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GROZĪJUMI Nr. 1-8 
iesniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

ZIŅOJUMS 
Antonio Di Pietro A6-0020/2005
No sodamības reģistra iegūtās informācijas apmaiņa

Lēmuma priekšlikums
(KOM(2004)0664 — C6–0163/2004 — 2004/0238(CNS))

Komisijas iesniegtais teksts Parlamenta grozījumi

Grozījums Nr. 1
3. pants

Katra centrālā iestāde bez kavēšanās 
informē citu dalībvalstu centrālās iestādes 
par valsts sodāmības reģistrā ierakstītajiem 
sodiem, kas piespriesti tās pilsoņiem, kā 
arī par vēlākajiem ierakstiem, kas uz to 
attiecas.

Katra centrālā iestāde nekavējoties, bet 
jebkurā gadījumā ne vēlāk kā trīs mēnešu 
laikā, informē citu dalībvalstu centrālās 
iestādes par valsts sodāmības reģistrā 
ierakstītajiem sodiem, kas piespriesti tās 
pilsoņiem.

Justification

L'efficacité de la proposition à l'examen est subordonnée aux délais certains dans lesquels les 
autorités centrales des États membres actualisent régulièrement les données contenues dans les 
casiers judiciaires respectifs. La suppression de la dernière partie de l'article vise à clarifier la 
compréhension du texte en évitant des précisions inutiles qui pourraient induire en erreur les 
opérateurs de justice. 

Grozījums Nr. 2
4. panta 2. punkts

2. Saskaņā ar valsts likumdošanas 
noteikumiem pieprasījuma saņēmēja valsts 
centrālā iestāde nekavējoties nosūta atbildi 
pieteikuma iesniedzēja valsts centrālajai 

2. Saskaņā ar valsts likumdošanas 
noteikumiem pieprasījuma saņēmēja valsts 
centrālā iestāde nekavējoties nosūta atbildi 
pieteikuma iesniedzēja valsts centrālajai 



PE 350.302/ 2

LV
- A6-0020/2005

iestādei, balstoties uz atbildes B veidlapu, 
kas atrodas pielikumā; jebkurā gadījumā 
atbildes laika termiņš nedrīkst pārsniegt 5 
darba dienas no pieprasījuma saņemšanas 
dienas. Atbildē ietilps nodotā informācija 
saskaņā ar 3. pantu.

iestādei, balstoties uz atbildes B veidlapu, 
kas atrodas pielikumā; ārkārtas gadījumos 
ne vēlāk kā 48 stundu laikā, bet pārējos 
gadījumos atbildes laika termiņš nedrīkst 
pārsniegt desmit darba dienas no 
pieprasījuma saņemšanas dienas. Atbildē 
ietilps nodotā informācija saskaņā ar 
3. pantu.

Justification

Dans les cas urgents, le délai impératif de 48 heures est le temps minimum nécessaire, dans de 
nombreux États membres, pour confirmer au moins l'arrestation. Dans les autres cas, la 
réponse de l'État membre, requis peut être transmise dans les dix jours ouvrables à compter du 
jour de réception de la demande.

Grozījums Nr. 3
4. panta 3. punkts

3. Kopā ar atbildes veidlapu ir jānosūta 
sodu saraksts.

3. Kopā ar atbildes veidlapu ir jānosūta to 
sodāmību saraksts, kuras ir reģistrētas 
sodāmības reģistrā.

Pamatojums

L'amendement a pour objectif de rendre le texte immédiatement compréhensible pour les 
opérateurs de justice.

Grozījums Nr. 4
5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) citiem mērķiem, pieprasījuma saņēmēja 
valsts precizēto ierobežojumu robežās un 
saskaņā ar pieprasījuma iesniedzēja valsts 
likumiem.

b) citiem mērķiem, apjomā, kādā to dotajā 
veidlapā ir noteikusi pieprasījuma 
iesniedzēja valsts un ir apstiprinājusi 
pieprasījuma saņēmēja valsts, un saskaņā 
ar pieprasījuma iesniedzēja valsts 
likumiem.

Justification

Lorsque les données à caractère personnel ont été transmises à des fins autres que des 
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procédures pénales, l'État membre requérant et l'État membre requis doivent connaître et avoir 
accepté mutuellement les limites dans lesquelles ces informations peuvent être collectées.

Grozījums Nr. 5
5. panta 2. punkts

2. Kad personas dati tiek nodoti šī panta 
1. punkta b. apakšpunkta ietvaros, 
pieprasījuma saņēmēja valsts var prasīt 
pieprasījuma iesniedzēja valstij informēt 
par tās izmantošanu.

2. Kad personas dati tiek nodoti šī panta 
1. punkta b. apakšpunkta ietvaros, 
pieprasījuma iesniedzēja valsts informē 
pieprasījuma saņēmēja valsti par tās 
izmantošanu.

Justification

Lorsque les données à caractère personnel ont été transmises à des fins autres que des 
procédures pénales, l'État membre requis doit être informé de l'utilisation qui en a été faite par 
l'État membre requérant.

Grozījums Nr. 6
5. pants, 3a. punkts (jauns)

3.a Uz šo pantu attiecas 1981. gada 
28. janvāra Eiropas Padomes Konvencija 
par fizisko personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu automātisku apstrādi un 
2000. gada 29. maija Konvencija par 
Eiropas Savienības dalībvalstu 
savstarpēju juridisku palīdzību 
krimināllietās 1.
____________
1 OV C 197, 12.7.2000., 3. lpp.

Justification

Il est important d'expliquer dans l'article que l'une des conditions concernant l'utilisation des 
données à caractère personnel est le respect à tout le moins des dispositions en vigueur. L'idéal 
serait de pouvoir faire mention de toutes les nouvelles dispositions que l'Union s'est engagée 
depuis un certain temps à adopter en matière de protection des données lorsque celles-ci sont 
utilisées aux fins de protection de la sécurité publique. Lorsque de telles dispositions ont été 
adoptées avant le texte à l'examen, il convient d'actualiser le renvoi contenu dans la 
proposition d'amendement.
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Grozījums Nr. 7
8. pants

Dalībvalstis šo lēmumu izpilda pēc iespējas 
īsākā termiņā, bet, jebkurā gadījumā, ne 
vēlāk kā 2005. gada 30. jūnijā.

Dalībvalstis šo lēmumu īsteno pēc iespējas 
īsākā termiņā, bet, jebkurā gadījumā, ne 
vēlāk, kā sešus mēnešus pēc šī lēmuma 
publicēšanas dienas “Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī”.

Justification

Il est jugé opportun de ne pas fixer de date a priori mais d'attendre des délais certains à la fin 
de la procédure.

Grozījums Nr. 8
A  veidlapa. a) punkts, 3. rindiņa

Kontaktpersona: Kontaktbirojs:

Justification

Il est nécessaire de prévoir des enquêtes particulièrement délicates et complexes qui exigent le 
maintien de la confidentialité sur l'identité des magistrats qui les conduisent en vue de la 
protection de leur sécurité.


