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POPRAWKI 1-8
złożone przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdanie: Antonio Di Pietro A6-0020/2005
Wymiana informacji pochodzących z rejestru skazanych

Projekt decyzji
(COM(2004)0664 – C6-0163/2004 – 2004/0238(CNS))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Art. 3

Każdy organ centralny niezwłocznie 
powiadamia centralne organy innych 
Państw Członkowskich o wyrokach 
skazujących wydanych na obywateli tych 
państw i wpisanych do krajowego rejestru 
skazanych, jak również o odnośnych 
późniejszych wpisach dotyczących tych 
osób.

Każdy organ centralny niezwłocznie a w 
każdym przypadku nie później niż w ciągu 
trzech miesięcy powiadamia centralne 
organy innych Państw Członkowskich o 
wyrokach skazujących wydanych na 
obywateli tych państw i wpisanych do 
krajowego rejestru skazanych.

Uzasadnienie

Skuteczność projektu przedłożonego do oceny zależy od terminów, w których organy centralne 
Państw Członkowskich aktualizują regularnie dane zawarte w poszczególnych rejestrach 
skazanych. Skreślenie ostatniego fragmentu artykułu ma na celu ułatwienie zrozumienia tekstu 
poprzez usunięcie zbędnych szczegółów mogących wprowadzić w błąd organy sądowe.

Poprawka 2
Art. 4 ust. 2

2. Centralny organ Państwa 
Członkowskiego, do którego skierowany 
jest wniosek przesyła odpowiedź 
centralnemu organowi Państwa 
Członkowskiego–wnioskodawcy 
niezwłocznie, a w każdym przypadku w 
terminie nieprzekraczającym 5 dni 

2. Centralny organ Państwa 
Członkowskiego, do którego skierowany 
jest wniosek przesyła odpowiedź 
centralnemu organowi Państwa 
Członkowskiego–wnioskodawcy 
niezwłocznie, a w każdym przypadku w 
ciągu 48 godzin, jeśli zachodzi pilna 
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roboczych od dnia otrzymania wniosku, 
wykorzystując przewidziany do tego celu 
formularz odpowiedzi B, zamieszczony w 
Załączniku. Odpowiedź zawiera 
informacje przekazane na podstawie art. 3.

potrzeba, i w pozostałych przypadkach w 
terminie nieprzekraczającym 10 dni 
roboczych od dnia otrzymania wniosku, 
wykorzystując przewidziany do tego celu 
formularz odpowiedzi B, zamieszczony w 
Załączniku. Odpowiedź zawiera 
informacje przekazane na podstawie art. 3.

Uzasadnienie

W razie pilnej potrzeby wymagany termin 48 godzin obowiązuje w licznych Państwach 
Członkowskich jako niezbędne minimum czasowe dla potwierdzenia chociażby tymczasowego 
zatrzymania. W innych przypadkach wnioskowana odpowiedź Państwa Członkowskiego może 
zostać przekazana w ciągu dziesięciu dni roboczych począwszy od dnia otrzymania wniosku. 

Poprawka 3
Art. 4 ust. 3

3.Do formularza odpowiedzi dołączony 
jest wykaz wyroków skazujących.

3. Do formularza odpowiedzi dołączony 
jest wykaz wyroków skazujących 
wpisanych do rejestru skazanych.

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu takie sformułowanie tekstu, aby był on natychmiast zrozumiały 
dla organów sądowych.

Poprawka 4
Art. 5 ust. 1 lit. b

b) w innych celach, w granicach 
określonych przez Państwo Członkowskie, 
do którego skierowany jest wniosek oraz 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym 
Państwa Członkowskiego–wnioskodawcy.

b) w innych celach, w granicach 
określonych w formularzu przez Państwo 
Członkowskie-wnioskodawcę i uznanych 
przez Państwo Członkowskie, do którego 
kierowany jest wniosek oraz zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym Państwa 
Członkowskiego–wnioskodawcy.

Uzasadnienie

Jeżeli dane osobowe zostały przekazane w innych celach niż na potrzeby postępowań karnych, 
Państwo Członkowskie-wnioskodawca i Państwo Członkowskie, do którego kierowany jest 
wniosek, mogą wzajemnie ustalić i przyjąć granice pozyskiwania takich informacji.

Poprawka 5
Art. 5 ust. 2

2. Jeżeli dane osobowe zostały przekazane 
w ramach ust. 1 lit. b) niniejszego artykułu, 

2. Jeżeli dane osobowe zostały przekazane 
w ramach ust. 1 lit. b) niniejszego artykułu, 
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Państwo Członkowskie, do którego 
skierowany jest wniosek może zwrócić się 
do Państwa Członkowskiego–
wnisokodawcy o poinformowanie go o 
sposobie ich wykorzystania.

Państwo Członkowskie–wniosokodawca 
informuje Państwo Członkowskie, do 
którego skierowany jest wniosek, o 
sposobie ich wykorzystania.

Uzasadnienie

Jeżeli dane osobowe zostały przekazane w innych celach niż na potrzeby postępowań karnych, 
Państwo Członkowskie, do którego kierowany został wniosek, musi zostać poinformowane o 
celu wykorzystania tych informacji przez Państwo Członkowskie-wnioskodawcę. 

Poprawka 6
Art. 5 ust. 3a (nowy)

3a. Do niniejszego artykułu zastosowanie 
znajduje Konwencja Rady Europy z 28 
stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w 
zakresie komputerowego przetwarzania 
danych osobowych oraz art. 23 Konwencji 
z 29 maja 2000 r. o pomocy prawnej w 
sprawach karnych między Państwami 
Członkowskimi Unii Europejskiej.
__________________
1 Dz.U. C 197 z 12.7.2000, str. 3.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić w artykule, iż jednym z warunków dotyczących wykorzystania danych 
osobowych jest przestrzeganie obowiązujących przepisów. Najlepiej byłoby przywołać 
wszystkie nowe przepisy, które Unia zobowiązała się wprowadzić od dłuższego czasu w zakresie 
ochrony danych, jeżeli wykorzystuje się je dla ochrony bezpieczeństwa publicznego. Jeżeli 
powyższe przepisy przyjęto przed powstaniem tekstu przedłożonego do oceny, należy 
zaktualizować odesłanie zawarte w projekcie poprawki.

Poprawka 7
Art. 8

Państwa Członkowskie wdrażają niniejszą 
decyzję w jak najkrótszym terminie, a w 
każdym przypadku do dnia 30 czerwca 
2005 r.

Państwa Członkowskie wdrażają niniejszą 
decyzję w jak najkrótszym terminie, a w 
każdym przypadku nie później niż w 
okresie sześciu miesięcy od daty jej 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.
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Uzasadnienie

Uważa się za stosowne odstąpienie od określania z góry daty i poczekanie z tym do czasu 
zakończenia procedury.

Poprawka 8
Formularz A, lit. a) wers 3

Osoba kontaktowa: Biuro do kontaktów:

Uzasadnienie

Należy przewidzieć dochodzenia o charakterze szczególnie delikatnym i złożonym, wymagające 
zachowania zasad poufności informacji o tożsamości funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości 
je prowadzących w celu zapewnienia im bezpieczeństwa.


