklepa je treba na tem mestu omejiti, zlasti ker kazensko materialno 
pravo na evropski ravni ni poenoteno. Katalog kaznivih dejanj, določenih v povezavi z 
evropskim zapornim nalogom, predstavlja dobro podlago za zagotovitev praktične uporabe in 
skladnosti evropske zakonodaje na tem področju.

Predlog obrazložitve, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog obrazložitve 68
Člen 1

S tem sklepom nameravajo države članice 
pospešiti čezmejno sodelovanje v zadevah, 
ki jih zajema Naslov VI Pogodbe EU, zlasti 
izmenjavo informacij med organi, 
odgovornimi za preprečevanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj. V ta namen ta 
sklep vsebuje pravila na naslednjih 
področjih: 

S tem sklepom nameravajo države članice 
pospešiti čezmejno sodelovanje v zadevah, 
ki jih zajema Naslov VI Pogodbe EU, zlasti 
izmenjavo informacij med organi, 
odgovornimi za preprečevanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj, hkrati pa 
zagotoviti visoko raven varstva podatkov. V 
ta namen ta sklep vsebuje pravila na 
naslednjih področjih:  
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Or. en

Obrazložitev

Cilj in področje uporabe pravnega instrumenta sta posledica pretehtanja temeljnih interesov 
držav članic. Preprečevanje in preiskovanje kazenskih dejanj je prav gotovo eden izmed 
takšnih interesov, toda enako velja za temeljno pravico do zasebnosti in varstva osebnih 
podatkov. Slednji je treba pripisati pomen, ki si ga zasluži, zaradi česar morajo biti te določbe 
omenjene tudi v tem členu.

Predlog obrazložitve, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog obrazložitve 69
Člen 1, točka 4 a (novo)

4a. Določbe o minimalni ravni varstva 
podatkov, ki veljajo za podatke, obdelane v 
okviru postopkov iz tega sklepa (poglavje 
6).

Or. en

Obrazložitev

Cilj in področje uporabe pravnega instrumenta sta posledica pretehtanja temeljnih interesov 
držav članic. Preprečevanje in preiskovanje kazenskih dejanj je prav gotovo eden izmed 
takšnih interesov, toda enako velja za temeljno pravico do zasebnosti in varstva osebnih 
podatkov. Slednji je treba pripisati pomen, ki si ga zasluži, zaradi česar morajo biti te določbe 
omenjene tudi v tem členu.

Predlog obrazložitve, ki ga vlaga Adina-Ioana Vălean

Predlog obrazložitve 70
Člen 1, točka 4 a (novo)

4a. Določbe o varstvu podatkov za obdelavo 
osebnih podatkov (poglavje 6);

Or. en

Predlog obrazložitve, ki ga vlaga Adina-Ioana Vălean

Predlog obrazložitve 71
Člen 1 a (novo)
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Article 1a
Kategorije podatkov

Države članice zagotovijo jasno 
razlikovanje med osebnimi podatki
- osebe, ki je osumljena storitve kaznivega 
dejanja ali sodelovanja pri njem,
- osebe, ki je bila obsojena zaradi 
kaznivega dejanja,

- osebe, za katero obstaja utemeljen sum, 
da bo zagrešila kaznivo dejanje,

- osebe, od katere se lahko zahteva, da 
priča v preiskavah v zvezi s kaznivimi 
dejanji ali kasnejšimi kazenskimi postopki,

- osebe, ki je bila žrtev kaznivega dejanja 
ali v zvezi s katero zaradi določenih dejstev 
obstaja utemeljen sum, da bi lahko postala 
žrtev kaznivega dejanja,

- osebe, ki lahko zagotovi informacije o 
kaznivih dejanjih,

- stika ali sodelavca osebe, navedene 
zgoraj, in

- osebe, ki ne sodi v nobeno zgoraj 
navedeno kategorijo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 72
Člen 2, odstavek 1

(1) Države članice bodo zaradi preiskovanja 
kaznivih dejanj uvedle in vodile nacionalne 
zbirke podatkov o preiskavah DNA. 
Obdelava podatkov iz teh zbirk, po tem 
sklepu, poteka v skladu s tem sklepom, ob 
upoštevanju nacionalne zakonodaje, ki se 
uporablja za obdelavo. 

(1) Države članice bodo zaradi preiskovanja 
težjih kaznivih dejanj uvedle in vodile 
nacionalne zbirke podatkov o preiskavah 
DNA. Profili DNA se za te zbirke podatkov 
o preiskavah DNA lahko izdelajo le v 
okviru preprečevanja kaznivih dejanj ali 
kazenskega pregona.

V zbirkah podatkov o preiskavah DNA se 
morajo profili DNA jasno razlikovati glede 
na naslednje kategorije oseb:
- osebe, ki so bile obsojene zaradi kaznivega 
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dejanja,
- osebe, ki so osumljene storitve ali 
sodelovanja v kaznivem dejanju,
- osebe, za katere obstaja utemeljen sum, da 
bodo zagrešile kaznivo dejanje,
- osebe, od katerih se lahko zahteva, da 
pričajo v preiskavah v zvezi s kaznivimi 
dejanji ali kasnejšimi kazenskimi postopki, 
- osebe, ki so bile žrtve kaznivega dejanja 
ali v zvezi s katerimi zaradi določenih 
dejstev obstaja utemeljen sum, da bi lahko 
postale žrtve kaznivega dejanja, 
- osebe, ki lahko zagotovijo informacije o 
kaznivih dejanjih,
- osebe, ki imajo stike ali so povezane z 
zgoraj navedenimi osebami, in
- osebe, ki ne sodijo v nobeno zgoraj 
navedeno kategorijo.
Obdelava podatkov iz teh zbirk poteka v 
skladu s tem sklepom ob upoštevanju 
nacionalne zakonodaje, ki se uporablja za 
obdelavo.

Or. de

Obrazložitev

Kategorije oseb so vzete iz predloga Komisije o okvirnem sklepu o varstvu osebnih podatkov 
(KOM(2005)475). Takšno razlikovanje je bistvenega pomena za zagotovitev, da bodo določbe 
o nadaljnji obdelavi teh občutljivih podatkov ustrezale stopnji vpletenosti osebe v kaznivo 
dejanje (gl. tudi mnenje evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 4. aprila 2007 o tej 
pobudi, št. 75).

Predlog obrazložitve, ki ga vlaga Adina-Ioana Vălean

Predlog obrazložitve 73
Člen 2, odstavek 2 a (novo)

2a. „Nekodiran del DNA“ pomeni dele 
kromosomov, ki ne vsebujejo genetskih 
podatkov o specifičnih dednih lastnostih. 
Ne glede na znanstveni napredek, se 
nadaljnji podatki iz nekodiranih delov DNA 
ne razkrijejo niti sedaj niti v prihodnosti.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexander Alvaro

Predlog spremembe 74
Člen 6, odstavek 2 a (novo)

2a. Seznam imenovanih nacionalnih 
kontaktnih služb pošljejo posamezne države 
članice drugim državam članicam in 
Komisiji.

Or. de

Obrazložitev

Smiselno je, da se seznam nacionalnih kontaktnih služb da na voljo drugim državam članicam 
in shrani pri Komisiji.

Predlog obrazložitve, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog obrazložitve 75
Člen 7, uvodni del

Če v okviru preiskovalnih ali kazenskih 
postopkov, ki potekajo, ni na razpolago 
profila DNA določene osebe, ki je na 
ozemlju zaprošene države članice, ta država 
članica zagotovi pravno pomoč, tako da 
pridobi in preišče celični material te osebe 
ter pridobljeni profil DNA pošlje, če: 

Če v okviru preiskovalnih ali kazenskih 
postopkov, ki potekajo in obravnavajo težje 
kaznivo dejanje, ni na razpolago profila 
DNA določene osebe, ki je osumljena 
storitve takega kaznivega dejanja in ki je na 
ozemlju zaprošene države članice, ta država 
članica zagotovi pravno pomoč, tako da 
pridobi in preišče celični material te osebe 
ter pridobljeni profil DNA pošlje, če:

Or. en

Obrazložitev

Člen 7 države članice zavezuje k dejavnemu zbiranju biometričnih podatkov o posamezniku, s 
čimer lahko močno posežejo v njegove temeljne pravice. Sorazmernost se lahko vzpostavi, le 
če so pogoji te obveznosti jasnejši in omejeni na tiste osebe, ki so osumljene storitve težjega 
kaznivega dejanja. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexander Alvaro

Predlog spremembe 76
Člen 11, odstavek 2 a (novo)

2a) Seznam imenovanih nacionalnih 
kontaktnih služb pošljejo posamezne države 
članice drugim državam članicam in 
Komisiji.

Or. de

Obrazložitev

Smiselno je, da se seznam nacionalnih kontaktnih služb da na voljo drugim državam članicam 
in shrani pri Komisiji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 77
Člen 12, odstavek 1

1. Države članice kontaktnim službam 
drugih držav članic iz odstavka 2 zaradi 
preprečevanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj ter pregona takih prekrškov, ki so v 
državi članici prosilki v pristojnosti sodišč 
ali državnih tožilstev, kot tudi zaradi 
ohranjanja javnega reda in varnosti, v 
posameznih primerih dovolijo 
avtomatizirano iskanje naslednjih podatkov 
v nacionalnih registrih motornih vozil:

1. Države članice kontaktnim službam 
drugih držav članic iz odstavka 2 zaradi 
preiskovanja kaznivih dejanj ter pregona 
takih prekrškov, ki so v državi članici 
prosilki v pristojnosti sodišč ali državnih 
tožilstev, kot tudi zaradi ohranjanja javnega 
reda in varnosti, v posameznih primerih 
dovolijo avtomatizirano iskanje naslednjih 
podatkov v nacionalnih registrih motornih 
vozil:

Or. de

Obrazložitev

Izpis in posredovanje podatkov iz registrov motornih vozil z namenom preprečevanja kaznivih 
dejanj nimata niti smisla niti dodane vrednosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexander Alvaro

Predlog spremembe 78
Člen 15, odstavek 2 a (novo)

Seznam imenovanih nacionalnih 
kontaktnih služb pošljejo posamezne države 
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članice drugim državam članicam in 
Komisiji.

Or. de

Obrazložitev

Smiselno je, da se seznam nacionalnih kontaktnih služb da na voljo drugim državam članicam 
in shrani pri Komisiji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexander Alvaro

Predlog spremembe 79
Člen 16, odstavek 3 a (novo)

3a. Seznam imenovanih nacionalnih 
kontaktnih služb pošljejo posamezne države 
članice drugim državam članicam in 
Komisiji.

Or. de

Obrazložitev

Smiselno je, da se seznam nacionalnih kontaktnih služb da na voljo drugim državam članicam 
in shrani pri Komisiji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexander Alvaro

Predlog spremembe 80
Člen 17, odstavek 2

2. Vsaka država članica lahko kot država 
članica gostiteljica v skladu z nacionalno 
zakonodajo in s soglasjem države 
pošiljateljice podeli pooblastila za 
izvrševanje uradnikom drugih držav članic, 
ki sodelujejo pri skupnem ukrepanju, ali, če 
je to po pravu države članice gostiteljice 
dopustno, uradnikom drugih držav članic 
dovoli izvajanje njihovih izvršilnih 
pooblastil v skladu z zakonodajo države 
pošiljateljice. Izvršilna pooblastila se smejo 
pri tem izvajati le pod vodstvom in 
praviloma ob prisotnosti uradnikov države 
gostiteljice. Uradnike drugih držav članic pri 
tem zavezuje zakonodaja države članice 

2. Vsaka država članica lahko kot država 
članica gostiteljica v skladu z nacionalno 
zakonodajo in s soglasjem države 
pošiljateljice podeli pooblastila za 
izvrševanje uradnikom drugih držav članic, 
ki sodelujejo pri skupnem ukrepanju. 
Izvršilna pooblastila se smejo pri tem 
izvajati le pod vodstvom in praviloma ob 
prisotnosti uradnikov države gostiteljice. 
Uradnike drugih držav članic pri tem 
zavezuje zakonodaja države članice 
gostiteljice. Država članica gostiteljica 
prevzame odgovornost za njihovo delovanje.
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gostiteljice. Država članica gostiteljica 
prevzame odgovornost za njihovo delovanje.

Or. de

Obrazložitev

Pooblastila uradnikov, ki jih je poslala druga država članica, morajo zaradi pravne varnosti 
zadevnih posameznikov ustrezati predpisom države gostiteljice.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 81
Člen 17 a (novo)

Člen 17a
Ukrepi v primeru neposredne nevarnosti

1. V nujnih primerih lahko uradniki ene 
pogodbenice brez predhodnega privoljenja 
druge pogodbenice prestopijo skupno mejo, 
da bi na obmejnem območju ozemlja druge 
pogodbenice v skladu z zakonodajo države 
gostiteljice sprejeli začasne ukrepe, 
potrebne za odpravo neposredne nevarnosti 
zoper življenje in telo. 

2. Nujni primer iz odstavka 1 nastane, če 
obstaja tveganje, da se bo zaradi čakanja 
na ukrepanje uradnikov države gostiteljice 
ali na njihov prevzem nadzora v skladu s 
členom 24(2) nevarnost uresničila.  

3. Uradniki, ki prestopijo mejo, morajo o 
tem nemudoma obvestiti državo gostiteljico. 
Slednja obvestilo potrdi in nemudoma 
sprejme ukrepe, potrebne za odpravo 
nevarnosti in prevzem nadzora.   Uradniki, 
ki prestopijo mejo, morajo upoštevati 
navodila države gostiteljice.

4. Pogodbenici v posebnem sporazumu 
določita, kateri organi morajo biti v skladu 
z odstavkom 3 nemudoma obveščeni.   
Uradnike, ki prestopijo mejo, zavezujejo 
določbe tega člena in zakonodaja 
pogodbenice, na katere ozemlju so dejavni.

5. Država gostiteljica prevzame 
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odgovornost za ukrepe uradnikov, ki 
prestopijo mejo.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe navaja besedilo člena 25 Prümske pogodbe. Določbe o ukrepih v 
primeru neposredne nevarnosti bi morale biti sestavni del sklepa Sveta, da bi se zagotovilo 
učinkovitejše policijsko sodelovanje na obmejnih območjih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 82
Člen 18 a (novo)

Člen 18a

Sodelovanje na zaprosilo

1. Pristojni organi pogodbenic drug 
drugemu na zaprosilo zagotovijo pomoč v 
okviru svojih pristojnosti in v skladu s svojo 
nacionalno zakonodajo.
2. Pristojni organi pogodbenic drug 
drugemu zagotovijo pomoč v skladu s 
členom 39(1) Konvencije z dne 19. junija 
1990 o izvajanju schengenskega sporazuma 
z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi 
kontrol na skupnih mejah, zlasti z

1. identificiranjem lastnikov in 
upravljavcev vozil ter informacijami o 
voznikih vozil in kapitanih zrakoplovov in 
vodnih plovil, če niso že zajete v členu 12,  

2. informacijami o vozniških dovoljenjih, 
izpitih za voditelje čolna in mornarje 
motoriste ter podobnih dovoljenjih, 

3. določitvijo začasnega ali stalnega 
prebivališča posameznikov, 

4. preverjanjem dovoljenj za prebivanje,

5. ugotavljanjem identitete telefonskih 
naročnikov in naročnikov drugih 
telekomunikacijskih storitev, če so ti javno 
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dostopni, 

6. ugotavljanjem identitete,

7. ugotavljanjem izvora predmetov, na 
primer orožja, motornih vozil in plovil 
(poizvedovanje pri prodajnih kanalih),

8. zagotavljanjem podatkov iz policijskih 
zbirk podatkov in kazenskih evidenc ter 
zagotavljanjem informacij javnega značaja, 

9. takojšnjim obveščanjem v zvezi z 
orožjem, eksplozivi, ponarejanjem denarja 
in goljufijami z vrednostnimi papirji,

10. informacijami o praktičnem izvajanju 
čezmejnih ukrepov za opazovanje, 
čezmejnega pregona in nadzora nad 
pošiljkami,  

11. ugotavljanjem pripravljenosti 
posameznika, da da izjavo.

3. Če zaprošeni organ ni pristojen za 
obravnavo zaprosila, ga posreduje 
pristojnemu organu. Zaprošeni organ 
obvesti organ, ki je zaprosilo poslal, o 
posredovanju le-tega in o organu, ki je 
pristojen za njegovo obravnavo. Pristojni 
organ obravnava zaprosilo in sporoči 
rezultat organu, ki ga je poslal.  

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe navaja besedilo člena 27 Prümske pogodbe. Določbe o ukrepih v 
primeru neposredne nevarnosti bi morale biti sestavni del sklepa Sveta, da bi se zagotovilo 
učinkovitejše policijsko sodelovanje na obmejnih območjih.

Predlog obrazložitve, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog obrazložitve 83
Člen 24, odstavek 1, točka a (novo)

1a. „osebni podatek“ pomeni katero koli 
informacijo, ki se nanaša na določeno ali 
določljivo fizično osebo („posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki“); 
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„določljiva oseba“ pomeni osebo, ki se jo 
lahko neposredno ali posredno identificira, 
predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko 
številko ali na enega ali več dejavnikov, ki 
so značilni za njeno fizično, fiziološko, 
duševno, ekonomsko, kulturno ali socialno 
identiteto;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravne varnosti je treba vključiti opredelitev osebnih podatkov, ki je identična 
opredelitvi iz člena 2(a) Direktive 95/46/ES in člena 2(a) predlaganega okvirnega sklepa o 
varstvu osebnih podatkov.

Predlog obrazložitve, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog obrazložitve 84
Člen 24, odstavek 1, točka 1 b (novo)

1b. „nekodiran del DNA“ pomeni dele 
kromosomov, ki ne vsebujejo genetskih 
podatkov o specifičnih dednih lastnostih;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev profila DNA in nekodiranega dela DNA je ključnega pomena, saj določa, katere 
informacije je mogoče dobiti iz DNA. Slednje mora biti opredeljeno v tem sklepu in ne z 
izvedbenimi ukrepi, ki jih Svet sprejme s kvalificirano večino, gl. drugi stavek odstavka 2(c) 
člena 34 PEU. Zgornja opredelitev je enaka tisti iz sporazuma o izvajanju Prümske pogodbe 
(dokument Sveta 5437/07, 2.5.).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 85
Člen 24, odstavek 2

2. Naslednje določbe se uporabljajo za 
podatke, ki so oziroma so bili zagotovljeni v 
skladu s tem sklepom, razen če ni v 
prejšnjih poglavjih določeno drugače.

2. Naslednje določbe se uporabljajo za 
vsako obdelavo osebnih podatkov v okviru 
tega sklepa.
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Or. de

Obrazložitev

Jasno je treba navesti, da se določbe poglavja 6 uporabljajo za vse procese obdelovanja 
podatkov, vključno z nacionalnimi zadevami, in ne le v primeru, ko se podatki pošljejo drugi 
državi članici, saj bi to lahko privedlo do neenake ravni varstva podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexander Alvaro

Predlog spremembe 86
Člen 24, odstavek 2

2. Naslednje določbe se uporabljajo za 
podatke, ki so oziroma so bili zagotovljeni v 
skladu s tem sklepom, razen če ni v 
prejšnjih poglavjih določeno drugače.

2. Določbe tega poglavja se uporabljajo za 
shranjevanje in obdelovanje podatkov iz 
zbirk podatkov o preiskavah DNA in 
daktiloskopskih podatkov v državah 
članicah. Poglavje 6 se uporablja tudi za 
pošiljanje nadaljnjih osebnih podatkov v 
okviru tega sklepa.

Or. de

Obrazložitev

Jasno je treba navesti, da se uporablja izključno varstvo podatkov, določeno s tem sklepom.

Predlog obrazložitve, ki ga vlaga Adina-Ioana Vălean

Predlog obrazložitve 87
Člen 24, odstavek 2

2. Naslednje določbe se uporabljajo za 
podatke, ki so oziroma so bili zagotovljeni v 
skladu s tem sklepom, razen če ni v prejšnjih 
poglavjih določeno drugače.

2. Naslednje določbe se uporabljajo za 
podatke, ki so oziroma so bili zagotovljeni v 
skladu s tem sklepom, razen če ni v prejšnjih 
poglavjih določeno drugače.

Te določbe se uporabljajo tudi za zbiranje 
in obdelovanje materiala DNA in prstnih 
odtisov v državi članici ter za pošiljanje 
nadaljnjih osebnih podatkov znotraj 
področja uporabe tega sklepa.

Or. en
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Predlog obrazložitve, ki ga vlaga Adina-Ioana Vălean

Predlog obrazložitve 88
Člen 24 a (novo)

Člen 24a
„Osebni podatek“ pomeni katero koli 
informacijo, ki se nanaša na določeno ali 
določljivo fizično osebo; „določljiva oseba“ 
je tista, ki se jo lahko neposredno ali 
posredno identificira, predvsem s 
sklicevanjem na identifikacijsko številko ali 
na en dejavnik ali več, ki so značilni za 
njeno fizično, fiziološko, duševno, 
ekonomsko, kulturno ali socialno 
identiteto. 

Or. en

Predlog obrazložitve, ki ga vlaga Stavros Lambrinidis

Predlog obrazložitve 89
Člen 25

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki so 
oziroma so bili zagotovljeni v skladu s tem 
sklepom, vsaka država članica v svoji 
nacionalni zakonodaji zagotovi raven 
varstva osebnih podatkov, ki je vsaj enaka 
tisti, ki izhaja iz Konvencije Sveta Evrope o 
varstvu posameznikov glede avtomatske 
obdelave osebnih podatkov z dne 28. 
januarja 1981 in njenega dodatnega 
protokola z dne 8. novembra 2001, pri tem 
pa upošteva Priporočilo Odbora ministrov 
Sveta Evrope državam članicam št. R (87) 
15 z dne 17. septembra 1987 o uporabi 
osebnih podatkov v policijskem sektorju, 
tudi če podatki niso avtomatsko obdelani.

Sprejetje splošnega okvirnega sklepa o 
varstvu osebnih podatkov v okviru 
varnostnega in policijskega sodelovanja v 
tretjem stebru je predpogoj za izvajanje tega 
sklepa in minimalna osnova za morebitne 
dodatne ukrepe varovanja podatkov, 
predvidene s tem sklepom. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 90
Člen 25, odstavek 1
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1. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki 
so oziroma so bili zagotovljeni v skladu s 
tem sklepom, vsaka država članica v svoji 
nacionalni zakonodaji zagotovi raven 
varstva osebnih podatkov, ki je vsaj enaka 
tisti, ki izhaja iz Konvencije Sveta Evrope o 
varstvu posameznikov glede avtomatske 
obdelave osebnih podatkov z dne 28. 
januarja 1981 in njenega dodatnega 
protokola z dne 8. novembra 2001, pri tem 
pa upošteva Priporočilo Odbora ministrov 
Sveta Evrope državam članicam št. R (87) 
15 z dne 17. septembra 1987 o uporabi 
osebnih podatkov v policijskem sektorju, 
tudi če podatki niso avtomatsko obdelani.

1. Brez poseganja v posebne ukrepe tega 
sklepa je obdelava osebnih podatkov v 
okviru tega sklepa urejena z Okvirnim 
sklepom Sveta 2007/XX/PNZ o varstvu 
osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru 
policijskega in pravosodnega sodelovanja v 
kazenskih zadevah. Brez poseganja v zgoraj 
navedeno se uporablja Konvencija Sveta 
Evrope o varstvu posameznikov glede 
avtomatske obdelave osebnih podatkov z 
dne 28. januarja 1981 in njen dodatni 
protokol z dne 8. novembra 2001, 
Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope 
državam članicam št. R (87) 15 z dne 17. 
septembra 1987 o uporabi osebnih podatkov 
v policijskem sektorju pa je zavezujoče za
obdelavo osebnih podakov v okviru tega 
sklepa, tudi če podatki niso avtomatsko 
obdelani

Or. de

Obrazložitev

Pri obdedelavi osebnih podatkov v okviru tega sklepa se morajo upoštevati smernice  zgoraj 
omenjenega okvirnega sklepa, da se zagotovi ustrezna raven varstva podatkov v vseh državah 
članicah. Kljub temu ostajata zgoraj omenjena pravna instrumenta Sveta Evrope za države 
članice še naprej zavezujoča.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 91
Člen 25, odstavek 1 a (novo)

1a. Države članice upoštevajo različne 
kategorije osebnih podatkov in različne 
namene, za katere se zbirajo, da določijo 
časovne omejitve za njihovo shranjevanje 
in ustrezne pogoje za njihovo zbiranje, 
nadaljnjo obdelavo in posredovanje. Osebni 
podatki o osebah, ki niso osumljene storitve 
ali sodelovanja pri kaznivem dejanju, se 
obdelajo le za namen, za katerega so bili 
zbrani, in to v omejenem časovnem 
obdobju. Države članice določijo ustrezne 
omejitve o dostopu in posredovanju teh 
podatkov.
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Or. de

Obrazložitev

Določbe o varstvu podatkov se morajo uporabljati ustrezno glede na stopnjo vpletenosti 
(ustreza spremembi 14 besedila, ki ga je EP sprejel 14. junija 2006 glede predloga KOM o 
Okvirnem sklepu Sveta o varstvu osebnih podatkov v okviru policijskega in sodnega 
sodelovanja v kazenskih zadevah).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexander Alvaro

Predlog spremembe 92
Člen 25, odstavek 3 a (novo)

3a. Osebni podatki se ne posredujejo tretjim 
državam.

Or. de

Obrazložitev

Pojasnitev v zvezi s posredovanjem občutljivih podatkov tretjim državam, katerih raven 
varstva podatkov je lahko neznesljiva.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 93
Člen 26, odstavek 1

1. Država članica, ki osebne podatke prejme, 
jih sme obdelovati izključno za namene, za 
katere so bili podatki v skladu s tem sklepom 
zagotovljeni. Obdelava v druge namene se 
dovoli samo s predhodnim pooblastilom 
države članice, ki upravlja zbirko podatkov, 
pri čemer se upošteva samo nacionalna 
zakonodaja države članice prejemnice. 
Dovoljenje se lahko podeli, če nacionalna 
zakonodaja države članice, ki upravlja 
zbirko podatkov, dovoljuje tako obdelavo v 
druge namene.

1. Država članica, ki osebne podatke prejme, 
jih sme obdelovati izključno za namene, za 
katere so bili podatki v skladu s tem sklepom 
zagotovljeni. Obdelava v druge namene se 
ob upoštevanju določb člena 25(Ia) dovoli 
samo s predhodnim pooblastilom države 
članice, ki upravlja zbirko podatkov, pri 
čemer se upošteva samo nacionalna 
zakonodaja države članice prejemnice. 
Dovoljenje se lahko podeli, če nacionalna 
zakonodaja države članice, ki upravlja 
zbirko podatkov, dovoljuje tako obdelavo v 
druge namene in po pregledu vsakega 
posameznega primera.

Or. de
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Obrazložitev

Osebni podatki oseb, ki so niso niti osumljene storitve kaznivega dejanja, niti niso bile 
obsojene zaradi tega, se načeloma ne bi smeli obdelovati za druge namene. Prav tako se je 
treba izogniti splošni privolitvi v obdelavo za druge namene; namesto tega bi bilo treba v 
vsakem posameznem primeru preveriti, ali so izpolnjeni pogoji zanjo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexander Alvaro

Predlog spremembe 94
Člen 26, odstavek 2

2. Država članica, ki upravlja zbirko 
podatkov, sme podatke, ki so ji bili poslani v 
skladu s členi 3, 4 in 9, obdelovati le, če je to 
potrebno za primerjavo, elektronski odgovor 
na poizvedbo ali za evidentiranje v skladu s 
členom 31. Po končani primerjavi podatkov 
ali elektronskem odgovoru na poizvedbo se 
zagotovljeni podatki takoj izbrišejo, razen če 
je nadaljnja obdelava potrebna za namene, 
ki so navedeni v točki 2 in 3 prejšnjega 
pododstavka.

2. Država članica, ki upravlja zbirko 
podatkov, sme podatke, ki so ji bili poslani v 
skladu s členi 3, 4 in 9, obdelovati le, če je to 
potrebno za primerjavo, elektronski odgovor 
na poizvedbo ali za evidentiranje v skladu s 
členom 31. Po končani primerjavi podatkov 
ali elektronskem odgovoru na poizvedbo se 
zagotovljeni podatki takoj izbrišejo.

Or. de

Obrazložitev

Pri brisanju podatkov ne sme biti nobene izjeme.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 95
Člen 27

Poslane osebne podatke smejo obdelovati 
izključno organi in sodišča, ki so pristojni za 
opravljanje nalog za namene iz člena 26. 
Zlasti je posredovanje podatkov drugim 
subjektom dovoljeno le po predhodni 
privolitvi države članice, ki podatke pošilja, 
in v skladu z nacionalno zakonodajo države 
članice prejemnice.

Poslane osebne podatke smejo obdelovati 
izključno organi in sodišča, ki so pristojni za 
opravljanje nalog za namene iz člena 26. 
Zlasti je posredovanje podatkov drugim 
subjektom dovoljeno le po predhodni 
privolitvi države članice, ki podatke pošilja, 
za vsak posamezen primer in v skladu z 
nacionalno zakonodajo države članice 
prejemnice.

Or. de
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Obrazložitev

Izogniti se je treba splošni privolitvi v obdelavo za druge namene; namesto tega bi bilo treba 
v vsakem posameznem primeru preveriti, ali so izpolnjeni pogoji zanjo.

Predlog obrazložitve, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog obrazložitve 96
Člen 28, odstavek 1

1. Države članice morajo zagotoviti 
pravilnost in aktualnost osebnih podatkov.
Če se na podlagi sporočila osebe, na katero 
se ti podatki nanašajo, ali kako drugače 
izkaže, da so bili poslani nepravilni podatki 
ali podatki, ki se ne bi smeli poslati, se to 
nemudoma sporoči državi članici prejemnici 
oziroma državam članicam prejemnicam. Te 
morajo podatke popraviti ali izbrisati. Sicer 
pa je treba poslane osebne podatke popraviti 
takoj, ko se ugotovi njihova nepravilnost. Če 
služba, ki podatke prejme, utemeljeno 
domneva, da so poslani podatki nepravilni 
ali da jih je treba zbrisati, o tem nemudoma 
obvesti organ, ki je podatke poslal.

1. Osebni podatki se izbrišejo, če niso več 
potrebni za namen, za katerega so bili 
zbrani. Države članice morajo zagotoviti 
pravilnost in aktualnost osebnih podatkov, 
tako da podatke vsake dve leti po njihovem 
vnosu pregledajo. Če se na podlagi 
sporočila osebe, na katero se ti podatki 
nanašajo, ali kako drugače izkaže, da so bili 
poslani nepravilni podatki ali podatki, ki se 
ne bi smeli poslati, se to nemudoma sporoči 
državi članici prejemnici oziroma državam 
članicam prejemnicam. Te morajo podatke 
popraviti ali izbrisati. Sicer pa je treba 
poslane osebne podatke popraviti takoj, ko 
se ugotovi njihova nepravilnost. Če služba, 
ki podatke prejme, utemeljeno domneva, da 
so poslani podatki nepravilni ali da jih je 
treba zbrisati, o tem nemudoma obvesti 
organ, ki je podatke poslal.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da se osebni podatki, če niso več potrebni za namen, za katerega so bili 
zbrani,  izbrišejo (ne le osebni podatki, ki jih je poslala druga država članica, odst. 3 člena 
28); države članice bi morale biti pravno obvezane, da vsaj vsake dve leti po vnosu podatkov 
pregledajo, ali so le-ti pravilni in ali jih je treba izbrisati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexander Alvaro

Predlog spremembe 97
Člen 30, odstavek 4

4. Evidentirani podatki se varujejo z 
ustreznimi ukrepi proti zlorabi in drugim 
oblikam neprimerne uporabe ter se hranijo 

4. Evidentirani podatki se varujejo z 
ustreznimi ukrepi proti zlorabi in drugim 
oblikam neprimerne uporabe ter se hranijo 
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dve leti. Po preteku roka hrambe se 
evidentirani podatki nemudoma izbrišejo.

pet let. Po preteku roka hrambe se 
evidentirani podatki nemudoma izbrišejo.

Or. de

Obrazložitev

Rok za hranjenje evidentiranih podatkov bi morali podaljšati na pet let.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 98
Člen 31

Pravice oseb, na katere se podatki nanašajo, 
do informacij in odškodnine

Ne zadeva slovenske različice.

Or. de

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.) 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 99
Člen 31, odstavek 1

1. Osebi, na katero se podatki nanašajo, se 
na njeno zahtevo ob upoštevanju 
nacionalne zakonodaje in ob dokazilu 
njene identitete v skladu z nacionalno 
zakonodajo brez pretiranih stroškov, v 
splošno razumljivi obliki in brez pretiranega 
zavlačevanja dajo informacije o njenih 
obdelanih osebnih podatkih kot tudi o 
njihovem izvoru, prejemniku ali kategoriji 
prejemnikov, predvidenem namenu obdelave 
in pravni podlagi za obdelavo. Poleg tega 
ima oseba, na katero se podatki nanašajo, 
pravico do popravka nepravilnih podatkov in 
izbrisa nezakonito obdelanih podatkov. 
Države članice poleg tega zagotovijo, da 
lahko oseba, na katero se podatki nanašajo, v 
primeru kršitve njenih pravic do varstva 
podatkov, vloži dejansko pritožbo na 
neodvisnem sodišču na podlagi člena 6(1) 

1. Osebi, na katero se podatki nanašajo, se v 
skladu z nacionalno zakonodajo v splošno 
razumljivi obliki in brez pretiranega 
zavlačevanja dajo informacije o njenih 
obdelanih osebnih podatkih kot tudi o 
njihovem izvoru, prejemniku ali kategoriji 
prejemnikov, predvidenem namenu obdelave 
in pravni podlagi za obdelavo. Poleg tega 
ima oseba, na katero se podatki nanašajo, 
pravico do popravka nepravilnih podatkov in 
izbrisa nezakonito obdelanih podatkov. Tudi 
o tem mora biti obveščena. Države članice 
poleg tega zagotovijo, da lahko oseba, na 
katero se podatki nanašajo, v primeru kršitve 
njenih pravic do varstva podatkov, vloži 
dejansko pritožbo na neodvisnem sodišču na 
podlagi člena 6(1) Evropske konvencije o 
človekovih pravicah ali pri neodvisnem 
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Evropske konvencije o človekovih pravicah 
ali pri neodvisnem nadzornem organu iz 
člena 28 Direktive 95/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. 
oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takih podatkov in da se ji da 
možnost zahtevati odškodnino ali pridobiti 
drugo obliko pravne odškodnine. Podrobna 
pravila za postopek za uveljavitev teh pravic 
in razlogi za omejitev pravice dostopa do 
informacij se urejajo z ustreznimi 
nacionalnimi zakonskimi določbami države 
članice, v kateri oseba uveljavlja svoje 
pravice.

nadzornem organu iz člena 28 Direktive 
95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov in da se ji da možnost zahtevati 
odškodnino ali pridobiti drugo obliko pravne 
odškodnine. Podrobna pravila za postopek 
za uveljavitev teh pravic in razlogi za 
omejitev pravice dostopa do informacij se 
urejajo z ustreznimi nacionalnimi 
zakonskimi določbami države članice, v 
kateri oseba uveljavlja svoje pravice.

Or. de

Obrazložitev

Pravica do popravka in izbisa podatkov ter odškodnine se lahko učinkovito uveljavlja, le če se 
osebam, na katere se nanašajo podatki, zagotovijo natančne informacije o hranjenju 
podatkov in pravnem varstvu. V številnih primerih te osebe ne vedo, da so bili podatki o njih 
shranjeni, zato ne morejo uresničiti svojih zakonskih pravic (gl. tudi mnenje evropskega 
nadzornika za varstvo podatkov z dne 4. aprila 2007 o tej pobudi, št. 75). 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexander Alvaro

Predlog spremembe 100
Člen 31, odstavek 1, podostavek1

Osebi, na katero se podatki nanašajo, se na 
njeno zahtevo ob upoštevanju nacionalne 
zakonodaje in ob dokazilu njene identitete v 
skladu z nacionalno zakonodajo brez 
pretiranih stroškov, v splošno razumljivi 
obliki in brez pretiranega zavlačevanja dajo
informacije o njenih obdelanih osebnih 
podatkih kot tudi o njihovem izvoru, 
prejemniku ali kategoriji prejemnikov, 
predvidenem namenu obdelave in pravni 
podlagi za obdelavo.

1. Osebi, na katero se podatki nanašajo, se v 
primeru opravljene poizvedbe države 
članice skladu z nacionalno zakonodajo v 
splošno razumljivi obliki in brez pretiranega 
zavlačevanja sporočijo informacije o njenih 
obdelanih osebnih podatkih kot tudi o 
njihovem izvoru, prejemniku ali kategoriji 
prejemnikov, predvidenem namenu obdelave 
in pravni podlagi za obdelavo.

Or. de

Obrazložitev

Zadevni državljani bi morali imeti pravico, da so obveščeni, kadar se njihovi podatki 
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posredujejo naprej, ne da bi za to najprej morali vložiti zahtevo pri pristojnih organih, saj v 
večini primerov za posredovanje sploh ne vedo.

Predlog obrazložitve, ki ga vlaga Adina-Ioana Vălean

Predlog obrazložitve 101
Člen 32 a (novo)

Article 32a

Posredovanje podatkov
Podatki, ki so obdelani v okviru tega 
sklepa, se ne posredujejo ali dajo na 
razpolago tretjim državam ali kateri koli 
mednarodni organizaciji.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexander Alvaro

Predlog spremembe 102
Člen 34

Svet sprejme ukrepe, potrebne za izvajanje 
tega sklepa na ravni Unije v skladu s 
postopkom, določenim v drugem stavku 
člena 34(2)(c) Pogodbe EU.

Svet sprejme ukrepe, potrebne za izvajanje 
tega sklepa na ravni Unije v skladu s 
postopkom, določenim v drugem stavku 
člena 34(2)(c) Pogodbe EU po posvetovanju 
z Evropskim parlamentom v skladu s 
členom 39(1) Pogodbe EU in z evropskim 
nadzornikom za varstvo podatkov.

Or. de

Obrazložitev

Evropski nadzornik za varstvo podatkov bi moral pridobiti pravico, da se Svet z njim 
posvetuje. Evropskemu parlamentu ta pripada avtomatično v skladu s členom 39 PEU, na kar 
je treba v tem delu besedila še enkrat opozoriti.

Predlog obrazložitve, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog obrazložitve 103
Člen 34

Svet sprejme ukrepe, potrebne za izvajanje 
tega sklepa na ravni Unije v skladu s 

Svet sprejme ukrepe, potrebne za izvajanje 
tega sklepa na ravni Unije v skladu s 
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postopkom, določenim v drugem stavku 
člena 34(2)(c) Pogodbe EU.

postopkom, določenim v drugem stavku 
člena 34(2)(c) Pogodbe EU, in po 
posvetovanju z evropskim nadzornikom za 
varstvo podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Izvedbeni ukrepi so lahko ključni pri obdelavi osebnih podatkov, zato bi morali v tem procesu 
prisluhniti evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov (gl. mnenje evropskega nadzornika za 
varstvo podatkov z dne 4. aprila 2007 o tej pobudi, št. 20).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexander Alvaro

Predlog spremembe 104
Člen 35 a (novo)

Člen 35a
Komisija mora zlasti v zvezi s 
financiranjem usposabljanja odgovornih 
uradnikov, potrebo po osebju in potrebno 
opremo preveriti, ali se lahko zagotovi 
podpora s sredstvi iz proračuna Evropske 
unije. 

Or. de

Obrazložitev

Financiranje ukrepov, predvidenih v sklepu, predstavlja veliko finančno breme zlasti za 
države članice, ki še nimajo potrebne infrastrukture. Preveriti je torej treba, v kolikšni meri je 
mogoče sofinanciranje iz proračuna Evropske unije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 105
.Člen 36, odstavek 4

4. Države članice v ... letih po začetku 
učinkovanja tega sklepa obvestijo Svet in 
Komisijo o obstoječih sporazumih ali 
dogovorih v smislu odstavka 1, ki jih želijo 
še naprej uporabljati.

4. Države članice v ... letih po začetku 
učinkovanja tega sklepa obvestijo Svet, 
Evropski parlament in Komisijo o 
obstoječih sporazumih ali dogovorih v 
smislu odstavka 1, ki jih želijo še naprej 
uporabljati.
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Or. de

Obrazložitev

Evropski parlament mora biti vključen v nadaljnje ukrepe, ki zadevajo sklep Sveta. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 106
Člen 36, odstavek 5

5. Države članice obvestijo Svet in Komisijo 
o vseh novih sporazumih ali dogovorih v 
smislu odstavka 2 v treh mesecih po 
njihovem podpisu, oziroma v primeru 
pravnih instrumentov, ki so že bili podpisani 
pred sprejetjem tega sklepa, v treh mesecih 
po začetku njihove veljavnosti. 

5. Države članice obvestijo Svet, Evropski 
parlament in Komisijo o vseh novih 
sporazumih ali dogovorih v smislu odstavka 
2 v treh mesecih po njihovem podpisu, 
oziroma v primeru pravnih instrumentov, ki 
so že bili podpisani pred sprejetjem tega 
sklepa, v treh mesecih po začetku njihove 
veljavnosti. 

Or. de

Obrazložitev

Evropski parlament mora biti vključen v nadaljnje ukrepe, ki zadevajo sklep Sveta.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 107
Člen 37, odstavek 1

1. Države članice v [... letih] po začetku 
učinkovanja tega sklepa sprejmejo ustrezne 
ukrepe, potrebne za uskladitev z določbami 
tega sklepa.

1. Države članice v [... letih] po začetku 
učinkovanja tega sklepa sprejmejo ustrezne 
ukrepe, potrebne za uskladitev z določbami 
tega sklepa. V tem času je treba zagotoviti, 
da Okvirni sklep Sveta 2007/XX/PNZ o 
varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v 
okviru policijskega in pravosodnega 
sodelovanja v kazenskih zadevah, velja in je 
bil prenesen v vse države članice.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k zakonodajni resoluciji. 



PE 388.484v01-00 26/27 AM\663967SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexander Alvaro

Predlog spremembe 108
Člen 37, odstavek 3 a (novo)

3a. Komisija pred prenosom sklepa predloži 
študijo o izkušnjah prvotnih sedmih držav 
podpisnic, zlasti v zvezi s tehnično 
izvedljivostjo. 

Or. de

Obrazložitev

Zaradi omejenih izkušenj z ukrepi, predvidenimi v tem sklepu, je treba najprej izvesti presojo 
vplivov, zlasti v zvezi s tehnično izvedljivostjo.

Predlog obrazložitve, ki ga vlaga Adina-Ioana Vălean

Predlog obrazložitve 109
Člen 37, odstavek 1 a (novo)

1a. Ta sklep začne veljati šele dan po dnevu 
začetka veljavnosti okvirnega sklepa Sveta 
o varstvu osebnih podatkov, ki se 
obdelujejo v okviru policijskega in sodnega 
sodelovanja v kazenskih zadevah, s katerim 
bo zagotovljena ustrezna raven varstva 
podatkov. 

Or. 

Predlog obrazložitve, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog obrazložitve 110
Člen 37 a (novo)

Article 37a
Komisija najkasneje dve leti po začetku 
veljavnosti tega sklepa in nato vsake dve 
leti predloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu oceno o izvajanju tega sklepa, da se
ugotovi, ali ga je treba spremeniti. Ocena 
vključuje analizo njegovega izvajanja, 
učinkovitosti in vpliva na temeljne pravice 
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oseb, na katere se podatki nanašajo, ter 
navaja število oseb, na katere se podatki 
nanašajo, shranjenih v nacionalnih 
zbirkah podatkov držav članic na podlagi 
izmenjave podatkov v skladu s tem sklepom 
ali izmenjave podatkov, shranjenih v okviru 
preiskav, izvedenih v skladu s tem sklepom.

Or. 

Obrazložitev

Zaradi maloštevilnih izkušenj v okviru obstoječe Prümske pogodbe je bistveno ta mehanizem 
in njegov vpliv oceniti čim prej (gl. mnenje evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 
4. aprila 2007 o tej pobudi, št. 32).  Poleg tega bi bilo koristno vedeti, v kolikšni meri države 
članice ta mehanizem uporabljajo.


