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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт.Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин:Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за рамково решение на Съвета относно организацията и 
съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, 
между държавите-членки
(COM5968/2008 – C6-0067/2008 – 2005/0267(CNS))

(Процедура на консултация - възобновена консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на Съвета (5968/2008),

– като взе предвид предложението на Комисията (COM(2005)0690),

– като взе предвид позицията си от 21 юни 2007 г.1,

– като взе предвид член 31 и член 34, параграф 2, буква б) от Договора за ЕС,

– като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът се 
е допитал до него (C6-0067/2008),

– като взе предвид член 93, член 51 и член 55, параграф 3 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A6-0000/2008),

1. одобрява проекта на Съвета във вида, в който е изменен;

2. приканва Комисията да измени съответно предложението си съгласно член 250, 
параграф 2 от Договора за ЕО;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да информира последния за това;

4. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в проекта или да го замени с друг текст;

5. приканва Съвета и Комисията, след влизането в сила на Договора от Лисабон, да 
дадат предимство на всички бъдещи предложения за изменение на решението в 
съответствие с Декларация №50 относно член 10 от Протокола относно преходните 
разпоредби, който следва да се приложи към Договора за Европейския съюз, към 
Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на 
Европейската общност за атомна енергия;

6. изразява решимост да разгледа подобни бъдещи предложения чрез неотложна 

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2007)0170.
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процедура по реда, посочен в параграф 5, и в тясно сътрудничество с 
националните парламенти;

7. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията .

Изменение 1

Предложение за рамково решение на Съвета 
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Съвета Изменение

5a) Фактът, че за една присъда могат 
да се прилагат различни правни 
режими, води до разпространение на 
ненадеждна информация между 
държавите-членки и създава правна 
несигурност за осъденото лице. За да 
се избегне тази ситуация, 
държавата-членка, в която е 
постановена присъдата, се счита за 
притежател на данните за 
наказателните присъди, произнесени 
на нейната територия срещу 
граждани на други държави-членки. 
Съответно, държавата-членка, 
чийто гражданин е осъденото лице, и 
на която ще бъдат предадени тези 
данни, следва да гарантира тяхното 
осъвременяване чрез отчитане на 
всякакви промени или заличавания, 
извършвани в държавата-членка, в 
която е постановена присъдата. 
Единствено данни, които са били 
осъвременявани по този начин, следва 
да се използват за вътрешни цели от 
държавата-членка, чийто гражданин 
е лицето, или след това да се 
предават от нея на друга държава, 
било то друга държава-членка или 
трета страна.

Or. es
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Изменение 2

Предложение за рамково решение на Съвета 
Съображение 9а а (ново)

Текст, предложен от Съвета Изменение

9а)а Когато се получава информация в 
съответствие с член 7, параграф 2, 
алинея трета централният орган на 
държавата-членка, чийто гражданин 
е лицето, трябва да гарантира, че 
отговорът на искането на 
информация от дадено лице за 
съдебното му досие съдържа общо 
позоваване на съдебното досие на 
лицето, отправило искане, 
включително предадената 
информация от държавата-членка, в 
която е постановена присъдата.

Or. es

Обосновка

El objetivo de la enmienda es evitar que cualquier persona pueda ocultar la existencia de 
condenas penales impuestas en un Estado miembro distinto del de nacionalidad, 
especialmente cuando solicite información relativa a sus antecedentes penales para fines 
distintos a los de un procedimiento penal.

Изменение 3

Предложение за рамково решение на Съвета 
Съображение 10

Текст, предложен от Съвета Изменение

10) Разпоредбите на настоящото 
рамково решение постановяват правила 
относно защитата на личните данни, 
предавани между държавите-членки при 
прилагането му. Съществуващите общи 
правила относно защитата на лични 
данни, обработвани в рамките на 
полицейското и съдебно сътрудничество 
по наказателноправни въпроси, се 
допълват от правилата, установени с 

10) Разпоредбите на настоящото 
рамково решение постановяват правила 
относно защитата на личните данни, 
предавани между държавите-членки при 
прилагането му. Съществуващите общи 
правила относно защитата на лични 
данни, обработвани в рамките на 
полицейското и съдебно сътрудничество 
по наказателноправни въпроси, се 
допълват от правилата, установени с 
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настоящия правен инструмент. Освен 
това Конвенцията от 1981 г. на Съвета 
на Европа относно защитата на лицата 
при автоматизирана обработка на лични 
данни се отнася до личните данни, 
обработвани въз основа на настоящото 
рамково решение. Настоящото рамково
решение включва също разпоредбите на 
Решението от 21 ноември 2005 г. 
относно обмена на информация, 
получена от регистрите за съдимост1, 
които ограничават молещата държава-
членка в използването на тази 
информация. То ги допълва със 
специфични правила, приложими в 
случаите, в които държавата-членка по 
гражданството на лицето препраща 
информация относно постановените 
присъди, подадена й от осъждащата
държава-членка.

настоящия правен инструмент, по-
специално от основните принципи, 
посочени в член 9. Освен това 
Конвенцията от 1981 г. на Съвета на 
Европа относно защитата на лицата при 
автоматизирана обработка на лични 
данни се отнася до личните данни, 
обработвани въз основа на настоящото 
рамково решение. Настоящото рамково 
решение включва също разпоредбите на 
Решението от 21 ноември 2005 г. 
относно обмена на информация, 
получена от регистрите за съдимост1, 
които ограничават държавата-членка, 
отправила искането, в използването на 
тази информация. То ги допълва със 
специфични правила, приложими в 
случаите, в които държавата-членка по 
гражданството на лицето препраща 
информация относно постановените 
присъди, подадена й от държавата-
членка, в която е постановена 
присъдата.

¹ ОВ C […], […], стр. […]. ¹ ОВ C […], […], стр. […].

Or. es

Обосновка

La Decisión marco relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la 
cooperación policial y judicial en materia penal, que también debería aplicarse al presente 
acto como norma general, aún está pendiente de aprobación. Por tal motivo, parece 
conveniente mencionar un conjunto general de principios de protección de datos que deben 
respetarse durante la recogida, el tratamiento y la transmisión de datos en el ámbito de la 
presente Decisión marco.

Изменение 4

Предложение за рамково решение на Съвета 
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Съвета Изменение

12а) От значение е да се гарантира 
информираност относно 
съществуването на присъдите и 
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наказанията лишаване от право да се 
упражнява професия в резултат от 
тези присъди, както и мястото, 
където те са произнесени и 
регистрирани, така че извлечението 
на информация от регистъра за 
съдимост да е лесно разбираемо. 
Поради това държавите-членки 
трябва да установят сравними 
формати на 
извлеченията,съдържащи присъди, 
като се предвиди отделна графа за 
сексуални престъпления.

Or. es

Обосновка

Es importante garantizar que los extractos de antecedentes penales son fácilmente 
comprensibles y que la información en ellos contenida es utilizada adecuadamente. Tal 
objetivo puede lograrse agrupando los diferentes tipos de condenas; por ejemplo: penas 
impuestas por delitos contra la propiedad, penas por delitos contra las personas, penas por 
delitos de carácter sexuales, ... El agrupamiento por tipos de condenas garantizaría que 
pudiera detectarse inmediatamente si una persona ha sido condenada por delitos de carácter  
sexual.

Изменение 5

Предложение за рамково решение на Съвета 
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Съвета Изменение

2. Всякакво изменение или заличаване 
на информация, предадена в 
съответствие с член 4, параграф 4, води 
до съответните изменения и 
заличавания в държавата-членка по 
гражданството на лицето по отношение 
на информацията, съхранявана съгласно 
параграф 1 за целите на 
препредаването й съгласно член 7.

2. Всякакво изменение или заличаване 
на информация, предадена в 
съответствие с член 4, параграф 4, води 
до съответните изменения и 
заличавания в държавата-членка по 
гражданството на лицето по отношение 
на информацията, съхранявана съгласно 
параграф 1.

Or. es
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Обосновка

La parte final del artículo propuesto viene a introducir un doble sistema en relación con las 
condenas impuestas en un Estado miembro distinto del Estado miembro de nacionalidad del 
condenado (un sistema que para el ámbito nacional y otro para los Estados miembros 
requirentes distintos del de la nacionalidad). Éste doble sistema sólo puede contribuir a 
añadir mayor complejidad y confusión a la tarea de transmisión de información.

Изменение 6

Предложение за рамково решение на Съвета 
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Съвета Изменение

3. За целите на препредаването 
съгласно член 7 държавата-членка по 
гражданството на лицето може да 
използва само информация, която е 
актуализирана в съответствие с 
параграф 2.

3. Държавата-членка по 
гражданството на лицето може да 
използва само информация, която е 
актуализирана в съответствие с 
параграф 2.

Or. es

Обосновка

La parte inicial del artículo propuesto viene a introducir un doble sistema en relación con las 
condenas impuestas en un Estado miembro distinto del Estado miembro de nacionalidad del 
condenado (un sistema que para el ámbito nacional y otro para los Estados miembros
requirentes distintos del de la nacionalidad). Éste doble sistema sólo puede contribuir a 
añadir mayor complejidad y confusión a la tarea de transmisión de información.

Изменение 7

Предложение за рамково решение на Съвета 
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Съвета Изменение

1а) В случаите, в които се изисква 
информация от националния 
регистър за съдимост на държавата-
членка по гражданството на лицето 
за цели, различни от наказателно 
съдопроизводство, държавата-членка, 
отправила искането, посочва 
причините, които го обосновават.
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Or. es

Обосновка

De conformidad con la redacción del artículo 9.2 de la propuesta. Se trata de   concretar los 
casos específicos en los que la información podrá ser transmitida, en virtud de la legislación 
del Estado de condena o del Estado de nacionalidad, según el caso, para ser utilizados para 
fines distintos de un procedimiento penal.

Изменение 8

Предложение за рамково решение на Съвета 
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Съвета Изменение

2. Когато дадено лице поиска 
информация за своето досие за 
съдимост, централният орган на 
държавата-членка, в която е подадено 
искането, може в съответствие с 
националното законодателство да 
подаде до централния орган на друга 
държава-членка искане за информация и 
свързани данни, които да бъдат взети от 
регистъра за съдимост, при условие че
заинтересованото лице пребивава, е 
пребивавало или е гражданин на 
молещата или замолената държава-
членка.

2. Когато дадено лице поиска 
информация за своето досие за 
съдимост, централният орган на 
държавата-членка, в която е подадено 
искането, в съответствие с 
националното законодателство подава
до централния орган на друга държава-
членка искане за информация и 
свързани данни, които да бъдат взети от 
регистъра за съдимост, при условие че 
заинтересованото лице пребивава, е 
пребивавало или е гражданин на 
държавата-членка, отправила 
искането, или държавата-членка, към 
която е отправено искането.

Or. es

Обосновка

En los casos en que el interesado sea o haya sido residente o nacional de otro Estado 
miembro y así quede acreditado, la solicitud de información a ese otro Estado no puede 
depender de la voluntad del Estado en el que se ha presentado tal solicitud.
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Изменение 9

Предложение за рамково решение на Съвета 
Член 9 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Съвета Изменение

-1. При обработката на лични данни 
за целите на настоящото рамково 
решение се спазват при всички случаи 
следните основни принципи:
а) обработката на данни следва да се 
разрешава от законодателството и 
да бъде необходима и пропорционална 
по отношение на целите на 
събирането и последващата 
обработка;
б) данните се събират единствено за 
конкретни и законни цели, а тяхната 
последваща обработка се 
осъществява по начин, 
съответстващ на тези цели;
в) данните са точни и 
актуализирани;
г) специални категории данни 
относно расовия или етнически 
произход, политическите възгледи, 
религиозните или философски 
убеждения, членството в партии или 
синдикални организации, сексуалната 
ориентация или здравето се 
обработват единствено, ако е 
абсолютно наложително за целите 
на конкретния случай и при спазване 
на адекватни предпазни мерки.

Or. es

Обосновка

Misma justificación que para la enmienda 3.
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Изменение 10

Предложение за рамково решение на Съвета 
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Съвета Изменение

1. Личните данни, предоставяни по 
член 7, параграфи 1 и 4 за целите на 
наказателното производство, могат да 
бъдат използвани от молещата
държава-членка единствено и само за 
целите на конкретното наказателно 
производство, за което са поискани, в 
съответствие с приложения формуляр.

1. Личните данни, предоставяни по 
член 7, параграфи 1 и 4 за целите на 
наказателното производство, могат да 
бъдат използвани от държавата-членка, 
отправила искането, в съответствие с 
принципите, посочени в параграф -1, и
единствено и само за целите на 
конкретното наказателно производство, 
за което са поискани, в съответствие с 
приложения формуляр.

Or. es

Обосновка

Misma justificación que para la enmienda 3.

Изменение 11

Предложение за рамково решение на Съвета 
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Съвета Изменение

2. Личните данни, предоставяни по 
член 7, параграфи 2 и 4 за цели, 
различни от тези на наказателното 
производство, могат да бъдат 
използвани от молещата държава-
членка в съответствие с нейното 
национално законодателство единствено 
и само за целта, заради която са 
поискани, и в определените от 
замолената държава-членка граници, 
посочени в съответния формуляр.

2. Личните данни, предоставяни по член 
7, параграфи 2 и 4 за цели, различни от 
тези на наказателното производство, 
могат да бъдат използвани от 
държавата-членка, отправила 
искането, в съответствие с нейното 
национално законодателство и с 
принципите, посочени в параграф -1, и
единствено и само за целта, заради 
която са поискани, и в определените от 
държавата-членка, към която е 
отправено искането граници, посочени 
в съответния формуляр.

Or. es
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Обосновка

Misma justificación que para la enmienda 3.

Изменение 12

Предложение за рамково решение на Съвета 
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Съвета Изменение

3. Независимо от параграфи 1 и 2, 
личните данни, предоставяни по реда на 
член 7, параграфи 1, 2 и 4, могат да 
бъдат използвани от молещата 
държава-членка с цел 
предотвратяване на непосредствена и 
сериозна заплаха за обществената 
сигурност.

3. Независимо от параграфи 1 и 2, 
личните данни, предоставяни по реда на 
член 7, параграфи 1, 2 и 4, могат да 
бъдат използвани от държавата-членка, 
отправила искането, ако използването 
им е необходимо и пропорционално за
предотвратяването на непосредствена 
и сериозна заплаха за обществената 
сигурност. В този случай, държавата-
членка, отправила искането,
предоставя на държавата-членка, 
към която е отправено искането, 
последващо уведомление, в което се 
посочва, че са изпълнени условията за 
необходимост, пропорционалност, 
неотложност и сериозност на 
заплахата.

Or. es

Изменение 13

Предложение за рамково решение на Съвета 
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Съвета Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че личните данни, получени от друга 
държава-членка по реда на член 4, ако 
бъдат предадени на трета държава в 
съответствие с член 7, параграф 3, са 
обект на същите ограничения при 
използване, като тези приложими в 

4. Държавите-членки предприемат освен 
това необходимите мерки, за да 
гарантират, че личните данни, получени 
от друга държава-членка по реда на 
член 4, ако бъдат предадени на трета 
държава в съответствие с член 7, 
параграф 3, са обект на същите 
ограничения при използване, като тези 
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молещата държава-членка в 
съответствие с параграфи 2 от 
настоящия член. Държавите-членки 
посочват изрично, че личните данни, 
ако бъдат предадени на трета държава с 
цел наказателно производство, могат да 
бъдат използвани по-нататък от тази 
държава единствено за целите на 
наказателното производство.

приложими в държавата-членка, 
отправила искането, в съответствие с 
параграфи 2 от настоящия член. 
Държавите-членки посочват изрично, че 
личните данни, ако бъдат предадени на 
трета държава с цел наказателно 
производство, могат да бъдат 
използвани по-нататък от тази държава 
единствено за целите на наказателното 
производство.

Or. es

Изменение 14

Предложение за рамково решение на Съвета 
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Съвета Изменение

5. Настоящият член не се прилага за 
лични данни, получени от държава-
членка по силата на настоящото 
рамково решение, когато те са с 
произход от същата държава-членка.

5. Параграфи 1 до 4 не се прилагат  за 
лични данни, получени от държава-
членка по силата на настоящото 
рамково решение, когато те са с 
произход от същата държава-членка.

Or. es

Изменение 15

Предложение за рамково решение на Съвета 
Член 9 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Съвета Изменение

5а. Всяка държава-членка гарантира, 
че националните органи за защита на 
данните са систематично 
информирани относно обмена на 
лични данни съгласно настоящото 
рамково решени и, по-специално, 
относно използването на лични данни 
при обстоятелствата, посочени в 
член 9, параграф 3. 
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Органите за защита на данните на 
държавите-членки контролират 
обмена, посочен в параграф 1, и си 
сътрудничат за тази цел. 

Or. es

Изменение 16

Предложение за рамково решение на Съвета 
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Съвета Изменение

Член 9a

Права на субекта на данни

1. Субектът на данни следва да бъде 
информиран за факта, че се 
обработват лични данни, отнасящи 
се до него. При необходимост 
предоставянето на тази информация 
се забавя, за да не се възпрепятстват 
целите, за които се обработват 
данните.
2. Субектът на данни има право да 
получи без неоснователно забавяне 
информация относно обработваните 
данни на език, който той разбира, 
както и да иска поправка и, при 
необходимост, заличаване на 
данните, чиято обработка е в 
нарушение на залегналите в член 9, 
параграф -1 принципи.
3. Информацията, посочена в 
параграф 1 от този член, може да 
бъде отказана или забавена, ако това 
е абсолютно необходимо за:
а) да се защити сигурността и 
обществения ред;
б) да се предотврати престъпление;

в) да не се възпрепятства 
разследването и наказателното 
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преследване на престъпления и 
нарушения; и
г) да се защитят правата и 
гаранциите на трети страни.

Or. es

Изменение 17

Предложение за рамково решение на Съвета 
Член 11 – параграф 1 – буква а – точка iv а (нова)

Текст, предложен от Съвета Изменение

iv) а информация за наказанията 
лишаване от право да се упражнява 
професия в резултат на 
наказателната присъда. 

Or. es

Изменение 18

Предложение за рамково решение на Съвета 
Член 11 – параграф 1 – буква б – точка iv 

Текст, предложен от Съвета Изменение

iv) информация за наказанията 
лишаване от право да се упражнява 
професия в резултат на 
наказателната присъда.

заличава се

Or. es
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

El 22 de diciembre de 2005 la Comisión publicó su propuesta de Decisión Marco relativa a la 
Organización y al Contenido del Intercambio de Información de los Registros de 
Antecedentes Penales. El objetivo de la propuesta es mejorar la comunicación entre las 
autoridades judiciales y asegurar una respuesta correcta, completa y exhaustiva a las 
solicitudes de información de los Estados miembros sobre antecedentes penales.

Los problemas principales abordados en la propuesta son los siguientes:

1. Obligación del Estado miembro de condena de transmitir inmediatamente al Estado 
miembro de nacionalidad toda la información relativa a las condenas impuestas a sus 
nacionales.

2. Obligación del Estado miembro de nacionalidad de conservar y actualizar toda la 
información recibida.    

3. Condiciones y procedimiento para contestar a una solicitud de información sobre 
antecedentes penales.

El 6 de febrero de 2008 el Consejo de la Unión Europea decidió consultar nuevamente al 
Parlamento Europeo. La nueva consulta se justifica por las importantes modificaciones que ha 
experimentado el texto original, especialmente por la toma en consideración de parte de las 
propuestas del Parlamento Europeo y de la iniciativa del Reino de Bélgica en él ámbito del 
reconocimiento y ejecución de las inhabilitaciones dictaminadas en relación con delitos 
sexuales cometidos contra niños.

El ponente recoge con satisfacción la aceptación de muchas de las propuestas contenidas en el 
informe emitido por el Parlamento Europeo el 21 de junio de 2007.  Sin embargo, es preciso 
llamar la atención en relación con la propuesta de un marco jurídico singular relativo a la 
protección de datos de carácter personal idéntico al originalmente formulado por la Comisión;
no amparando, por tanto, las iniciativas del Parlamento Europeo en este ámbito, motivo que, 
sin duda, justificará la presentación de nuevas propuestas de modificación. El ponente 
también lamenta que el Consejo haya optado por establecer un doble sistema en relación con 
las condenas impuestas en un Estado miembro distinto del Estado miembro de nacionalidad 
del condenado (se utilizaría un sistema en el ámbito nacional y otro en los demás Estados 
miembros a los que la información relativa a las condenas deba ser transmitida). Éste doble 
sistema sólo puede contribuir a añadir una mayor complejidad y confusión a la difícil tarea de 
transmisión de información, motivo que justifica mantener el sistema originalmente propuesto 
por la Comisión, en cuya virtud cualquier modificación o supresión de antecedentes penales 
en el Estado miembro de condena implicará idéntica modificación o supresión en el Estado 
miembro de nacionalidad de la persona condenada.

Debemos llamar la atención sobre determinados aspectos de la propuesta que tal vez deberían 
ser objeto de una profunda reflexión por parte del Consejo y de los Estados miembros. La 
dramática realidad demuestra que los delincuentes sexuales y otros individuos de extrema 
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peligrosidad se benefician de la ausencia de un sistema de intercambio de información eficaz 
y se aprovechan de los límites a los que se ven sometidas las actuales competencias de la 
Unión.

El marco jurídico propuesto determina quiénes podrán solicitar la información relativa a las 
condenas. Resumidamente, las solicitudes podrán realizarse o bien por el propio interesado o 
bien por las autoridades centrales de los Estados miembros. Sin embargo, existen casos muy 
concretos en los que determinadas entidades, ya fueran públicas o privadas, deberían poder 
saber si las personas a las que pretenden contratar, o que ya tiene contratadas, tienen o no 
antecedentes penales. Nos estamos refiriendo a las instituciones de enseñanza o de cuidado de 
niños.

No basta con que los centros educativos o de cuidado de niños, ya sean públicos o privados, 
exijan en los procesos de selección la presentación de diversa documentación al objeto de 
justificar la experiencia, capacidad y formación alegada por los candidatos. Es necesario que 
dichos centros puedan exigir y exijan a los aspirantes, la presentación, junto con el resto de la 
documentación, de un certificado relativo a sus antecedentes penales.

Sin embargo, un proceder diligente como el descrito en el párrafo precedente no bastaría para 
garantizar la seguridad de los niños. Los centros de enseñanza deben  poder conocer si sus 
trabajadores, es decir el personal contratado con anterioridad, tienen antecedentes penales 
relacionados con delitos sexuales contra niños. Por tanto, sería deseable que los referidos 
centros, respetando estrictamente los derechos fundamentales y los principios de la protección 
de datos de carácter personal,  pudieran solicitar y acceder a la información en aquellos casos 
en los que, efectivamente, las personas concernidas tuvieran antecedentes penales 
relacionados con delitos cometidos contra niños.
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