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ÄNDRINGSFÖRSLAG 62-110

Förslag till betänkande (PE 386.698v01-00)
Fausto Correia
Ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och 
gränsöverskridande brottslighet

Konungariket Belgiens, Republiken Bulgariens, Förbundsrepubliken Tysklands, 
Konungariket Spaniens, Republiken Frankrikes, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket 
Nederländernas, Republiken Österrikes, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, 
Republiken Italiens, Republiken Finlands, Republiken Portugals, Rumäniens och 
Konungariket Sveriges initiativ (6566/2007 – C6-0079/2007 – 2007/0804(CNS))

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 62
Punkt 4a (ny)

4a. Rådet uppmanas att se till att detta beslut träder i kraft först när rådets 
rambeslut 2007/…/RIF om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för 
polissamarbete och straffrättsligt samarbete redan har trätt i kraft.

Or. de

Motivering

Det är ytterst viktigt att detta rambeslut om skydd av personuppgifter redan trätt i kraft när 
detta beslut börjar gälla för att garantera ett tillräckligt skydd av personuppgifter i alla 
medlemsstater.  

Konungariket Belgiens, Republiken Bulgariens, Förbundsrepubliken Tysklands, 
Konungariket Spaniens, Republiken Frankrikes, Storhertigdömet Luxemburgs, 
Konungariket Nederländernas, Republiken Österrikes, Republiken Sloveniens, 
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Republiken Slovakiens, Republiken Italiens, Republiken Finlands, Republiken 
Portugals, Rumäniens och Konungariket Sveriges initiativ

Konungariket Belgiens, Republiken 
Bulgariens, Förbundsrepubliken Tysklands, 

Konungariket Spaniens, Republiken 
Frankrikes, Storhertigdömet Luxemburgs, 
Konungariket Nederländernas, Republiken 

Österrikes, Republiken Sloveniens, 
Republiken Slovakiens, Republiken Italiens, 
Republiken Finlands, Republiken Portugals, 

Rumäniens och Konungariket Sveriges 
initiativ

Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Stavros Lambrinidis

Ändringsförslag 63
Skäl 10a (nytt)

(10a) Rådet bör genomföra en grundlig 
utvärdering av hur nödvändigt, 
proportionerligt, funktionellt och effektivt 
Prümfördraget är samt av hur det inverkar
på de grundläggande rättigheterna och 
uppgiftsskyddet.

Or. en

Ändringsförslag från Stavros Lambrinidis

Ändringsförslag 64
Skäl 17

(17) Närmare polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete måste gå hand i 
hand med respekt för grundläggande 
rättigheter, särskilt rätten till integritet och 
skydd av personuppgifter. Detta bör i detta 
beslut garanteras genom övergripande 
särskilda förfaranden för uppgiftsskydd som 
bör vara särskilt anpassade till den specifika 
typ av uppgiftsutbyte som regleras genom 
beslutet. Beslutets särskilda bestämmelser 
om uppgiftsskydd bör särskilt beakta 

(17) Närmare polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete måste gå hand i 
hand med respekt för grundläggande 
rättigheter, särskilt rätten till integritet och 
skydd av personuppgifter. Detta bör 
garanteras genom ett omfattande rambeslut 
om skydd av personuppgifter i samband 
med säkerhets- och polissamarbete inom 
ramen för den tredje pelaren, vilket rådet 
bör anta innan detta beslut antas, med full 
respekt för parlamentets 
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särdragen i gränsöverskridande elektronisk 
åtkomst till databaser. Eftersom det med 
åtkomst on-line inte är möjligt för den 
medlemsstat som administrerar uppgifterna 
att göra kontroller i förväg bör det genom 
beslutet säkerställas att kontroll sker i 
efterhand.

rekommendationer, samt genom 
övergripande särskilda förfaranden för 
uppgiftsskydd som bör vara särskilt 
anpassade till den specifika typ av 
uppgiftsutbyte som regleras genom beslutet. 
Beslutets särskilda bestämmelser om 
uppgiftsskydd bör särskilt beakta särdragen i 
gränsöverskridande elektronisk åtkomst till 
databaser. Eftersom det med åtkomst on-line 
inte är möjligt för den medlemsstat som 
administrerar uppgifterna att göra kontroller 
i förväg bör det genom beslutet säkerställas 
att kontroll sker i efterhand.

Or. en

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 65
Skäl 18

(18) I medvetande om detta besluts 
betydelse för skyddet av enskilda personers 
rättigheter och om att översändandet av 
personuppgifter till en annan medlemsstat 
kräver en tillräcklig uppgiftsskyddsnivå hos 
den mottagande medlemsstaten bör 
medlemsstaterna ombesörja ett effektivt 
genomförande av alla bestämmelser om 
uppgiftsskydd i beslutet.

(18) I medvetande om detta besluts 
betydelse för skyddet av enskilda personers 
rättigheter och om att översändandet av 
personuppgifter till en annan medlemsstat 
kräver en tillräcklig uppgiftsskyddsnivå hos 
den mottagande medlemsstaten är det ytterst 
viktigt att en sådan tillräcklig 
uppgiftskyddsnivå skapas genom ett 
effektivt genomförande av alla bestämmelser 
om uppgiftsskydd i beslutet samt genom 
genomförande av rådets 
rambeslut 2007/…/RIF om skydd av 
personuppgifter som behandlas inom 
ramen för polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget om lagstiftningsresolutionen.
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Ändringsförslag från Stavros Lambrinidis

Ändringsförslag 66
Skäl 20

(20) Detta beslut står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheter och 
principer som erkänns särskilt i
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

(20) En fullständig översyn och 
utvärdering av hur väl Prümfördraget 
fungerat till dags dato och antagandet av 
ett rambeslut om uppgiftsskydd inom 
ramen för tredje pelaren är förutsättningar 
för att detta beslut skall kunna träda i kraft 
och genomföras.

Or. en

Ändringsförslag från Alexander Alvaro

Ändringsförslag 67
Artikel 1, inledningen

Genom detta beslut har medlemsstaterna för 
avsikt att fördjupa det gränsöverskridande 
samarbetet i frågor som omfattas av 
avdelning VI i EU-fördraget, särskilt i fråga 
om utbyte av information mellan 
myndigheter som är ansvariga för 
förebyggande och utredning av brott. 
Beslutet innehåller därför regler på följande 
områden:

Genom detta beslut har medlemsstaterna för 
avsikt att fördjupa det gränsöverskridande 
samarbetet i frågor som omfattas av 
avdelning VI i EU-fördraget, särskilt i fråga 
om utbyte av information mellan 
myndigheter som enligt artikel 2 i rådets 
rambeslut 2002/584/RIF av den 
13 juni 2002 och artikel 1–3 i rådets 
rambeslut 2002/475/RIF av den 
13 juni 2002 är ansvariga för förebyggande 
och utredning av brott. Beslutet innehåller 
därför regler på följande områden:

Or. de

Motivering

Beslutets breda tillämpningsområde bör begränsas på det här området, särskilt som det inte 
finns någon enhetlig europeisk straffrätt. Förteckningen över brott som den europeiska 
arresteringsordern gäller för är ett bra underlag för hur den europeiska lagstiftningen kan 
tillämpas praktiskt och konsekvent på detta område.

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 68
Artikel 1
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Genom detta beslut har medlemsstaterna för 
avsikt att fördjupa det gränsöverskridande 
samarbetet i frågor som omfattas av 
avdelning VI i EU-fördraget, särskilt i fråga 
om utbyte av information mellan 
myndigheter som är ansvariga för 
förebyggande och utredning av brott. 
Beslutet innehåller därför regler på följande 
områden:

Genom detta beslut har medlemsstaterna för 
avsikt att fördjupa det gränsöverskridande 
samarbetet i frågor som omfattas av 
avdelning VI i EU-fördraget, särskilt i fråga 
om utbyte av information mellan 
myndigheter som är ansvariga för 
förebyggande och utredning av brott, och 
samtidigt upprätthålla en hög nivå på 
dataskyddet. Beslutet innehåller därför 
regler på följande områden:

Or. en

Motivering

En rättsakts syfte och räckvidd speglar en avvägning av medlemsstaternas grundläggande 
intressen. Förebyggande och utredning av brott är förvisso ett sådant grundläggande 
intresse, men det är även den grundläggande rätten till privatliv och skydd av 
personuppgifter. För att ge den rättigheten den tyngd den förtjänar måste dessa bestämmelser 
nämnas i denna artikel också.

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 69
Artikel 1, punkt 4a (ny)

4a. Bestämmelser om den lägsta 
dataskyddsnivå som skall gälla för 
uppgifter som behandlas till följd av 
förfaranden som fastställs i detta beslut 
(kapitel 6).

Or. en

Motivering

En rättsakts syfte och räckvidd speglar en avvägning av medlemsstaternas grundläggande 
intressen. Förebyggande och utredning av brott är förvisso ett sådant grundläggande 
intresse, men det är även den grundläggande rätten till privatliv och skydd av 
personuppgifter. För att ge den rättigheten den tyngd den förtjänar måste dessa bestämmelser 
nämnas i denna artikel också.

Ändringsförslag från Adina-Ioana Vălean

Ändringsförslag 70
Artikel 1, punkt 4a (ny)



PE 388.484v01-00 6/29 AM\663967SV.doc

SV

4a. Bestämmelser om det dataskydd som 
skall gälla vid behandlingen av 
personuppgifter (kapitel 6).

Or. en

Ändringsförslag från Adina-Ioana Vălean

Ändringsförslag 71
Artikel 1a (ny)

Artikel 1a
Medlemsstaterna skall se till att tydlig 
åtskillnad görs mellan personuppgifter 

avseende
– en person som misstänks ha begått eller 
medverkat i ett brott,
– en person som har dömts för ett brott,
– en person om vilken det finns allvarliga 
skäl att anta att han eller hon kommer att 
begå ett brott,
– en person som kan komma att kallas som 
vittne i samband med brottsutredningar 
eller efterföljande straffrättsliga 
förfaranden,
– en person som har utsatts för ett brott 
eller om vilken vissa fakta ger anledning att 
anta att han eller hon kan ha utsatts för ett 
brott,
– en person som kan ge information om 
brott,
– en kontaktperson eller kompanjon till en 
av de ovannämnda personerna, och
– en person som inte ingår i någon av 
ovannämnda kategorier.

Or. en
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Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 72
Artikel 2, punkt 1

1) Medlemsstaterna skall inrätta och 
upprätthålla nationella databaser med 
DNA-analyser för brottsutredningar. 
Behandlingen av uppgifter i dessa databaser 
inom ramen för detta beslut skall utföras i 
enlighet med detta beslut, i 
överensstämmelse med nationell rätt som är 
tillämplig på behandlingen.

1) Medlemsstaterna skall inrätta och 
upprätthålla nationella databaser med 
DNA-analyser för utredningar av allvarliga 
brott. DNA-profiler för dessa databaser 
med DNA-analyser får endast tas fram 
inom ramen för brottsförebyggande eller 
brottsbekämpande åtgärder.

I databaserna med DNA-analyser skall 
tydlig åtskillnad göras mellan 
DNA-profilerna från följande kategorier:
– Personer som har blivit dömda för brott.
– Personer som misstänkts för att ha begått 
ett brott eller ha medverkat vid ett brott.
– Personer med avseende på vilka det finns 
välgrundade skäl att anta att de kommer att 
begå ett brott.
– Personer som kan komma att kallas att 
vittna i samband med brottsutredningar 
eller brottmålsrättegångar. 
– Personer som har blivit offer för brott 
eller med avseende på vilka det finns skäl 
att anta att de kan komma att bli offer för 
ett brott. 
– Personer som kan lämna information om 
brott.
– Personer med kontakter eller band till 
någon av de personer som nämns ovan.
– Personer som inte passar in i någon av de 
kategorier som anges ovan.
I övrigt skall behandlingen av uppgifter i 
dessa databaser inom ramen för detta beslut 
utföras i enlighet med detta beslut, i 
överensstämmelse med nationell rätt som är 
tillämplig på behandlingen.

Or. de
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Motivering

Personkategorierna har tagits från kommissionens förslag om skydd av personuppgifter som 
behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (KOM(2005)0475). 
Det är nödvändigt att göra åtskillnad för att vid den fortsatta behandlingen av dessa känsliga 
uppgifter kunna följa de bestämmelser som gäller beroende på hur mycket personerna är 
involverade (se även Europeiska datatillsynsmannens ståndpunkt nr 75 om detta initiativ av 
den 4 april).

Ändringsförslag från Adina-Ioana Vălean

Ändringsförslag 73
Artikel 2, punkt 2a (ny)

2a. icke-kodifierande del av DNA:t: 
kromosomzoner som inte innehåller något 
genetiskt uttryck, dvs. inte anses innehålla 
någon information om särskilda ärftliga 
egenskaper. Oavsett den vetenskapliga 
utvecklingen skall ingen mer information 
tas fram ur den icke-kodifierande delen av 
DNA:t, varken nu eller i framtiden.

Or. en

Ändringsförslag från Alexander Alvaro

Ändringsförslag 74
Artikel 6, punkt 2a (ny)

2a. De enskilda medlemsstaterna skall 
lämna förteckningen över nationella 
kontaktställen till övriga berörda 
medlemsstater och 
Europeiska kommissionen. 

Or. de

Motivering

Övriga medlemsstater bör ha tillgång till en översikt över nationella kontaktställen. Samtidigt 
bör kommissionen få förteckningen.
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Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 75
Artikel 7, inledningen

Om det under pågående brottsutredning eller 
straffrättsliga förfaranden saknas en 
DNA-profil över en viss person som vistas i 
en anmodad medlemsstat, skall den 
medlemsstaten ge rättshjälp genom att 
insamla och undersöka molekylärgenetiskt 
material från denna person och översända 
den DNA-profil som erhållits, om

Om det under pågående brottsutredning eller 
straffrättsliga förfaranden avseende ett 
allvarligt brott saknas en DNA-profil över 
en viss person som misstänks ha begått ett 
sådant brott och som vistas i en anmodad 
medlemsstat, skall den medlemsstaten ge 
rättshjälp genom att insamla och undersöka 
molekylärgenetiskt material från denna 
person och översända den DNA-profil som 
erhållits, om

Or. en

Motivering

Genom artikel 7 blir medlemsstaterna skyldiga att aktivt samla in biometriska uppgifter om 
enskilda personer, något som kan ha stor inverkan på den berörda personens grundläggande 
rättigheter. Detta är bara rimligt om villkoren för denna skyldighet klargörs och begränsas 
till att bara gälla personer som misstänks ha begått allvarliga brott.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro

Ändringsförslag 76
Artikel 11, punkt 2a (ny)

2a) De enskilda medlemsstaterna skall 
lämna förteckningen över nationella 
kontaktställen till övriga berörda 
medlemsstater och 
Europeiska kommissionen. 

Or. de

Motivering

Övriga medlemsstater bör ha tillgång till en översikt över nationella kontaktställen. Samtidigt 
bör kommissionen få förteckningen.

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 77
Artikel 12, punkt 1, inledningen
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1. För förebyggande och utredning av brott 
samt för undersökning av sådana 
överträdelser som i den ansökande 
medlemsstaten lyder under domstols- och 
åklagarväsendets behörighet samt för 
upprätthållande av allmän ordning och 
säkerhet skall medlemsstaterna ge övriga 
medlemsstaters nationella kontaktställen 
enligt punkt 2 tillträde till följande uppgifter 
i de nationella fordonsregistren, med rätt att i 
enskilda fall göra automatiska sökningar:

1. För utredning av brott samt för 
undersökning av sådana överträdelser som i 
den ansökande medlemsstaten lyder under 
domstols- och åklagarväsendets behörighet 
samt för upprätthållande av allmän ordning 
och säkerhet skall medlemsstaterna ge 
övriga medlemsstaters nationella 
kontaktställen enligt punkt 2 tillträde till 
följande uppgifter i de nationella 
fordonsregistren, med rätt att i enskilda fall 
göra automatiska sökningar:

Or. de

Motivering

Att hämta och överföra uppgifter från bilregistret för att förebygga brott är inte vettigt. Det 
ger inget mervärde. 

Ändringsförslag från Alexander Alvaro

Ändringsförslag 78
Artikel 15, stycke 2a (nytt)

De enskilda medlemsstaterna skall lämna 
förteckningen över nationella 
kontaktställen till övriga berörda 
medlemsstater och 
Europeiska kommissionen. 

Or. de

Motivering

Övriga medlemsstater bör ha tillgång till en översikt över nationella kontaktställen. Samtidigt 
bör kommissionen få förteckningen.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro

Ändringsförslag 79
Artikel 16, punkt 3a (ny)

3a. De enskilda medlemsstaterna skall 
lämna förteckningen över nationella 
kontaktställen till övriga berörda 
medlemsstater och 
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Europeiska kommissionen. 

Or. de

Motivering

Övriga medlemsstater bör ha tillgång till en översikt över nationella kontaktställen. Samtidigt 
bör kommissionen få förteckningen.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro

Ändringsförslag 80
Artikel 17, punkt 2

2. Varje medlemsstat får i egenskap av 
värdmedlemsstat, i enlighet med sin 
nationella lagstiftning och med den 
utsändande medlemsstatens medgivande, ge 
tjänstemän från de utsändande 
medlemsstaterna rätt att utöva verkställande 
befogenheter i samband med gemensamma 
insatser eller, när detta är tillåtet enligt 
värdmedlemsstatens lagstiftning, bevilja de 
utsändande medlemsstaternas tjänstemän 
rätt att utöva verkställande befogenheter i 
enlighet med den utsändande 
medlemsstatens lagstiftning. Sådana 
verkställande befogenheter får endast utövas 
under överinsyn av och i regel i närvaro av 
värdmedlemsstatens tjänstemän. De 
utsändande medlemsstaternas tjänstemän 
skall lyda under värdmedlemsstatens 
nationella lagstiftning. Värdmedlemsstaten 
skall ansvara för deras handlingar.

2. Varje medlemsstat får i egenskap av 
värdmedlemsstat, i enlighet med sin 
nationella lagstiftning och med den 
utsändande medlemsstatens medgivande, ge 
tjänstemän från de utsändande 
medlemsstaterna rätt att utöva verkställande 
befogenheter i samband med gemensamma 
insatser. Sådana verkställande befogenheter 
får endast utövas under överinsyn av och i 
regel i närvaro av värdmedlemsstatens 
tjänstemän. De utsändande 
medlemsstaternas tjänstemän skall lyda 
under värdmedlemsstatens nationella 
lagstiftning. Värdmedlemsstaten skall 
ansvara för deras handlingar.

Or. de

Motivering

För rättssäkerhetens skull måste de utsända tjänstemännens befogenheter överensstämma 
med bestämmelserna i värdmedlemsstaten.

Ändringsförslag från Herbert Reul

Ändringsförslag 81
Artikel 17a (ny)
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Artikel 17a
Åtgärder vid omedelbar fara

1) I brådskande situationer får en 
konventionsparts tjänstemän korsa den 
gemensamma gränsen utan den andra 
konventionspartens tillstånd, så att de, 
inom ett gränsnära område på den andra 
konventionspartens territorium i enlighet 
med värdstatens lagstiftning, kan vidta de 
provisoriska åtgärder som krävs för att 
avvärja en omedelbar fara för människors 
liv.
2) En brådskande situation enligt punkt 1 
skall anses föreligga om det finns risk för 
att den fara som avses i punkt 1 faktiskt 
kommer att uppstå, om tjänstemännen skall 
vänta på att värdstatens tjänstemän hinner 
vidta åtgärder eller ta över ansvaret i 
enlighet med artikel 24.2.
3) De tjänstemän som korsar gränsen skall 
utan dröjsmål underrätta värdstaten. 
Värdstaten skall bekräfta att underrättelsen 
mottagits och utan dröjsmål vidta 
nödvändiga åtgärder för att avvärja faran 
och ta över insatsen. De tjänstemän som 
korsat gränsen får verka i värdstaten 
endast till dess att värdstaten vidtagit 
nödvändiga skyddsåtgärder. De tjänstemän 
som korsat gränsen skall följa värdstatens 
instruktioner.
4) Konventionsparterna skall i ett separat 
avtal ange vilka myndigheter som skall 
underrättas utan dröjsmål i enlighet med 
punkt 3. De tjänstemän som korsar gränsen 
skall följa bestämmelserna i denna artikel 
och lagen i den stat inom vars territorium 
de verkar.
5) Värdstaten skall ta ansvaret för de 
åtgärder som vidtas av tjänstemän som 
korsat gränsen.

Or. de
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Motivering

Ändringsförslaget är hämtat från artikel 25 i Prümkonventionen. Bestämmelser om åtgärder 
vid omedelbar fara bör också ingå i rådets beslut för ett mer effektivt polisiärt samarbete i 
gränsområdena. 

Ändringsförslag från Herbert Reul

Ändringsförslag 82
Artikel 18a (ny)

Artikel 18a
Samarbete på begäran

1) Konventionsparternas behöriga 
myndigheter skall på begäran assistera 
varandra inom ramen för sin behörighet 
och i överensstämmelse med nationell lag.
2) Konventionsparternas behöriga 
myndigheter skall assistera varandra i 
enlighet med den första meningen i 
artikel 39.1 i konventionen av den 
19 juni 1990 om tillämpning av 
Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om 
gradvis avskaffande av kontroller vid de 
gemensamma, särskilt genom att
1. identifiera ägare och förare av fordon 
och lämna upplysningar om fordons, 
fartygs och luftfartygs förare och 
fartygschefer, i den mån detta inte omfattas 
av artikel 12,
2. lämna upplysningar om körkort, 
förarbevis och jämförbara tillstånd,
3. fastställa uppehållsort och bostadsort,
4. kontrollera uppehållstillstånd,
5. fastställa telefonabonnenters eller 
abonnenter av andra 
telekommunikationstjänsters identitet, om 
dessa uppgifter är offentliga,
6. fastställa personers identitet,
7. undersöka föremåls ursprung, t.ex. 
vapen, motorfordon och fartyg 
(förfrågningar via försäljningskanaler),
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8. lämna uppgifter från polisens databaser 
och register samt lämna upplysningar från 
offentliga myndighetsregister, 
9. utfärda varningar om vapen och 
sprängämnen samt varningar om 
valutaförfalskning och 
värdepappersförfalskning, 
10. lämna upplysningar om det praktiska 
genomförandet av gränsövervakning, 
förföljande över gränserna och 
kontrollerade leveranser, 
11. fastställa om en person är beredd att 
lämna uppgifter. 
3) Om den tillfrågade myndigheten inte är 
behörig att behandla begäran, skall den 
vidarebefordra begäran till den behöriga 
myndigheten. Den tillfrågade myndigheten 
skall underrätta den förfrågande 
myndigheten om denna vidarebefordran 
och meddela vilken myndighet som är 
behörig att behandla begäran. Den 
behöriga myndigheten skall behandla 
begäran och översända resultatet till den 
förfrågande myndigheten.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget är hämtat från artikel 27 i Prümkonventionen. Bestämmelser om åtgärder 
vid hot bör också ingå i rådets beslut för ett mer effektivt polisiärt samarbete i 
gränsområdena.

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 83
Artikel 24, punkt 1, led 1a (nytt)

1a. personuppgifter: varje upplysning som 
avser en identifierad eller identifierbar 
fysisk person (”berörd person”). En 
identifierbar person är en person som kan 
identifieras, direkt eller indirekt, framför 
allt genom hänvisning till ett 
identifikationsnummer eller till en eller 
flera faktorer som är specifika för hans 
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fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, 
kulturella eller sociala identitet.

Or. en

Motivering

För att skapa ett tydligt rättsläge bör en definition av personuppgifter som är identisk med 
den som anges i artikel 2a i direktiv 95/46 EG och artikel 2a i det föreslagna rambeslutet om 
personuppgifter införas här.

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 84
Artikel 24, punkt 1, led 1b (nytt)

1b. icke-kodifierande del av DNA:t: 
kromosomzoner som inte innehåller något 
genetiskt uttryck, dvs. inte anses innehålla 
någon information om särskilda ärftliga 
egenskaper. Oavsett den vetenskapliga 
utvecklingen skall ingen mer information 
tas fram ur den icke-kodifierande delen av 
DNA:t, varken nu eller i framtiden.

Or. en

Motivering

Definitionen av DNA-profiler och således av den icke-kodifierande delen av DNA:t är av 
avgörande vikt eftersom det där fastställs vilken information som får tas fram ur DNA:t. En 
sådan definition bör därför finnas med i detta rådsbeslut och inte överlåtas till de 
genomförandeåtgärder som rådet antar med kvalificerad majoritet (se artikel 34.2 c 
andra meningen i EU-fördraget). Definitionen är identisk med den som anges i 
genomförandeöverenskommelsen inom ramen för Prümfördraget 
(rådets dokument 5437/07, 2.5).

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 85
Artikel 24, punkt 2

2. Följande bestämmelser skall gälla för 
uppgifter som översänds eller har översänts 
enligt detta beslut, om inte annat föreskrivs 
i de föregående kapitlen.

2. Följande bestämmelser skall gälla vid all 
behandling av personuppgifter inom ramen 
för detta beslut.
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Or. de

Motivering

Det måste göras klart att bestämmelserna i kapitel 6 gäller all behandling av uppgifter, även 
nationellt, och inte bara när uppgifter översänds till en annan medlemsstat. Annars kommer 
uppgiftsskyddet att vara av varierande kvalitet.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro

Ändringsförslag 86
Artikel 24, punkt 2

2. Följande bestämmelser skall gälla för 
uppgifter som översänds eller har översänts 
enligt detta beslut, om inte annat föreskrivs 
i de föregående kapitlen.

2. Följande bestämmelser skall gälla vid 
lagring och behandling av databaser med 
DNA-analyser och fingeravtrycksuppgifter 
i medlemsstaterna. Kapitel 6 skall även 
gälla när personuppgifter översänds inom 
ramen för detta beslut. 

Or. de

Motivering

Det måste göras klart att endast det uppgiftsskyddssystem som slås fast i beslutet skall 
tillämpas.

Ändringsförslag från Adina-Ioana Vălean

Ändringsförslag 87
Artikel 24, punkt 2

2. Följande bestämmelser skall gälla för 
uppgifter som översänds eller har översänts 
enligt detta beslut, om inte annat föreskrivs i 
de föregående kapitlen.

2. Följande bestämmelser skall gälla för 
uppgifter som översänds eller har översänts 
enligt detta beslut, om inte annat föreskrivs i 
de föregående kapitlen.

Dessa bestämmelser skall även gälla för 
insamling och behandling av 
DNA-material och fingeravtryck i en 
medlemsstat och för översändande av 
ytterligare personuppgifter i enlighet med 
detta beslut. 

Or. en
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Ändringsförslag från Adina-Ioana Vălean

Ändringsförslag 88
Artikel 24a (ny)

Artikel 24a
personuppgifter: varje upplysning som 
avser en identifierad eller identifierbar 
fysisk person (”berörd person”). En 
identifierbar person är en person som kan 
identifieras, direkt eller indirekt, framför 
allt genom hänvisning till ett 
identifikationsnummer eller till en eller 
flera faktorer som är specifika för hans 
fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, 
kulturella eller sociala identitet.

Or. en

Ändringsförslag från Stavros Lambrinidis

Ändringsförslag 89
Artikel 25, punkt 1

1. Varje medlemsstat skall i sin nationella 
lagstiftning, i fråga om behandlingen av 
personuppgifter som översänds eller har 
översänts enligt detta beslut, garantera ett 
skydd för personuppgifter som motsvarar 
åtminstone den nivå som fastställs i 
Europarådets konvention av 
den 28 januari 1981 om skydd för enskilda 
vid automatisk databehandling av 
personuppgifter och i tilläggsprotokollet av 
den 8 november 2001, och skall beakta 
rekommendation nr R (87) 15 av 
den 17 september 1987 från Europarådets 
ministerkommitté till medlemsstaterna om 
polisens användning av personuppgifter, 
även när uppgifterna inte behandlas 
automatiskt.

1. Antagandet av ett omfattande rambeslut 
om skydd för personuppgifter i samband 
med säkerhets- och polissamarbete inom 
ramen för den tredje pelaren är en 
förutsättning för genomförandet av detta 
beslut och skall utgöra minimigrunden för 
alla eventuella ytterligare 
dataskyddsåtgärder som avses i detta beslut.

Or. en
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Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 90
Artikel 25, punkt 1

1. Varje medlemsstat skall i sin nationella 
lagstiftning, i fråga om behandlingen av 
personuppgifter som översänds eller har 
översänts enligt detta beslut, garantera ett 
skydd för personuppgifter som motsvarar 
åtminstone den nivå som fastställs i
Europarådets konvention av 
den 28 januari 1981 om skydd för enskilda 
vid automatisk databehandling av 
personuppgifter och i tilläggsprotokollet av 
den 8 november 2001, och skall beakta
rekommendation nr R (87) 15 av 
den 17 september 1987 från Europarådets 
ministerkommitté till medlemsstaterna om 
polisens användning av personuppgifter, 
även när uppgifterna inte behandlas 
automatiskt.

1. Om inte annat följer av särskilda 
bestämmelser i detta beslut skall 
behandlingen av personuppgifter inom 
ramen för detta beslut ske i 
överensstämmelse med rådets 
rambeslut 2007/…/RIF om skydd av 
personuppgifter som behandlas inom ramen 
för polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete. Detta skall dock inte påverka 
tillämpningen av Europarådets konvention 
av den 28 januari 1981 om skydd för 
enskilda vid automatisk databehandling av 
personuppgifter, tilläggsprotokollet av 
den 8 november 2001 och rekommendation 
nr R (87) 15 av den 17 september 1987 från 
Europarådets ministerkommitté till 
medlemsstaterna om polisens användning av 
personuppgifter, som skall vara anses vara 
bindande vid behandling av 
personuppgifter inom ramen för detta 
beslut, även när uppgifterna inte behandlas 
automatiskt.

Or. de

Motivering

Behandlingen av personuppgifter inom ramen för detta beslut måste ske i överensstämmelse 
med rambeslut som nämns ovan, så att uppgiftsskyddsnivån hålls på en tillräcklig nivå i alla 
medlemsstater. Icke desto mindre är fortfarande Europarådets ovan nämnda rättsliga 
instrument bindande för medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 91
Artikel 25, punkt 1a (ny)

1a. För att kunna fastställa tidsfrister för 
lagringen och lämpliga villkor för 
insamling, ytterligare behandling och 
överföring av de personuppgifter som 
behandlingen gäller skall medlemsstaterna 
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ta hänsyn till de olika kategorierna av 
personuppgifter liksom syftet med 
insamlingen. Personuppgifter som rör 
personer som inte är misstänkta för att ha 
begått eller medverkat till ett brott skall 
endast behandlas i det syfte för vilka de 
insamlats och under begränsad tid. 
Medlemsstaterna skall utfärda regler om 
skäliga begränsningar vad avser tillgång 
och överföring av sådana uppgifter.

Or. de

Motivering

Uppgiftsskyddsbestämmelserna bör vara olika stränga beroende på hur mycket personerna är 
involverade (texten är hämtad från ändring 14 av kommissionens förslag till rådets rambeslut 
om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete, antagna texter den 14 juni 2006).

Ändringsförslag från Alexander Alvaro

Ändringsförslag 92
Artikel 25, punkt 3a (ny)

3a. Personuppgifter får inte översändas till 
tredjeland.

Or. de

Motivering

Klargörande om översändande av känsliga uppgifter till tredjeland där uppgiftsskyddsnivån 
kan vara osäker.

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 93
Artikel 26, punkt 1

1. Den mottagande medlemsstaten får 
behandla personuppgifter endast för de 
syften för vilka uppgifterna har översänts i 
enlighet med detta beslut Behandling för 
andra syften skall vara tillåten endast med 
förhandstillstånd från den medlemsstat som 

1. Den mottagande medlemsstaten får 
behandla personuppgifter endast för de 
syften för vilka uppgifterna har översänts i 
enlighet med detta beslut. Behandling för 
andra syften skall, om inte annat följer av 
bestämmelserna i artikel 25.1a, vara tillåten 
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administrerar uppgifterna och i enlighet med 
den mottagande medlemsstatens nationella 
lagstiftning. Ett sådant tillstånd får beviljas 
om den nationella lagstiftningen i den 
medlemsstat som administrerar uppgifterna 
tillåter denna behandling för sådana andra 
syften.

endast med förhandstillstånd från den 
medlemsstat som administrerar uppgifterna 
och i enlighet med den mottagande 
medlemsstatens nationella lagstiftning. Ett 
sådant tillstånd får beviljas efter prövning av 
varje enskilt fall, om den nationella 
lagstiftningen i den medlemsstat som 
administrerar uppgifterna tillåter denna 
behandling för sådana andra syften.

Or. de

Motivering

Personuppgifter om personer som varken misstänks för brott eller har dömts för brott bör i 
princip inte få behandlas för andra syften. Dessutom bör ett generellt tillstånd till behandling 
för andra syften undvikas; tvärtom bör det prövas i varje enskilt fall om förutsättningarna för 
detta finns.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro

Ändringsförslag 94
Artikel 26, stycke 2

Den medlemsstat som administrerar 
uppgifterna får behandla uppgifter som 
översänts till den i enlighet med artiklarna 3, 
4 och 9 endast om det är nödvändigt för att 
göra en jämförelse, svara på en automatisk 
sökning eller göra en registrering enligt 
artikel 30. Efter det att jämförelsen av 
uppgifter avslutats eller den automatiska 
sökningen besvarats skall de uppgifter som 
översänts omedelbart utplånas, om det inte 
är nödvändigt med en ytterligare 
behandling av dem för de syften som anges 
i punkterna 2 och 3 i första stycket.

Den medlemsstat som administrerar 
uppgifterna får behandla uppgifter som 
översänts till den i enlighet med artiklarna 3, 
4 och 9 endast om det är nödvändigt för att 
göra en jämförelse, svara på en automatisk 
sökning eller göra en registrering enligt 
artikel 30. Efter det att jämförelsen av 
uppgifter avslutats eller den automatiska 
sökningen besvarats skall de uppgifter som 
översänts omedelbart utplånas.

Or. de

Motivering

Undantag från bestämmelsen om att uppgifterna skall utplånas bör inte göras.
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Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 95
Artikel 27

Översända personuppgifter får endast 
behandlas av de myndigheter, organ och 
domstolar som ansvarar för en uppgift i 
enlighet med syftena i artikel 26. Särskilt får 
uppgifter översändas till andra myndigheter 
endast med den översändande 
medlemsstatens förhandstillstånd och i 
enlighet med den mottagande 
medlemsstatens nationella lagstiftning.

Översända personuppgifter får endast 
behandlas av de myndigheter, organ och 
domstolar som ansvarar för en uppgift i 
enlighet med syftena i artikel 26. Särskilt får 
uppgifter översändas till andra myndigheter 
endast med den översändande 
medlemsstatens förhandstillstånd som skall 
ges i varje enskilt fall och i enlighet med 
den mottagande medlemsstatens nationella 
lagstiftning.

Or. de

Motivering

Ett generellt tillstånd till behandling för andra syften bör undvikas; tvärtom bör det prövas i 
varje enskilt fall om förutsättningarna för detta finns.

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 96
Artikel 28, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att 
personuppgifterna är korrekta och aktuella. 
Om det genom ett meddelande från den 
berörda personen eller på annat sätt visar sig 
att felaktiga uppgifter eller uppgifter som 
inte borde ha översänts har översänts, skall 
den eller de mottagande medlemsstaterna 
omedelbart underrättas om detta. Den eller 
de berörda medlemsstaterna skall vara 
skyldiga att rätta eller utplåna uppgifterna. 
Även i övriga fall skall översända 
personuppgifter rättas om det framgår att de 
är felaktiga. Om det mottagande organet har 
skäl att anta att de översända uppgifterna är 
felaktiga eller bör utplånas skall den utan 
dröjsmål underrätta det översändande 
organet om detta.

1. Personuppgifterna skall utplånas om de 
inte längre är nödvändiga för det syfte för 
vilket de samlats in. Medlemsstaterna skall 
säkerställa att personuppgifterna är korrekta 
och aktuella genom att se över uppgifterna 
minst vartannat år efter det att de 
registrerats. Om det genom ett meddelande 
från den berörda personen eller på annat sätt 
visar sig att felaktiga uppgifter eller 
uppgifter som inte borde ha översänts har 
översänts, skall den eller de mottagande 
medlemsstaterna omedelbart underrättas om 
detta. Den eller de berörda medlemsstaterna 
skall vara skyldiga att rätta eller utplåna 
uppgifterna. Även i övriga fall skall 
översända personuppgifter rättas om det 
framgår att de är felaktiga. Om det 
mottagande organet har skäl att anta att de 
översända uppgifterna är felaktiga eller bör 
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utplånas skall den utan dröjsmål underrätta 
det översändande organet om detta.

Or. en

Motivering

Det måste säkerställas att personuppgifterna utplånas om de inte längre är nödvändiga för 
det syfte för vilket de samlats in (inte bara personuppgifter som en annan medlemsstat 
tillhandahållit, artikel 28.3). Medlemsstaterna bör därför vara rättsligt skyldiga att se över 
uppgifterna minst vartannat år efter det att de registrerats för att kontrollera huruvida de är 
korrekta eller skall utplånas.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro

Ändringsförslag 97
Artikel 30, punkt 4

4. De registrerade uppgifterna skall med 
hjälp av lämpliga åtgärder skyddas mot 
obehörig användning och andra former av 
missbruk och lagras i två år. När 
lagringstiden har löpt ut skall de registrerade 
uppgifterna utan dröjsmål utplånas.

4. De registrerade uppgifterna skall med 
hjälp av lämpliga åtgärder skyddas mot 
obehörig användning och andra former av 
missbruk och lagras i fem år. När 
lagringstiden har löpt ut skall de registrerade 
uppgifterna utan dröjsmål utplånas.

Or. de

Motivering

Perioden under vilken de registrerade uppgifterna skall lagras bör förlängas till fem år.

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 98
Artikel 31, rubriken

Berörda personers rätt till information och 
skadestånd

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 99
Artikel 31, punkt 1

1. På begäran av den i enlighet med 
nationell lagstiftning berörda personen skall 
denna person som bevisar sin identitet, 
utan oskäliga avgifter, i en allmänt 
förståelig form och utan oacceptabla 
dröjsmål, i enlighet med nationell 
lagstiftning informeras om de uppgifter om 
denna person som har varit föremål för 
behandling, liksom om uppgifternas 
ursprung, mottagare eller kategori av 
mottagare, det avsedda ändamålet med 
behandlingen och dess rättsliga grund. 
Dessutom skall den person som uppgifterna 
berör ha rätt att kräva att felaktiga uppgifter 
korrigeras och att uppgifter som behandlats 
på otillbörligt sätt utplånas. Medlemsstaterna 
skall dessutom säkerställa att den person 
som uppgifterna berör, då personens 
rättigheter avseende dataskydd kränkts, kan 
överklaga hos en oavhängig domstol enligt 
artikel 6.1 i den europeiska konventionen 
om de mänskliga rättigheterna eller hos en 
oberoende tillsynsmyndighet enligt 
artikel 28 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter, 
och att personen ges möjlighet att kräva 
skadestånd eller annan ersättning. De 
närmare bestämmelserna för förfarandet för 
att hävda dessa rättigheter och skälen till 
begränsning av tillgången skall följa den 
tillämpliga nationella lagstiftningen i den 
medlemsstat där personen i fråga hävdar sina 
rättigheter.

1. Den berörda personen skall, utan oskäliga 
avgifter, i en allmänt förståelig form och 
utan oacceptabla dröjsmål, i enlighet med 
nationell lagstiftning informeras om de 
uppgifter om dennes person som har varit 
föremål för behandling, liksom om 
uppgifternas ursprung, mottagare eller 
kategori av mottagare, det avsedda 
ändamålet med behandlingen och dess 
rättsliga grund. Dessutom skall den person 
som uppgifterna berör ha rätt att kräva att 
felaktiga uppgifter korrigeras och att 
uppgifter som behandlats på otillbörligt sätt 
utplånas. Även detta skall den berörda 
personen informeras om. Medlemsstaterna 
skall dessutom säkerställa att den person 
som uppgifterna berör, då personens 
rättigheter avseende dataskydd kränkts, kan 
överklaga hos en oavhängig domstol enligt 
artikel 6.1 i den europeiska konventionen 
om de mänskliga rättigheterna eller hos en 
oberoende tillsynsmyndighet enligt 
artikel 28 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter, 
och att personen ges möjlighet att kräva 
skadestånd eller annan ersättning. De 
närmare bestämmelserna för förfarandet för 
att hävda dessa rättigheter och skälen till 
begränsning av tillgången skall följa den 
tillämpliga nationella lagstiftningen i den 
medlemsstat där personen i fråga hävdar sina 
rättigheter.

Or. de

Motivering

Rätten att få uppgifter korrigerade och utplånade och rätten till skadestånd kan bara 
genomföras i praktiken om information om lagring och rättsskyddsmöjligheter ges generellt, 
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eftersom de berörda i många fall inte ens vet att uppgifter om dem lagras och därför inte kan 
utnyttja sina möjligheter till juridiskt bistånd (se även Europeiska datatillsynsmannens 
ståndpunkt nr 75 om detta initiativ av den 4 april). 

Ändringsförslag från Alexander Alvaro

Ändringsförslag 100
Artikel 31, punkt 1

1. På begäran av den i enlighet med 
nationell lagstiftning berörda personen skall 
denna person som bevisar sin identitet, 
utan oskäliga avgifter, i en allmänt 
förståelig form och utan oacceptabla 
dröjsmål, i enlighet med nationell 
lagstiftning informeras om de uppgifter om 
denna person som har varit föremål för 
behandling, liksom om uppgifternas 
ursprung, mottagare eller kategori av 
mottagare, det avsedda ändamålet med 
behandlingen och dess rättsliga grund. 
Dessutom skall den person som uppgifterna 
berör ha rätt att kräva att felaktiga uppgifter 
korrigeras och att uppgifter som behandlats 
på otillbörligt sätt utplånas. Medlemsstaterna 
skall dessutom säkerställa att den person 
som uppgifterna berör, då personens 
rättigheter avseende dataskydd kränkts, kan 
överklaga hos en oavhängig domstol enligt 
artikel 6.1 i den europeiska konventionen 
om de mänskliga rättigheterna eller hos en 
oberoende tillsynsmyndighet enligt 
artikel 28 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter, 
och att personen ges möjlighet att kräva 
skadestånd eller annan ersättning. De 
närmare bestämmelserna för förfarandet för 
att hävda dessa rättigheter och skälen till 
begränsning av tillgången skall följa den 
tillämpliga nationella lagstiftningen i den 
medlemsstat där personen i fråga hävdar sina 
rättigheter.

1. På begäran av en medlemsstat skall den 
berörda personen, i en allmänt förståelig 
form och utan oacceptabla dröjsmål, i 
enlighet med nationell lagstiftning meddelas
de uppgifter om dennes person som har varit 
föremål för behandling, liksom uppgifternas 
ursprung, mottagare eller kategori av 
mottagare, det avsedda ändamålet med 
behandlingen och dess rättsliga grund. 
Dessutom skall den person som uppgifterna 
berör ha rätt att kräva att felaktiga uppgifter 
korrigeras och att uppgifter som behandlats 
på otillbörligt sätt utplånas. Medlemsstaterna 
skall dessutom säkerställa att den person 
som uppgifterna berör, då personens 
rättigheter avseende dataskydd kränkts, kan 
överklaga hos en oavhängig domstol enligt 
artikel 6.1 i den europeiska konventionen 
om de mänskliga rättigheterna eller hos en 
oberoende tillsynsmyndighet enligt 
artikel 28 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter, 
och att personen ges möjlighet att kräva 
skadestånd eller annan ersättning. De 
närmare bestämmelserna för förfarandet för 
att hävda dessa rättigheter och skälen till 
begränsning av tillgången skall följa den 
tillämpliga nationella lagstiftningen i den 
medlemsstat där personen i fråga hävdar sina 
rättigheter.
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Or. de

Motivering

Den berörda personen bör ha rätt att informeras om att uppgifterna har översänts utan att 
behöva begära detta hos en myndighet, eftersom vederbörande i de allra flesta fall inte 
känner till att uppgifterna har översänts.

Ändringsförslag från Adina-Ioana Vălean

Ändringsförslag 101
Artikel 32a (ny)

Artikel 32a
Dataöverföring

Data som behandlas i enlighet med detta 
beslut skall inte överföras till eller 
tillgängliggöras för något tredje land eller 
någon internationell organisation.

Or. en

Ändringsförslag från Alexander Alvaro

Ändringsförslag 102
Artikel 34

Rådet skall besluta om de åtgärder som är 
nödvändiga för att genomföra detta beslut på 
unionsnivå i enlighet med förfarandet i 
artikel 34.2 c andra meningen i 
EU-fördraget.

Rådet skall besluta om de åtgärder som är 
nödvändiga för att genomföra detta beslut på 
unionsnivå i enlighet med förfarandet i 
artikel 34.2 c andra meningen i 
EU-fördraget, efter att ha hört 
Europaparlamentet i enlighet med 
artikel 39.1 i EU-fördraget och efter att ha 
hört Europeiska datatillsynsmannen.

Or. de

Motivering

Europeiska datatillsynsmannen bör först höras av rådet. Europaparlamentet kommer att 
höras automatiskt enligt artikel 39 i EU-fördraget. En hänvisning till denna artikel är på sin 
plats här. 
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Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 103
Artikel 34

Rådet skall besluta om de åtgärder som är 
nödvändiga för att genomföra detta beslut på 
unionsnivå i enlighet med förfarandet i 
artikel 34.2 c andra meningen i 
EU-fördraget.

Rådet skall besluta om de åtgärder som är 
nödvändiga för att genomföra detta beslut på 
unionsnivå i enlighet med förfarandet i 
artikel 34.2 c andra meningen i EU-fördraget 
och efter samråd med 
Europeiska datatillsynsmannen.

Or. en

Motivering

Genomförandeåtgärder kan vara av avgörande vikt när det gäller behandlingen av 
personuppgifter. Därför bör man samråda med Europeiska datatillsynsmannen i samband 
med detta förfarande (se EPPS:s yttrande av den 4 april 2007 om detta initiativ, nr. 20).

Ändringsförslag från Alexander Alvaro

Ändringsförslag 104
Artikel 35a (ny)

Artikel 35a
Särskilt med tanke på finansiering av 
utbildning av ansvariga tjänstemän, 
personalbehov och nödvändig utrustning 
skall kommissionen undersöka 
möjligheterna till stöd från 
Europeiska unionens budget.

Or. de

Motivering

Finansieringen av de åtgärder som föreskrivs i beslutet är en avsevärd börda för 
medlemsstaterna som ännu inte har den infrastruktur som krävs. Här måste man undersöka 
om en samfinansiering från EU:s budget är möjlig.

Ändringsförslag från Herbert Reul

Ändringsförslag 105
.Artikel 36, punkt 4
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4. Medlemsstaterna skall inom [... år] efter 
det att detta beslut fått verkan underrätta 
rådet och kommissionen om de befintliga 
avtal eller överenskommelser enligt punkt 1 
som de vill fortsätta att tillämpa.

4. Medlemsstaterna skall inom [... år] efter 
det att detta beslut fått verkan underrätta 
rådet, Europaparlamentet och 
kommissionen om de befintliga avtal eller 
överenskommelser enligt punkt 1 som de vill 
fortsätta att tillämpa.

Or. de

Motivering

Europaparlamentet bör medverka vid ytterligare åtgärder som rör rådets beslut.

Ändringsförslag från Herbert Reul

Ändringsförslag 106
Artikel 36, punkt 5

5. Medlemsstaterna skall också underrätta 
rådet och kommissionen om alla nya avtal 
eller överenskommelser enligt punkt 2 inom 
tre månader efter undertecknandet eller, om 
det gäller instrument som undertecknades 
innan detta beslut antogs, inom tre månader 
efter deras ikraftträdande.

5. Medlemsstaterna skall också underrätta 
rådet, Europaparlamentet och 
kommissionen om alla nya avtal eller 
överenskommelser enligt punkt 2 inom 
tre månader efter undertecknandet eller, om 
det gäller instrument som undertecknades 
innan detta beslut antogs, inom tre månader 
efter deras ikraftträdande.

Or. de

Motivering

Europaparlamentet bör medverka vid ytterligare åtgärder som rör rådets beslut.

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 107
Artikel 37, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att följa bestämmelserna i detta 
beslut inom [... år] efter det att beslutet har 
fått verkan.

1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att följa bestämmelserna i detta 
beslut inom [... år] efter det att beslutet har 
fått verkan. Vid denna tidpunkt skall rådets 
rambeslut 2007/…/RIF om skydd av 
personuppgifter som behandlas inom 
ramen för polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete ha trätt i kraft och genomförts i 
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alla medlemsstater.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till lagstiftningsresolutionen.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro

Ändringsförslag 108
Artikel 37, punkt 3a (ny)

3a. Innan beslutet genomförs skall en 
studie av erfarenheterna i de sju stater som 
först undertecknade konventionen, särskilt 
med tanke på den tekniska 
genomförbarheten, läggas fram för 
kommissionen.

Or. de

Motivering

Eftersom erfarenheterna av de åtgärder som föreskrivs i detta beslut är begränsade, bör en 
konsekvensanalys göras, särskilt med tanke på den tekniska genomförbarheten.

Ändringsförslag från Adina-Ioana Vălean

Ändringsförslag 109
Artikel 37, punkt 1a (ny)

1a. Detta beslut skall träda i kraft först 
dagen efter det att rådets rambeslut om 
skydd av personuppgifter som behandlas 
inom ramen för polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete träder i kraft.

Or. en
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Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 110
Artikel 37a (ny)

Artikel 37a
Senast två år efter det att detta beslut träder 
i kraft och därefter vartannat år skall 
kommissionen lägga fram en utvärdering 
av tillämpningen av detta beslut för
Europaparlamentet och rådet i syfte att 
fastställa om det behöver ändras. 
Utvärderingen skall inbegripa en analys av 
hur användbart och effektivt beslutet är 
och av hur det påverkar de berörda 
personernas grundläggande rättigheter 
samt visa hur många berörda personer det 
finns uppgifter om i medlemsstaternas 
nationella databaser till följd av datautbyte 
i enlighet med detta beslut eller datautbyte 
efter sökningar som utförts i enlighet med 
detta beslut.

Or. en

Motivering

Eftersom erfarenheterna av det befintliga Prümfördraget är mycket begränsade är det 
oerhört viktigt att snarast utvärdera denna nya mekanism och dess inverkan (se EPPS:s 
yttrande av den 4 april 2007 om detta initiativ, nr. 32). Dessutom skulle det vara extremt 
användbart att få veta i vilken utsträckning medlemsstaterna använder sig av denna nya 
mekanism.


