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ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 
af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

BETÆNKNING af Antonio Di Pietro A6-0020/2005
Udveksling af oplysninger fra strafferegistre

Forslag til afgørelse
(KOM(2004)0664 - C6-0163/2004 - 2004/0238(CNS))

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 3

Hver enkelt central myndighed informerer 
straks de øvrige medlemsstaters centrale 
myndigheder om domme, der er afsagt 
over statsborgere fra disse medlemsstater, 
og som er registreret i det nationale 
strafferegister, samt om senere 
registrering i strafferegistret i tilknytning 
hertil.

Hver enkelt central myndighed informerer 
straks og under alle omstændigheder 
senest inden tre måneder de øvrige 
medlemsstaters centrale myndigheder om 
domme, der er afsagt over statsborgere fra 
disse medlemsstater, og som er registreret i 
det nationale strafferegister.

Begrundelse
Effektiviteten af forslaget til afgørelse afhænger af den hyppighed, hvormed medlemsstaternes centrale 
myndigheder jævnligt ajourfører dataene i deres strafferegistre. Sidste sætning i denne artikel er fjernet for at gøre 
teksten lettere at forstå (ved at udelade unødvendige detaljer, som kan give anledning til forvirring blandt 
brugerne af systemet).

Ændringsforslag 2
Artikel 4, stk. 2

2. Den anmodede medlemsstats centrale 
myndighed skal straks eller under alle 
omstændigheder senest 5 arbejdsdage at 
regne fra dagen for modtagelsen af 
anmodningen og på de vilkår, der er fastsat 
i national ret, sende oplysningerne til den 
anmodende stats centrale myndighed ved 

2. Den anmodede medlemsstats centrale 
myndighed skal straks eller under alle 
omstændigheder senest 48 timer i 
hastesager og i øvrigt senest 10 
arbejdsdage at regne fra dagen for 
modtagelsen af anmodningen og på de 
vilkår, der er fastsat i national ret, sende 
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brug af formular B i bilaget. Formularen 
skal indeholde de oplysninger, der 
videregives i overensstemmelse med 
artikel 3.

oplysningerne til den anmodende stats 
centrale myndighed ved brug af formular B 
i bilaget. Formularen skal indeholde de 
oplysninger, der videregives i 
overensstemmelse med artikel 3.

Begrundelse
I mange medlemsstater kræves der i hastesager minimum 48 t. til fremlæggelse af bekræftelse af, om et individ er 
varetægtsfængslet eller ej. I andre sager skal den anmodede medlemsstat fremsende sit svar inden 10 arbejdsdage 
efter modtagelse af anmodningen.

Ændringsforslag 3
Artikel 4, stk. 3

3. Svarformularen ledsages af en 
domsoversigt.

3. Svarformularen ledsages af den 
domsoversigt, som fremgår af 
strafferegistret.

Begrundelse
Formålet med ændringen er at gøre teksten umiddelbart forståelig for brugerne af systemet.

Ændringsforslag 4
Artikel 5, stk. 1, litra b)

b) til et andet formål inden for de 
begrænsninger, der specificeres af den 
anmodede stat, og i overensstemmelse med 
den anmodende stats nationale ret.

b) til et andet formål inden for de 
begrænsninger, der specificeres i 
formularen af den anmodende stat og 
godkendes af den anmodede stat, og i 
overensstemmelse med den anmodende 
stats nationale ret.

Begrundelse
Såfremt personoplysninger videregives i anden forbindelse end strafferetssager, skal den anmodende og den 
anmodede stat være opmærksom på og gensidigt have godkendt grænserne, inden for hvilke sådanne oplysninger 
må indsamles.

Ændringsforslag 5
Artikel 5, stk. 2

2. Når der inden for rammerne af denne 
artikels stk. 1 er videregivet 
personoplysninger, kan den anmodede stat 
bede den anmodende stat om at informere 
den om, hvorledes disse oplysninger er 
blevet anvendt.

2. Når der inden for rammerne af denne 
artikels stk. 1 er videregivet 
personoplysninger, skal den anmodede stat 
informeres af den anmodende stat om, 
hvorledes disse oplysninger er blevet 
anvendt.
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Begrundelse
Såfremt personoplysninger videregives i anden forbindelse end strafferetssager, skal den anmodede stat 
informeres om, hvorledes disse oplysninger er blevet anvendt.

Ændringsforslag 6
Artikel 5, stk. 3 a (nyt)

3a. Europarådets konvention af 28. 
januar 1981 om beskyttelse af det enkelte 
menneske i forbindelse med elektronisk 
databehandling af personoplysninger og 
artikel 23 i konventionen af 29. maj 2000 
om gensidig retshjælp i straffesager 
mellem Den Europæiske Unions 
medlemsstater finder anvendelse på denne 
artikel.

Begrundelse
Det skal fremgå klart af teksten, at det er en forudsætning for anvendelsen af personoplysninger, at 
bestemmelserne i gældende konventioner overholdes. Det ville være ideelt at henvise til de nye bestemmelser, som 
EU for nogen tid siden forpligtede sig til at vedtage med henblik på databeskyttelse i sager, hvor oplysningerne 
anvendes til at opretholde den offentlige sikkerhed. Hvis disse bestemmelser vedtages før den foreslåede ændring, 
skal henvisningen i den foreslåede ændring ajourføres.

Ændringsforslag 7
Artikel 8

Medlemsstaterne gennemfører denne 
afgørelse snarest muligt og under alle 
omstændigheder inden 30. juni 2005.

Medlemsstaterne gennemfører denne 
afgørelse snarest muligt og under alle 
omstændigheder inden seks måneder efter 
dagen for offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Begrundelse
Der bør ikke fastsættes datoer på forhånd. Det vil være bedre at afvente den tidsramme, der vil vise sig, når 
proceduren er afsluttet.

Ændringsforslag 8
Formular A, litra a), led 3

Kontaktperson: Kontaktkontor:

Begrundelse
Der skal tages højde for særligt vanskelige og komplekse efterforskninger, hvor det er nødvendigt at holde 
identiteten hemmelig på de dommere, som leder dem, af hensyn til deres sikkerhed.
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