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ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-8 
av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

BETÄNKANDE av Antonio Di Pietro A6-0020/2005
Utbyte av uppgifter ur kriminalregister

Förslag till beslut
(KOM(2004)0664 – C6-0163/2004 – 2004/0238(CNS))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Artikel 3

Varje centralmyndighet skall utan 
dröjsmål underrätta centralmyndigheterna i 
övriga medlemsstater om fällande domar 
mot medborgare i dessa medlemsstater som 
införts i det nationella kriminalregistret och 
om senare tillägg till sådana uppgifter i 
kriminalregistret.

Varje centralmyndighet skall omedelbart 
och under alla omständigheter inom tre 
månader underrätta centralmyndigheterna i 
övriga medlemsstater om fällande domar 
mot medborgare i dessa medlemsstater som 
införts i det nationella kriminalregistret.

Motivering

Förslaget blir verkningsfullare om det tydligt anges inom vilken tid centralmyndigheterna i 
medlemsstaterna regelbundet skall uppdatera uppgifterna i sina kriminalregister. Sista delen av 
artikeln stryks för att underlätta förståelsen av texten och förhindra att överflödiga detaljer 
skapar förvirring bland dem som skall tillämpa bestämmelsen.

Ändringsförslag 2
Artikel 4, punkt 2

2. Svaret skall översändas omedelbart och 
under alla omständigheter inom högst 
fem arbetsdagar från och med dagen för 
mottagandet av framställan, på de villkor 
som fastställs i nationell rätt, av 
centralmyndigheten i den anmodade 
medlemsstaten till centralmyndigheten i 
den ansökande medlemsstaten på grundval 

2. Svaret skall översändas omedelbart och 
under alla omständigheter inom 48 timmar 
i brådskande fall och i övriga fall högst 
tio arbetsdagar från och med dagen för 
mottagandet av framställan, på de villkor 
som fastställs i nationell rätt, av 
centralmyndigheten i den anmodade 
medlemsstaten till centralmyndigheten i 
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av svarsformulär B i bilagan. Svaret skall 
innefatta de uppgifter som översänts i 
enlighet med artikel 3.

den ansökande medlemsstaten på grundval 
av svarsformulär B i bilagan. Svaret skall 
innefatta de uppgifter som översänts i 
enlighet med artikel 3.

Motivering

I brådskande fall är tidsfristen 48 timmar den tid man har på sig i flera medlemsstater innan 
häktningsprövning måste ske efter ett anhållande. I andra fall kan svaret från den anmodade 
medlemsstaten översändas inom tio arbetsdagar från mottagandet av framställan.

Ändringsförslag 3
Artikel 4, punkt 3

3. Svarsformuläret skall åtföljas av en 
förteckning de fällande domarna.

3. Svarsformuläret skall åtföljas av en 
förteckning över de fällande domarna i 
kriminalregistret.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att göra texten tydligare för dem som skall tillämpa bestämmelsen.

Ändringsförslag 4
Artikel 5, punkt 1, led b

b) för andra ändamål inom de ramar som 
fastställts av den anmodade medlemsstaten 
och i enlighet med den ansökande 
medlemsstatens nationella lagstiftning.

b) för andra ändamål inom de ramar som 
fastställts av den ansökande 
medlemsstaten  i formuläret och godkänts 
av den anmodade medlemsstaten, och i 
enlighet med den ansökande 
medlemsstatens nationella lagstiftning.

Motivering

Om personuppgifter översänds för andra ändamål än ett brottmålsförfarande måste både den 
ansökande och den anmodade medlemsstaten känna till och ömsesidigt ha godkänt ramarna för 
insamling av uppgifterna.

Ändringsförslag 5
Artikel 5, punkt 2

2. När personuppgifter har översänts i 
enlighet med punkt 1 b i denna artikel får 
den anmodade medlemsstaten begära att 
den ansökande medlemsstaten upplyser 
om hur dessa personuppgifter har använts.

2. När personuppgifter har översänts i 
enlighet med punkt 1 b i denna artikel skall 
den ansökande medlemsstaten upplysa den 
anmodade medlemsstaten om hur dessa 
personuppgifter har använts.
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Motivering

Oavsett om personuppgifterna har översänts för ett brottmålsförfarande eller för andra 
ändamål måste den anmodade medlemsstaten upplysas om hur den ansökande medlemsstaten 
har använt uppgifterna.

Ändringsförslag 6
Artikel 5, punkt 3a (ny)

3a. Denna artikel omfattas av 
Europarådets konvention av den 
28 januari 1981 om skydd för enskilda vid 
automatisk databehandling av 
personuppgifter och av artikel 23 i 
konventionen av den 29 maj 2000 om 
ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan 
Europeiska unionens medlemsstater1.
--------------------------
1 EGT C 197, 12.7.2000, s. 3.

Motivering

Det är viktigt att det framgår att ett av villkoren för att personuppgifter skall få användas är att 
man åtminstone följer gällande bestämmelser. Det bästa vore om man kunde hänvisa till de nya 
bestämmelser som EU för länge sedan förbundit sig att anta när det gäller skydd av uppgifter 
som används i syfte att skydda den allmänna säkerheten. Om sådana bestämmelser antas före 
detta förslag måste hänvisningen i ändringsförslaget uppdateras.

Ändringsförslag 7
Artikel 8

Medlemsstaterna skall genomföra detta 
beslut så snabbt som möjligt och under alla 
omständigheter senast den 30 juni 2005.

Medlemsstaterna skall genomföra detta 
beslut så snabbt som möjligt och under alla 
omständigheter inom sex månader efter 
offentliggörandet i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Motivering

Det är bättre att inte ange några datum i förväg, utan i stället ange en klar och tydlig tidsfrist 
efter förfarandets slut.

Ändringsförslag 8
Formulär A, led a, rad 3

Kontaktperson: Kontaktmyndighet:
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Motivering

Hänsyn måste tas till särskilt känsliga och svåra utredningar där det är nödvändigt att 
hemlighålla namnen på de ansvariga tjänstemännen med hänsyn till deras personliga säkerhet.


