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Izmenjava podatkov iz kazenske evidence med državami članicami * 

 MERGEFORMATZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. junija 2007 o 

predlogu Okvirnega sklepa Sveta o pripravi in vsebini izmenjave podatkov, izpisanih iz 

kazenske evidence, med državami članicami (KOM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 

2005/0267(CNS)) 

 

(Postopek posvetovanja) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije (KOM(2005)0690)1, 

– ob upoštevanju člena 31 in člena 34(2)(b) Pogodbe EU, 

– ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe EU, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 

Parlamentom (C6-0052/2006), 

– ob upoštevanju členov 93 in 51 svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

(A6-0170/2007), 

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen; 

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES; 

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, ali namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 

Parlament; 

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 

predlog Komisije; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji. 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 
 

Spremembe Parlamenta 

Sprememba 1 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 (8a) Zaradi dejstva, da se pri eni kazenski 

obsodbi lahko uporabljajo različni pravni 

režimi, prihaja do razširjanja 

nezanesljivih podatkov med državami 

članicami in se pri obsojeni osebi ustvarja 

                                                 
1  Še ni objavljeno v Uradnem listu. 



pravna negotovost. Da bi se izognili tej 

situaciji, bi morala država članica, ki je 

izrekla obsodbo, veljati za lastnico 

podatkov o kazenskih obsodbah, izrečenih 

na njenem ozemlju proti državljanom 

drugih držav članic. V skladu s tem bi 

morala država članica državljanstva 

obsojene osebe, kateri bodo ti podatki 

poslani, zagotoviti, da se ti podatki 

posodabljajo z upoštevanjem vsake 

spremembe ali izbrisa, do katere pride v 

državi članici, ki je izrekla obsodbo. 

Država članica državljanstva bi lahko 

uporabljala za notranje namene ali 

pošiljala naprej drugim državam, bodisi 

državam  članicam bodisi tretjim državam, 

le podatke, ki so se na ta način 

posodabljali.  

Sprememba 2 

Uvodna izjava 10 

(10) Osebni podatki, obdelani v okviru 

izvajanja tega okvirnega sklepa, so varovani 

v skladu z določbami Okvirnega sklepa 

XXX o varstvu osebnih podatkov, 

obdelanih v okviru policijskega in 

pravosodnega sodelovanja v kazenskih 

zadevah. Ta okvirni sklep med drugim 

vključuje določbe sklepa z dne 21. 

novembra 2005 o izmenjavi podatkov, 

izpisanih iz kazenske evidence¹¹, ki 

določajo omejitve za državo članico 

prosilko glede uporabe podatkov, ki jih je 

prejela na podlagi svojega zahtevka. Te 

določbe dopolnjuje z določitvijo tudi 

posebnih pravil za ponovno posredovanje 

podatkov o kazenskih obsodbah s strani 

države članice državljanstva, ki jih je le-ta 

prvotno dobila od države članice, ki je 

izrekla obsodbo. 

(10) Osebni podatki, obdelani v okviru 

izvajanja tega okvirnega sklepa, so varovani 

v skladu z določbami Okvirnega sklepa XXX 

o varstvu osebnih podatkov, obdelanih v 

okviru policijskega in pravosodnega 

sodelovanja v kazenskih zadevah ter še 

posebej v skladu s temeljnimi načeli za 

zaščito podatkov iz člena 9. Ta okvirni sklep 

med drugim vključuje določbe Sklepa z dne 

21. novembra 2005 o izmenjavi podatkov, 

izpisanih iz kazenske evidence, ki določajo 

omejitve za državo članico prosilko glede 

uporabe podatkov, ki jih je prejela na podlagi 

svojega zahtevka. Te določbe dopolnjuje z 

določitvijo tudi posebnih pravil za ponovno 

posredovanje podatkov o kazenskih 

obsodbah s strani države članice 

državljanstva, ki jih je le-ta prvotno dobila od 

države članice, ki je izrekla obsodbo. 

 

Sprememba 3 

Uvodna izjava 12 a (novo) 

 (12a) Izboljšanje izmenjave in razširjanja 

podatkov o obsodbah lahko znatno okrepi 



pravosodno in policijsko sodelovanje na 

ravni EU, vendar je to sodelovanje lahko 

ovirano, če ni podprto s hitrim sprejetjem 

enotnega sklopa osnovnih postopkovnih 

jamstev za osumljence in obdolžence v 

kazenskih postopkih, ki bodo veljavni v 

vseh državah članicah. 

Sprememba 5 

Člen 2, točka (a) 

a) „obsodba“: vsaka končna odločba 

kazenskega sodišča ali upravnega organa, 

zoper katero je možna pritožba na 

pristojno sodišče, zlasti kazensko, s katero 

je ugotovljena krivda osebe za kaznivo 

dejanje ali dejanje, kaznivo po 

nacionalnem pravu kot kršitev pravnih 

pravil; 

(a) "obsodba": vsaka končna odločba 

sodišča, s katero je v kazenskem postopku 

ugotovljena krivda osebe za kaznivo 

dejanje po nacionalnem pravu  

Sprememba 6 

Člen 3, odstavek 1 

1. Za namene tega okvirnega sklepa vsaka 

država članica določi osrednji organ. 

Vendar lahko države članice za sporočanje 

podatkov v skladu s členom 4 in za 

odgovore na zahtevke iz členov 6 in 7 

določijo enega ali več osrednjih organov. 

1. Za namene tega okvirnega sklepa vsaka 

država članica določi osrednji organ. 

Vendar lahko države članice za sporočanje 

podatkov v skladu s členom 4 in za 

odgovore na zahtevke za podatke iz člena 

7 določijo enega ali več osrednjih organov. 

Sprememba 7 

Člen 4, odstavek 1 

1. Vsaka država članica sprejme potrebne 

ukrepe, da se vsaki obsodbi, izrečeni na 

njenem ozemlju, pri posredovanju v 

nacionalno kazensko evidenco doda 

zaznamek o državljanstvu obsojene osebe, 

če gre za državljana katere koli države 

članice. 

1. Vsaka država članica sprejme potrebne 

ukrepe, da se vsaki obsodbi, izrečeni na 

njenem ozemlju potem, ko je bila vpisana 

v kazensko evidenco, pri posredovanju v 

nacionalno kazensko evidenco doda 

zaznamek o državljanstvu ali 

državljanstvih obsojene osebe, če gre za 

državljana druge države članice. 

Sprememba 8 

Člen 4, odstavek 2, pododstavek 2 

Kadar je zadevna oseba državljan več 

držav članic, se podatki posredujejo vsaki 

Če je znano, da je obsojena oseba 

državljan več držav članic, se podatki 



od teh držav članic, tudi takrat, kadar je 

obsojena oseba državljan države članice, 

na ozemlju katere je bila obsojena. 

posredujejo vsaki od teh držav članic, tudi 

takrat, kadar je obsojena oseba državljan 

države članice, na ozemlju katere je bila 

obsojena. 

Sprememba 9 

Člen 4, odstavek 3 

3. Posredovanje podatkov o obsodbah 

zajema tudi zaznamek o trajanju hrambe 

vpisa obsodbe v register države članice, ki 

je izrekla obsodbo, kakršno izhaja iz 

uporabe nacionalne zakonodaje države 

članice, ki je izrekla obsodbo, v trenutku 

posredovanja obsodbe državi članici 

državljanstva. 

Črtano 

Sprememba 10 

Člen 4, odstavek 4 

4. Kasnejše ukrepe, sprejete ob uporabi 

nacionalne zakonodaje države članice, ki 

je izrekla obsodbo, ki obsegajo spremembo 

ali izbris podatkov iz kazenske evidence, 

vključno s spremembami glede trajanja 

hrambe podatkov, osrednji organ države 

članice, ki je izrekla obsodbo, nemudoma 

posreduje osrednjemu organu države 

članice državljanstva. 

4. Kasnejše spremembe ali izbris podatkov 

iz kazenske evidence osrednji organ države 

članice, ki je izrekla obsodbo, nemudoma 

posreduje osrednjemu organu države 

članice državljanstva. 

Sprememba 11 

Člen 5, odstavek 1 

1. Osrednji organ države članice 

državljanstva v celoti hrani podatke, 

posredovane na podlagi člena 4, da jih 

lahko ponovno posreduje v skladu s 

členom 7. 

1. Osrednji organ države članice 

državljanstva hrani podatke, posredovane 

na podlagi člena 4(2) in (4) in člena 11, da 

jih lahko ponovno posreduje v skladu s 

členom 7. 

Sprememba 12 

Člen 5, odstavek 3 

3. Država članica državljanstva lahko 

uporabi samo podatke, ki so posodobljeni v 

skladu z odstavkom 2. Obveznost iz 

odstavka 2 v nobenem primeru ne sme 

privesti do tega, da se zadevna oseba v 

3. Država članica državljanstva lahko 

uporabi samo podatke, ki so posodobljeni v 

skladu z odstavkom 2. 



okviru nacionalnega postopka obravnava 

slabše, kakor bi bila, če bi obsodbo izreklo 

nacionalno sodišče. 

Sprememba 13 

Člen 6, odstavek 1 

1. Kadar se zahtevajo podatki iz nacionalne 

kazenske evidence države članice, lahko 

osrednji organ v skladu z nacionalnim 

pravom pošlje zahtevek za izpis iz 

kazenske evidence in za podatke o 

kazenski evidenci osrednjemu organu 

druge države članice. 

1. Kadar se v okviru kazenskega postopka 

zoper neko osebo ali za drugo uporabo kot 

za kazenski postopek zahtevajo podatki iz 

nacionalne kazenske evidence države 

članice, lahko osrednji organ v skladu z 

nacionalnim pravom pošlje zahtevek za 

izpis iz kazenske evidence in za podatke o 

kazenski evidenci osrednjemu organu 

druge države članice. 

Sprememba 14 

Člen 6, odstavek 1a (novo) 

   1a. Ko se podatki iz kazenske evidence 

države državljanstva zahtevajo za drugo 

uporabo kot za kazenski postopek, mora 

država članica, ki zahteva podatke, navesti 

razloge za svojo zahtevo.  

Sprememba 15 

Člen 6, odstavek 2 

2. Kadar oseba zahteva podatke o svoji 

lastni kazenski evidenci, lahko osrednji 

organ države članice, v kateri se ta 

zahtevek vloži, v skladu z nacionalnim 

pravom pošlje zahtevek za izpis iz 

kazenske evidence in za podatke o 

kazenski evidenci osrednjemu organu 

druge države članice, če zadevna oseba je 

ali je bila prebivalec ali državljan države 

članice prosilke ali zaprošene države 

članice. 

2. Kadar oseba zahteva podatke o svoji 

lastni kazenski evidenci, osrednji organ 

države članice, v kateri se ta zahtevek 

vloži, v skladu z nacionalnim pravom 

pošlje zahtevek za izpis iz kazenske 

evidence in za podatke o kazenski evidenci 

osrednjemu organu druge države članice, 

če zadevna oseba je ali je bila prebivalec 

ali državljan države članice prosilke ali 

zaprošene države članice. 

Sprememba 16 

Člen 7, odstavek 1, točka (a) 

a) nacionalne obsodbe (a) nacionalne obsodbe, vpisane v 

kazensko evidenco. 



Sprememba 17 

Člen 7, odstavek 1, točka (d) 

d) obsodbe, izrečene v tretjih državah, ki 

jih je prejel. 

(d) obsodbe, izrečene v tretjih državah, ki 

jih je prejel in so vpisane v njegovo 

kazensko evidenco. 

Sprememba 18 

Člen 7, odstavek 2, pododstavek 1 

2. Kadar se zahtevek za podatke, izpisane 

iz kazenske evidence, pošlje osrednjemu 

organu države članice državljanstva pod 

pogoji iz člena 6 zaradi druge uporabe kot 

za kazenski postopek, ta organ odgovori na 

zahtevek v skladu z nacionalnim pravom 
glede nacionalnih obsodb in obsodb, 

izrečenih v tretjih državah, ki jih je prejel.  

2. Kadar se zahtevek za podatke, izpisane 

iz kazenske evidence, pošlje osrednjemu 

organu države članice državljanstva pod 

pogoji iz člena 6 zaradi druge uporabe kot 

za kazenski postopek, ta organ odgovori 

glede nacionalnih obsodb in obsodb, 

izrečenih v tretjih državah, ki jih je prejel 

in ki so bile vpisane v kazensko evidenco v 

skladu z nacionalno zakonodajo. 

Sprememba 19 

Člen 7, odstavek 2, pododstavek 2 

Osrednji organ države članice 

državljanstva takoj preveri pri osrednjem 

organu države članice, ki je izrekla 

obsodbo, ali se lahko in v kolikšni meri se 

lahko podatki glede obsodb, izrečenih v tej 

drugi državi članici, ki jih je prejel, 

posredujejo osrednjemu organu države 

članice prosilke. 

Osrednji organ države članice 

državljanstva posreduje prejete podatke, ki 

jih je posredovala država članica, ki je 

izrekla obsodbo. Pri posredovanju 

podatkov v skladu s členom 4, lahko 

osrednji organ države članice, ki je izrekla 

obsodbo, obvesti osrednji organ države 

članice državljanstva, da lahko podatke o 

njenih obsodbah, ki so bili posredovani 

državi državljanstva, posreduje 

osrednjemu organu druge države članice le 

z dovoljenjem države članice, ki je izrekla 

obsodbo.  

Sprememba 20 

Člen 7, odstavek 2, pododstavek 3 

Osrednji organ države članice, ki je izrekla 

obsodbo, odgovori osrednjemu organu 

države članice državljanstva v roku, ki 

temu drugemu osrednjemu organu 

omogoča spoštovanje rokov za odgovor iz 

člena 8. 

Ko je treba zaprositi za dovoljenje države 

članice, ki je izrekla obsodbo, njen 

osrednji organ odgovori osrednjemu 

organu države članice državljanstva v roku, 

ki temu drugemu osrednjemu organu 

omogoča spoštovanje rokov za odgovor iz 

člena 8. 



Sprememba 21 

Člen 7, odstavek 4 

4. Kadar se zahtevek za podatke, izpisane 

iz kazenske evidence, pošlje osrednjemu 

organu države članice, ki ni država članica 

državljanstva, ta organ posreduje 

osrednjemu organu države članice prosilke 

podatke o nacionalnih obsodbah. Če se 

zahtevek pošlje zaradi druge uporabe kot 

za kazenski postopek, ta organ nanj 

odgovori v skladu z nacionalnim pravom. 

4. Kadar se zahtevek za podatke, izpisane 

iz kazenske evidence, pošlje osrednjemu 

organu države članice, ki ni država članica 

državljanstva, zaprošena država članica 

posreduje osrednjemu organu države 

članice prosilke podatke o obsodbah, ki so 

v njeni kazenski evidenci. Če se zahtevek 

pošlje zaradi druge uporabe kot za 

kazenski postopek, zaprošeni organ nanj 

odgovori v skladu z nacionalnim pravom. 

Sprememba 22 

Člen 9, odstavek -1 (novo) 

 -1. Pri obdelavi in posredovanju osebnih 

podatkov za namene tega okvirnega 

sklepa se spoštujejo vsaj naslednja 

osnovna načela:   

 a) obdelava podatkov mora biti zakonsko 

dovoljena, potrebna in sorazmerna z 

nameni zbiranja in/ali nadaljnje 

obdelave; 

 b) podatki se lahko zbirajo le za konkretne 

in zakonite namene ter se nadalje 

obdelujejo na način, ki je združljiv s temi 

nameni; 

 c) podatki so točni in posodobljeni; 

 d) posebne kategorije podatkov o rasnem 

ali etničnem poreklu, političnih mnenjih, 

verskih ali filozofskih prepričanjih, 

članstvu v stranki ali sindikatu, spolni 

usmerjenosti ali zdravstvenem stanju se 

obdelujejo le, če je to absolutno nujno za 

namen posebnega primera in ob 

upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov. 

Sprememba 23 

Člen 9, odstavek 1 

1. Osebne podatke, sporočene v skladu s 

členom 7(1) in (4) za uporabo v kazenskem 

postopku, lahko država članica prosilka 

uporabi samo v kazenskem postopku, za 

katerega jih je zahtevala, v skladu z 

1. Osebne podatke, sporočene v skladu s 

členom 7(1) in (4) za uporabo v kazenskem 

postopku, lahko država članica prosilka 

uporabi ob spoštovanju načel iz odstavka -

1 in še posebej samo v kazenskem 



obrazcem iz Priloge. postopku, za katerega jih je zahtevala, v 

skladu z obrazcem iz Priloge. 

Sprememba 24 

Člen 9, odstavek 2 

2. Osebne podatke, posredovane v skladu s 

členom 7(2) in (4) zaradi druge uporabe 

kot za kazenski postopek, lahko država 

članica prosilka v skladu s svojim 

nacionalnim pravom uporabi samo za 

namen, zaradi katerega jih je zahtevala, in 

v mejah, ki jih je v obrazcu določila 

zaprošena država članica. 

2. Osebne podatke, posredovane v skladu s 

členom 7(2) in (4) zaradi druge uporabe 

kot za kazenski postopek, lahko država 

članica prosilka uporabi v skladu s svojim 

nacionalnim pravom in ob spoštovanju 

načel iz odstavka -1 ter še posebej samo za 

namen, zaradi katerega jih je zahtevala, in 

v mejah, ki jih je v obrazcu določila 

zaprošena država članica. 

Sprememba 25 

Člen 9, odstavek 3  

3. Kljub odstavkoma 1 in 2 lahko država 

članica prosilka uporabi osebne podatke, 

posredovane v skladu s členom 7(1), (2) in 

(4), za preprečitev neposredne in resne 

nevarnosti za javno varnost. 

3. Kljub odstavkoma 1 in 2 lahko država 

članica prosilka uporabi osebne podatke, 

posredovane v skladu s členom 7(1), (2) in 

(4), če je potrebno in sorazmerno z 

namenom preprečitve neposredne in resne 

nevarnosti za javno varnost; v tem primeru 

država članica prosilka zaprošeni državi 

zagotovi naknadno obvestilo o 

izpolnjevanju pogojev potrebe, 

sorazmernosti, nujnosti in resnosti grožnje. 

Sprememba 26 

Člen 9, odstavek 4  

4. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 

za zagotovitev, da za osebne podatke, 

posredovane tretji državi na podlagi člena 

7(3), veljajo iste omejitve glede uporabe kot 

za države članice na podlagi odstavkov 1, 2 

in 3 tega člena. 

4. Poleg tega države članice sprejmejo 

potrebne ukrepe za zagotovitev, da za 

osebne podatke, posredovane tretji državi na 

podlagi člena 7(3), veljajo iste omejitve 

glede uporabe kot za države članice na 

podlagi odstavkov 1, 2 in 3 tega člena. 

Sprememba 27 

Člen 9, odstavek 5  

5. Ta člen se ne uporablja za osebne 

podatke, ki jih država članica pridobi v 

skladu s tem okvirnim sklepom in ki izvirajo 

iz te države članice. 

5. Odstavki od 1 do 4 se ne uporabljajo za 

osebne podatke, ki jih država članica pridobi 

v skladu s tem okvirnim sklepom in ki 

izvirajo iz te države članice. 



 

Sprememba 28 

Člen 9, odstavek 5 a (novo) 

 5a. Države članice zagotovijo, da so 

nacionalni organi za varstvo podatkov 

sistematično obveščeni o izmenjavi 

osebnih podatkov v okviru tega okvirnega 

sklepa in zlasti o uporabi osebnih 

podatkov v okoliščinah iz člena 9(3). 

 Nacionalni organi za varstvo podatkov 

držav članic spremljajo izmenjavo iz 

odstavka 1 in v ta namen sodelujejo drug 

z drugim. 

Sprememba 29 

Člen 9 a (novo) 

 Člen 9a 

Pravice osebe, na katero se podatki 

nanašajo 

 1. Oseba, na katero se podatki nanašajo, 

je obveščena o obdelavi njenih osebnih 

podatkov. Z obveščanjem se po potrebi 

počaka, da se ne ogrozi namena, za 

katerega se podatki obdelujejo.  

 2. Oseba, na katero se podatki nanašajo, 

ima pravico brez nepotrebne zamude 

pridobiti informacije o podatkih, ki so v 

obdelavi, v jeziku, ki ga razume, ter 

popraviti in, kadar je primerno, izbrisati 

podatke, ki so bili obdelani ob kršenju 

načel iz člena 9(-1). 

 3. Obveščanje iz odstavka 1 se lahko 

zavrne ali odloži, če je to nujno potrebno 

za:  

(a) zagotavljanje varnosti in javnega reda; 

(b) preprečevanje kriminala; 

(c) preprečevanje oviranja preiskave in 

pregona kaznivih dejanj; 

(d) zaščito pravic in zagotovil tretjih oseb. 

 

Sprememba 30 



Člen 11, odstavek 2, točka (a) 

a) podatkov o osebi, ki ji je bila izrečena 

obsodba (priimek, ime, datum in kraj 

rojstva, psevdonim ali drugo ime, če ga 

oseba ima, spol, državljanstvo, pravna 

oblika in sedež za pravne osebe) 

(a) podatkov o osebi, ki ji je bila izrečena 

obsodba (priimek, ime, prejšnje ime, 

datum rojstva, kraj in država rojstva, 
psevdonim ali drugo ime, če ga oseba ima, 

spol, državljanstvo, pravna oblika in sedež 

za pravne osebe) 

Sprememba 31 

Člen 11, odstavek 2, točka (b) 

b) podatkov o vrsti obsodbe (datum in kraj, 

naziv in status organa, ki jo je izrekel) 

(b) podatkov o vrsti obsodbe (datum in 

kraj, opravilna številka, če je znana, ter 

naziv in status organa, ki jo je izrekel) 

Sprememba 32 

Člen 11, odstavek 2, točka (c) 

c) podatkov o dejstvih, na podlagi katerih 

je bila izrečena obsodba (datum, kraj, 

vrsta, pravna opredelitev, kazenska 

zakonodaja, ki se uporablja) 

(c) podatkov o dejstvih, na podlagi katerih 

je bila izrečena obsodba (datum, vrsta, 

pravna opredelitev, kazenska zakonodaja, 

ki se uporablja) 

Sprememba 33 

Člen 11, odstavek 6 

6. Tehnične prilagoditve iz odstavka 5 

morajo nastopiti najkasneje v treh letih od 

sprejetja oblike in podrobnih pravil za 

informacijsko izmenjavo podatkov o 

kazenskih obsodbah. 

6. Tehnične prilagoditve iz odstavka 5 

morajo nastopiti najkasneje v enem letu od 

sprejetja oblike in podrobnih pravil za 

informacijsko izmenjavo podatkov o 

kazenskih obsodbah. 

Sprememba 34 

Člen 14, odstavek 5 

5. Ta okvirni sklep ne vpliva na uporabo 

ugodnejših določb iz dvostranskih ali 

večstranskih sporazumov, sklenjenih med 

državami članicami. 

5. Ta okvirni sklep ne vpliva na uporabo 

ugodnejših določb iz dvostranskih ali 

večstranskih sporazumov ali konvencij, 

sklenjenih med državami članicami. 

 


