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PR_CNS_art93am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl valstybių narių keitimosi 
informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio 
(5968/2008 – C6-0067/2008 – 2005/0267(CNS))

(Konsultavimosi procedūra - pakartotinė konsultacija)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymo dėl Tarybos pamatinio sprendimo projektą (5968/2008),

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą (COM(2005)0690),

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 21 d. poziciją1,

– atsižvelgdamas į ES sutarties 31 straipsnį ir 34 straipsnio 2 dalies b punktą,

– atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą 
dėl konsultacijos (C6-0067/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93, 51 straipsnius ir 55 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą 
(A6-0000/2008),

1. pritaria Tarybos projektui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti dokumento 
tekstą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti projektą 
arba pakeisti jį kitu tekstu;

5. ragina Tarybą ir Komisiją ateityje, t. y.  po to, kai įsigalios Lisabonos sutartis, teikti 
pirmenybę visiems pasiūlymams, kuriais būtų siekiama iš dalies pakeisti šį sprendimą 
atsižvelgiant į Deklaraciją Nr. 50 dėl Protokolo dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, 
kuris turi būti pridedamas prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties10 straipsnio;

6. pasiryžęs visus pasiūlymus, kurie bus pateikti ateityje, nagrinėti pagal 5 dalyje nurodytą
skubos procedūrą ir glaudžiai bendradarbiaujant su valstybių narių parlamentais;

7. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0170.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl Tarybos pamatinio sprendimo
5a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Faktas, kad tam pačiam 
baudžiamajam nuosprendžiui taikomos 
skirtingos teisinės sistemos, lemia, kad 
valstybės gauna nepatikimą informaciją ir 
nuteistasis patiria teisinį netikrumą. 
Siekiant išvengti tokios padėties, 
apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi 
valstybė narė turi būti laikoma 
informacijos, susijusios su jos teritorijoje 
kitų valstybių narių piliečiams priimtais 
apkaltinamaisiais nuosprendžiais, 
savininke. Taigi valstybė narė, kurios 
piliečiui priimtas nuosprendis ir kuriai 
perduodami duomenys, turi įsitikinti, kad 
jie atnaujinti atsižvelgiant į nuosprendį 
priėmusioje valstybėje narėje padarytus 
pakeitimus ir išbraukimus. Tik taip 
atnaujinti duomenys gali būti naudojami 
valstybės narės, kurios piliečiui priimtas 
nuosprendis, viduje arba būti jos 
perduodami kitai valstybei narei arba 
trečiajai šaliai.

Or. es

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl Tarybos pamatinio sprendimo
9aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9aa) Jei informacija gaunama 7 
straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje 
nustatyta tvarka, valstybės narės, kurios 
piliečiui priimtas nuosprendis, centrinė 
institucija privalo įsitikinti, kad 
atsakymuose į asmens prašymą pateikti 
informaciją apie jo apkaltinamuosius 
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nuosprendžius būtų bendra nuoroda į 
pareiškėjo apkaltinamuosius 
nuosprendžius, įskaitant ir apkaltinamąjį 
nuosprendį priėmusių valstybių narių 
duomenis.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – neleisti asmeniui nuslėpti, jog yra kitoje valstybėje narėje, kurios 
pilietybės neturi, priimti apkaltinamieji nuosprendžiai, ypač jei minėtasis asmuo prašo 
pateikti informaciją apie savo apkaltinamuosius nuosprendžius kitais nei baudžiamojo 
proceso tikslais.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl Tarybos pamatinio sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Šio pamatinio sprendimo nuostatomis 
nustatytos taisyklės dėl asmens duomenų, 
perduodamų tarp valstybių narių 
įgyvendinant šį pamatinį sprendimą, 
apsaugos. Galiojančias bendrąsias taisykles 
dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant 
policijos ir teisminį bendradarbiavimą 
baudžiamosiose bylose, apsaugos papildo 
šiame dokumente nustatytos taisyklės. Be 
to, asmens duomenims, tvarkomiems 
vadovaujantis šiuo pamatiniu sprendimu, 
taikoma 1981 m. Europos Tarybos 
konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su 
asmens duomenų automatizuotu tvarkymu.
Į šį pamatinį sprendimą taip pat įtrauktos 
2005 m. lapkričio 21 d. sprendimo dėl 
keitimosi informacija iš nuosprendžių 
registro , nuostatos, ribojančios prašymą 
pateikusios valstybės narės prašomos 
informacijos panaudojimą. Pamatiniame 
sprendime šios nuostatos papildytos 
konkrečiomis taisyklėmis, taikomomis tuo 
atveju, kai valstybė narė, kurios piliečiui 
priimtas nuosprendis, perduoda informaciją 
apie apkaltinamąjį nuosprendį, kurią ji 

10. Šio pamatinio sprendimo nuostatomis 
nustatytos taisyklės dėl asmens duomenų, 
perduodamų tarp valstybių narių 
įgyvendinant šį pamatinį sprendimą, 
apsaugos. Galiojančias bendrąsias taisykles 
dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant 
policijos ir teisminį bendradarbiavimą 
baudžiamosiose bylose, apsaugos papildo 
šiame dokumente, ypač atsižvelgiant į 9 
straipsnyje numatytus pagrindinius 
principus, nustatytos taisyklės. Be to, 
asmens duomenims, tvarkomiems 
vadovaujantis šiuo pamatiniu sprendimu, 
taikoma 1981 m. Europos Tarybos 
konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su 
asmens duomenų automatizuotu tvarkymu.
Į šį pamatinį sprendimą taip pat įtrauktos 
2005 m. lapkričio 21 d. sprendimo dėl 
keitimosi informacija iš nuosprendžių 
registro , nuostatos, ribojančios prašymą 
pateikusios valstybės narės prašomos 
informacijos panaudojimą. Pamatiniame 
sprendime šios nuostatos papildytos 
konkrečiomis taisyklėmis, taikomomis tuo 
atveju, kai valstybė narė, kurios piliečiui 
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gavo iš nuosprendį priėmusios valstybės 
narės.

priimtas nuosprendis, perduoda informaciją 
apie apkaltinamąjį nuosprendį, kurią ji 
gavo iš nuosprendį priėmusios valstybės 
narės.

OL C […], […], p. […]. OL C […], […], p. […].

Or. es

Pagrindimas

Dar nepatvirtintas pamatinis sprendimas dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir 
teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos, kuris kaip bendrosios gairės 
turės būti taikomas ir šiam teisės aktui. Dėl šios priežastis reikėtų paminėti bendrus duomenų 
apsaugos principus, kurių reikia laikytis renkant, tvarkant ir perduodant duomenis pagal šį 
pamatinį sprendimą.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl Tarybos pamatinio sprendimo
12a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Siekiant, kad duomenys iš 
nuosprendžių registro būtų lengvai 
suprantami, svarbu užtikrinti, jog būtų 
žinoma, kad yra nuosprendžiai ir kad dėl 
jų atimta teisė dirbti tam tikrą darbą ar 
verstis tam tikra veikla, taip pat vieta, 
kurioje jie buvo priimti ir įregistruoti. 
Taigi valstybės narės turi nustatyti 
palyginamus duomenų apie 
apkaltinamuosius nuosprendžius 
formatus ir numatyti specialų skyrių, 
kuriame būtų įrašomi nuosprendžiai už 
seksualinius nusikaltimus.

Or. es

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad duomenys iš nuosprendžių registro būtų lengvai suprantami ir kad 
šiuose registruose sukaupta informacija būtų naudojama tinkamai. Šio tikslo gali būti 
pasiekta įvairių tipų nusikaltimus suskirsčius į grupes, pvz., nuteisimas už nusižengimą 
nuosavybei, už nusižengimą asmeniui, už seksualinį nusižengimą... Skirstant pagal 



PE404.485v01-00 8/17 PR\714208LT.doc

LT

nusikaltimų tipus būtų užtikrinta, kad būtų galima iš karto nustatyti, ar asmuo buvo teistas už 
seksualinius nusižengimus.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl Tarybos pamatinio sprendimo
5 straipsnio 2 dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pakeitus arba išbraukus pagal 4 
straipsnio 4 dalį perduotą informaciją, 
valstybė narė, kurios piliečiui priimtas 
nuosprendis, atitinkamai pakeičia arba 
išbraukia informaciją, saugomą pagal 1 
dalį ir skirtą toliau perduoti pagal 7 
straipsnį.

2. Pakeitus arba išbraukus pagal 4 
straipsnio 4 dalį perduotą informaciją, 
valstybė narė, kurios piliečiui priimtas 
nuosprendis, atitinkamai pakeičia arba 
išbraukia informaciją, saugomą pagal 1 
dalį.

Or. es

Pagrindimas

Šio straipsnio paskutinėje dalyje nustatoma dviguba sistema dėl apkaltinamųjų nuosprendžių, 
paskelbtų valstybėje narėje, kurios pilietis nuteistasis nėra (viena sistema skirta naudoti tos 

valstybės narės viduje, o kita – tose valstybėse narėse, į kurias būtų perduodama informacija 
apie apkaltinamuosius nuosprendžius). Tokia dviguba sistema tik apsunkins ir padarys 

painesnį keitimąsi informacija.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl Tarybos pamatinio sprendimo
5 straipsnio 3 dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pakartotiniam perdavimui pagal 
7 straipsnį valstybė narė, kurios piliečiui 
priimtas nuosprendis, gali naudoti tik pagal 
2 dalį atnaujintą informaciją.

3. Valstybė narė, kurios piliečiui priimtas 
nuosprendis, gali naudoti tik pagal 2 dalį 
atnaujintą informaciją.

Or. es

Pagrindimas

Šio straipsnio pradžioje nustatoma dviguba sistema dėl apkaltinamųjų nuosprendžių, 
paskelbtų valstybėje narėje, kurios pilietis nuteistasis nėra (viena sistema skirta naudoti tos 
valstybės narės viduje, o kita – tose valstybėse narėse, į kurias būtų perduodama informacija 
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apie apkaltinamuosius nuosprendžius). Tokia dviguba sistema tik apsunkins ir padarys 
painesnį keitimąsi informacija.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl Tarybos pamatinio sprendimo
6 straipsnio 1a dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu valstybė narė prašo pateikti 
informaciją iš valstybės, kurios piliečiui 
priimtas nuosprendis, nuosprendžių 
registro su baudžiamuoju procesu 
nesusijusiais tikslais, ji turi patikslinti 
prašymo tikslą.

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pasiūlymo 9 straipsnio 2 dalį. Siekiama aptarti atvejus, informacija, skirta 
naudoti kitais nei baudžiamojo proceso tikslais, galėtų būti perduodama pagal nuosprendį 
priėmusios valstybės teisės aktus, ir kokiais – pagal valstybės, kurios piliečiui priimtas 
nuosprendis, teisės aktus, – tai priklausytų nuo aplinkybių.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl Tarybos pamatinio sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei asmuo prašo pateikti informaciją apie 
jo teistumą, valstybės narės, kurioje 
prašymas yra pateiktas, centrinė institucija, 
laikydamasi nacionalinės teisės, kitos 
valstybės narės centrinei institucijai gali 
nusiųsti prašymą pateikti informaciją ir 
susijusius duomenis iš nuosprendžių 
registro, jei suinteresuotas asmuo yra ar yra 
buvęs prašymą pateikusios valstybės narės 
arba valstybės narės, į kurią kreipiamasi su 
prašymu, gyventojas arba pilietis.

2. Jei asmuo prašo pateikti informaciją apie 
jo teistumą, valstybės narės, kurioje 
prašymas yra pateiktas, centrinė institucija, 
laikydamasi nacionalinės teisės, kitos 
valstybės narės centrinei institucijai 
nusiunčia prašymą pateikti informaciją ir 
susijusius duomenis iš nuosprendžių 
registro, jei suinteresuotas asmuo yra ar yra 
buvęs prašymą pateikusios valstybės narės 
arba valstybės narės, į kurią kreipiamasi su 
prašymu, gyventojas arba pilietis.

Or. es
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Pagrindimas

Tais atvejais, kai suinteresuotas asmuo yra arba buvo kitos valstybės narės gyventojas ir tai 
galima įrodyti, prašymas pateikti informaciją, su kuriuo jis kreipiasi į kitą valstybę, negali 
priklausyti nuo valstybės, kurioje pateiktas prašymas, valios.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl Tarybos pamatinio sprendimo
9 straipsnio 1 dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Tvarkant ir perduodant asmens 
duomenis šios pagrindų direktyvos tikslais 
reikia laikytis tokių būtiniausių principų:
a) duomenų tvarkymas turi būti 
numatytas įstatyme, jis turi būti 
reikalingas ir proporcingas palyginti su 
tikslais, kurių siekiant duomenys renkami 
ir (arba) toliau tvarkomi;
b) duomenys gali būti naudojami tik 
specialiais ir teisėtais tikslais ir toliau 
tvarkomi taip, kad atitiktų tokius tikslus;
c) duomenys turi būti tikslūs ir atnaujinti;

d) specialių kategorijų, susijusių su rasine 
arba etnine kilme, politinėmis pažiūromis, 
religiniais arba filosofiniais įsitikinimais, 
priklausomybe partijoms arba 
profesinėms sąjungoms, seksualine 
orientacija arba sveikata, duomenys turi 
būti tvarkomi tik tada, jeigu to būtinai 
reikia nagrinėjant konkrečią bylą ir 
laikantis specialių apsaugos nuostatų.

Or. es

Pagrindimas

Toks pat pagrindimas, kaip ir 3 pakeitimo.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl Tarybos pamatinio sprendimo
9 straipsnio 1 dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 7 straipsnio 1 ir 4 dalis 
baudžiamosios bylos tikslais perduotus 
asmens duomenis prašymą pateikusi 
valstybė narė gali naudoti tik 
baudžiamosios bylos, kuriai buvo prašoma 
juos pateikti, tikslams, naudodama priede 
pateiktą formą.

1. Pagal 7 straipsnio 1 ir 4 dalis 
baudžiamosios bylos tikslais perduotus 
asmens duomenis prašymą pateikusi 
valstybė narė, atsižvelgdama į -1 dalį, gali 
naudoti tik baudžiamosios bylos, kuriai 
buvo prašoma juos pateikti, tikslams, 
naudodama priede pateiktą formą.

Or. es

Pagrindimas

Toks pats pagrindimas, kaip ir 3 pakeitimo.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl Tarybos pamatinio sprendimo
9 straipsnio 2 dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 7 straipsnio 2 ir 4 dalis ne 
baudžiamosios bylos tikslais perduotus 
asmens duomenis prašymą pateikusi 
valstybė narė, laikydamasi nacionalinės 
teisės, gali naudoti tik tuo tikslu, kuriuo 
buvo prašoma juos pateikti, ir laikydamasi 
apribojimų, kuriuos valstybė narė, į kuria 
kreipiamasi su prašymu, nurodė 
atitinkamoje formoje.

2. Pagal 7 straipsnio 2 ir 4 dalis ne 
baudžiamosios bylos tikslais perduotus 
asmens duomenis prašymą pateikusi 
valstybė narė, laikydamasi nacionalinės 
teisės ir atsižvelgdama į -1 dalį, gali 
naudoti tik tuo tikslu, kuriuo buvo prašoma 
juos pateikti, ir laikydamasi apribojimų, 
kuriuos valstybė narė, į kuria kreipiamasi 
su prašymu, nurodė atitinkamoje formoje.

Or. es

Pagrindimas

Toks pats pagrindimas, kaip ir 3 pakeitimo.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl Tarybos pamatinio sprendimo
9 straipsnio 3 dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepaisant 1 ir 2 dalių, pagal 7 straipsnio 
1, 2 ir 4 dalis perduotus asmens duomenis 
prašymą pateikusi valstybė narė gali 
naudoti siekdama užkirsti kelią iškilus 
tiesioginei ir didelei grėsmei visuomenės 
saugumui.

3. Nepaisant 1 ir 2 dalių, pagal 7 straipsnio 
1, 2 ir 4 dalis perduotus asmens duomenis 
prašymą pateikusi valstybė narė,jei reikia 
ir tinkama, gali naudoti siekdama užkirsti 
kelią iškilus tiesioginei ir didelei grėsmei 
visuomenės saugumui. Tokiu atveju 
prašymą pateikusi valstybė narė pateikia 
prašymą gavusiai valstybei narei ex post 
pranešimą apie tai, kad tenkinamos 
reikalingumo, proporcingumo, skubos ir 
grėsmės rimtumo sąlygos.

Or. es

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl Tarybos pamatinio sprendimo
9 straipsnio 4 dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad asmens duomenys, gauti iš 
kitos valstybės narės pagal 4 straipsnį, juos 
perdavus trečiajai valstybei pagal 7 
straipsnio 3 dalį, būtų naudojami taikant 
tuos pačius apribojimus kaip ir prašymą 
pateikusioje valstybėje narėje pagal šio 
straipsnio 2 dalį taikomi apribojimai.
Valstybės narės nurodo, kad asmens 
duomenis, juos perdavus trečiajai valstybei 
baudžiamosios bylos tikslais, pastarosios 
valstybės galėtų būti toliau naudojami tik 
baudžiamosios bylos tikslais.

4. Be to, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad asmens 
duomenys, gauti iš kitos valstybės narės 
pagal 4 straipsnį, juos perdavus trečiajai 
valstybei pagal 7 straipsnio 3 dalį, būtų 
naudojami taikant tuos pačius apribojimus 
kaip ir prašymą pateikusioje valstybėje 
narėje pagal šio straipsnio 2 dalį taikomi 
apribojimai. Valstybės narės nurodo, kad 
asmens duomenis, juos perdavus trečiajai 
valstybei baudžiamosios bylos tikslais, 
pastarosios valstybės galėtų būti toliau 
naudojami tik baudžiamosios bylos tikslais.

Or. es
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl Tarybos pamatinio sprendimo
9 straipsnio 5 dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šis straipsnis netaikomas asmens 
duomenims, kuriuos pagal šį pamatinį 
sprendimą valstybė narė surenka savo 
pačios teritorijoje.

5. 1–4 dalys netaikomos asmens 
duomenims, kuriuos pagal šį pamatinį 
sprendimą valstybė narė surenka savo 
pačios teritorijoje.

Or. es

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl Tarybos pamatinio sprendimo
9 straipsnio 5a dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Vastybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos nacionalinės duomenų 
apsaugos institucijos reguliariai gautų 
informaciją apie keitimąsi asmens 
duomenimis pagal šią pagrindų direktyvą, 
ir ypač apie keitimąsi asmens duomenimis 
9 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais. 
Kompetentingos valstybių narių duomenų 
apsaugos institucijos bendradarbiauja 
tarp savęs siekdamos kontroliuoti, kaip 
vyksta 1 dalyje nurodytas keitimasis. 

Or. es

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl Tarybos pamatinio sprendimo
9a straipsnis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
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Duomenų subjekto teisės

1. Duomenų subjektas turi būti 
informuojamas apie tai, kad su juo susiję 
asmens duomenys tvarkomi. Jei reikia, 
informuojama vėliau, stengiantis 
nepakenkti siekiant tikslų, kuriais 
duomenys buvo tvarkomi.
2. Duomenų subjektas turi teisę be reikalo 
nevilkinant gauti informaciją apie jo 
tvarkomus duomenis jam (jai) 
suprantama kalba, taip pat ištaisyti ir, jei 
reikia, išbraukti duomenis, tvarkomus 
nesilaikant 9 straipsnio -1 dalyje nustatytų 
principų.
3. 1 dalyje minima informacija gali būti 
nesuteikta arba suteikta vėliau, jeigu tai 
būtina:
a) siekiant saugumo arba norint išsaugoti 
viešąją tvarką,
b) neleisti įvykti nusikaltimui,

c) nepakenkti baudžiamųjų nusikaltimų 
tyrimui ir persekiojimui ir
d) apsaugoti trečiųjų šalių teises bei 
garantijas.

Or. es

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl Tarybos pamatinio sprendimo
11 straipsnio 1 dalies a punkto iva papunktis (naujas)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) informaciją apie baudžiamuoju 
nuosprendžiu skirtą teisės dirbti tam tikrą 
darbą ar užsiimti tam tikra veikla 
atėmimą; 

Or. es
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl Tarybos pamatinio sprendimo
11 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) informaciją apie baudžiamuoju 
nuosprendžiu skirtą teisės dirbti tam tikrą 
darbą ar užsiimti tam tikra veikla 
atėmimą;

Išbraukta.

Or. es
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AIŠKINAMOJI DALIS

2005 m. gruodžio 22 d. Komisija paskelbė pasiūlymą dėl pamatinio sprendimo dėl valstybių 
narių keitimosi informacija apie nuosprendžių registro organizavimą ir turinį. Pasiūlymo 
tikslas – gerinti teisingumo institucijų ryšius ir užtikrinti, kad į valstybių narių prašymus teikti 
informaciją apie nuosprendžių registrus būtų atsakyta tinkamai, visapusiškai ir nuodugniai.

Pagrindinės pasiūlyme nagrinėjamos temos: 

1. Nuosprendį priėmusios valstybės narės pareiga perduoti valstybei narei, kurios pilietis yra 
nuteistasis, visą informaciją apie jos piliečiams priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius.

2. Valstybės narės, kurios pilietis yra nuteistasis, pareiga saugoti ir atnaujinti visą gautą 
informaciją.

3. Atsakymų į prašymus pateikti informaciją apie teistumą sąlygos ir tvarka.

2008 m. sausio 6 d. ES Taryba nusprendė vėl pasikonsultuoti su Europos Parlamentu. 
Papildoma konsultacija yra pagrįsta pirminio teksto esminiais pakeitimais ir ypač kai kurių 
Parlamento pasiūlymų įtraukimu bei Belgijos Karalystės iniciatyva dėl draudimų, kylančių iš 
kaltinamųjų nuosprendžių už prieš vaikus įvykdytus seksualinius nusikaltimus, pripažinimo ir 
vykdymo.

Pranešėjas teigiamai vertina tai, kad dauguma Parlamento 2007 m. birželio 21 d. pranešime 
išdėstytų pasiūlymų buvo priimti. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į pasiūlymą dėl bendros 
asmens duomenų apsaugos teisinės sistemos, kuris yra identiškas anksčiau pateiktam 
Komisijos pasiūlymui. Kadangi šioje srityje nebuvo atsižvelgta į Parlamento iniciatyvas, 
būtina pateikti papildomus pakeitimus. Pranešėjas taip pat apgailestauja dėl to, kad Taryba 
pasirinko sukurti dvigubą sistemą dėl apkaltinamųjų nuosprendžių, paskelbtų valstybėje 
narėje, kurios pilietis nuteistasis nėra (viena sistema skirta naudoti tos valstybės narės viduje, 
o kita – tose valstybėse narėse, į kurias būtų perduodama informacija apie kaltinamuosius 
nuosprendžius). Tokio pobūdžio dviguba sistema tik apsunkins ir padarys painesnį keitimąsi 
informacija. Dėl šios priežasties turėtų būti palikta galioti sistema, kurią iš pradžių siūlė 
Komisija. Pagal šią sistemą, atlikus bet kokius pakeitimus dėl teistumo ar jį panaikinus, tokie 
patys pakeitimai ar panaikinimas turėtų būti atlikti valstybėje narėje, kurios pilietis yra 
nuteistasis.

Atkreipiame dėmesį į tam tikrus pasiūlymo aspektus, kuriuos turėtų nuodugniai išnagrinėti 
Taryba ir valstybės narės. Nerimą kelia turimi įrodymai, kad seksualiniai nusikaltėliai ir kiti 
ypač pavojingi asmenys naudojasi efektyvios keitimosi informacija sistemos nebuvimu ir 
esamais ES įgaliojimų apribojimais.

Siūloma teisinė sistema nustato, kas gali prašyti pateikti informaciją apie priimtus 
kaltinamuosius nuosprendžius. Kalbant trumpai, tokius prašymus gali pateikti arba 
suinteresuota šalis arba valstybių narių centrinės valdžios institucijos. Tačiau tam tikrais 
išimtiniais atvejais viešos ar privačios įstaigos turi galėti gauti informaciją apie asmenų, 
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kuriuos jos ketina įsidarbinti (arba jau įsidarbino), teistumą. Čia mes kalbame apie švietimo ar 
vaikų priežiūros įstaigas. 

Nepakanka to, kad švietimo ar vaikų priežiūros įstaigos (viešos ar privačios) atrankos metu 
prašo pateikti įvarius dokumentus, pagrindžiančius kandidato patirtį, įgūdžius ir išsilavinimą. 
Šioms įstaigoms turi būti suteikta galimybė praktiškai reikalauti, kad kartu su kitais 
dokumentais pareiškėjai pateiktų informaciją apie teistumą.  

Tačiau tokia tvarka, kokia yra aprašyta aukščiau esančioje pastraipoje, nėra pakankama, kad 
būtų užtikrintas vaikų saugumas. Švietimo įstaigos turi galėti sužinoti, ar jų darbuotojai (t.y. 
esami darbuotojai) turi teistumą dėl seksualinių nusikaltimų, įvykdytų prieš vaikus. 
Pageidautina, kad tokios įstaigos, visiškai gerbdamos pagrindines teises ir laikydamosi 
asmens duomenų apsaugos principų, galėtų prašyti ir turėti prieigą prie informacijos tais 
atvejais, kai atitinkami asmenys iš tikrųjų turi teistumą už nusikaltimus, įvykdytus prieš 
vaikus.
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