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Tratatul de la Prüm: intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în 
domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere *
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 7 iunie 2007 privind iniţiativa 
Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Federale Germania, Regatului Spaniei, 
Republicii Franceze, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Ţărilor de Jos, 
Republicii Austria, Republicii Slovenia, Republicii Slovace, Republicii Italiene, Republicii 
Finlanda, Republicii Portugheze, României şi Regatului Suediei privind intensificarea 
cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a 
criminalităţii transfrontaliere (6566/2007 – C6-0079/2007 – 2007/0804(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Federale 
Germania, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Marelui Ducat al Luxemburgului, 
Regatului Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Slovenia, Republicii Slovace, 
Republicii Italiene, Republicii Finlanda, Republicii Portugheze, României şi Regatului 
Suediei (6566/2007)1,

– având în vedere modificările de redactare ale Consiliului (7273/1/2007 din 17 aprilie 
2007)2,

– având în vedere articolul 34 alineatul (2) litera (c) din Tratatul UE,

– având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul UE, în temeiul căruia a fost 
consultat de către Consiliu (C6-0079/2007),

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

– având în vedere articolele 93, 51 şi 35 din Regulamentul de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A6-
0207/2007),

1. aprobă iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Federale Germania, 
Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Slovenia, Republicii Slovace, Republicii 
Italiene, Republicii Finlanda, Republicii Portugheze, României şi Regatului Suediei astfel 
cum a fost modificată;

2. invită Consiliul să modifice textul în consecinţă;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

  
1 Nepublicată încă în JO.
2 Nepublicate încă în JO.



4. invită Consiliul să consulte Parlamentul în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial iniţiativa Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Federale 
Germania, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Marelui Ducat al Luxemburgului, 
Regatului Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Slovenia, Republicii Slovace, 
Republicii Italiene, Republicii Finlanda, Republicii Portugheze, României şi Regatului 
Suediei;

5. regretă obligaţia impusă Parlamentului de către Consiliu de a-şi da de urgenţă avizul, fără 
ca Parlamentul să beneficieze de un timp adecvat şi necesar pentru analiză şi în lipsa atât 
a unei evaluări cuprinzătoare de impact şi a unei evaluări a aplicării la zi a Tratatului de la 
Prüm, cât şi a unei decizii-cadru adecvate pentru protecţia datelor cu caracter personal în 
cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare, pe care Parlamentul le consideră necesare 
înaintea adoptării oricărui act legislativ din cadrul celui de-al treilea pilon;

6. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei 
şi guvernelor Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Federale Germania, 
Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului 
Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Slovenia, Republicii Slovace, Republicii 
Italiene, Republicii Finlanda, Republicii Portugheze, României şi Regatului Suediei.

Text propus de Regatul Belgiei, Republica 
Bulgaria, Republica Federală Germania, 

Regatul Spaniei, Republica Franceză, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă, 
Republica Italiană, Republica Finlanda, 

Republica Portugheză, România şi Regatul 
Suediei,

Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Titlu

DECIZIA CONSILIULUI 2007/.../JAI din 
... privind intensificarea cooperării 
transfrontaliere, în special în domeniul 
combaterii terorismului şi criminalităţii 
transfrontaliere

DECIZIA-CADRU A CONSILIULUI 
2007/.../JAI din ... privind intensificarea 
cooperării transfrontaliere, în special în 
domeniul combaterii terorismului şi a 
criminalităţii transfrontaliere
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ. Adoptarea sa impune 
adaptări tehnice în ansamblul textului.)

Amendamentul 2
Referirea 1

având în vedere Tratatul privind Uniunea 
Europeană şi, în special, articolul 30 
alineatul (1) literele (a) şi (b), articolul 31 

având în vedere Tratatul privind Uniunea 
Europeană şi, în special, articolul 30 
alineatul (1) literele (a) şi (b), articolul 31 



alineatul (1) litera (a), articolul 32 şi 
articolul 34 alineatul (2) litera (c),

alineatul (1) litera (a), articolul 32 şi 
articolul 34 alineatul (2) litera (b),

Amendamentul 3
Referirea 2a (nouă)

având în vedere avizul Autorităţii 
europene pentru protecţia datelor din 4 
aprilie 2007,

Amendamentul 4
Considerentul 1

(1) Consiliul Uniunii Europene acordă o 
importanţă fundamentală creării unui 
spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, 
ceea ce reprezintă o preocupare 
fundamentală a cetăţenilor statelor 
reunite în cadrul Uniunii Europene.

(1) Consiliul Uniunii Europene acordă o 
importanţă fundamentală spaţiului de 
libertate, securitate şi justiţie, ceea ce
reprezintă un element fundamental pentru 
cetăţenii Uniunii Europene.

Amendamentul 5
Considerentul 10

(10) Aceste condiţii sunt îndeplinite de 
Tratatul de la Prüm din 27 mai 2005 
încheiat între Regatul Belgiei, Republica 
Federală Germania, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Marele Ducat al 
Luxemburgului, Regatul Ţărilor de Jos şi 
Republica Austria privind intensificarea 
cooperării transfrontaliere, în particular în 
domeniul combaterii terorismului, 
criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei 
ilegale. Pentru ca toate statele membre să 
poată îndeplini condiţiile de fond ale 
programului de la Haga şi pentru ca 
termenele acestuia să poată fi respectate, 
părţile esenţiale ale Tratatului de la Prüm 
trebuie să devină aplicabile tuturor statelor 
membre. În consecinţă, prezenta decizie a 
Consiliului ar trebui să se bazeze pe
principalele dispoziţii ale Tratatului de la 
Prüm.

(10) Aceste condiţii sunt îndeplinite de 
Tratatul de la Prüm din 27 mai 2005 
încheiat între Regatul Belgiei, Republica 
Federală Germania, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Marele Ducat al 
Luxemburgului, Regatul Ţărilor de Jos şi 
Republica Austria privind intensificarea 
cooperării transfrontaliere, în particular în 
domeniul combaterii terorismului, a 
criminalităţii transfrontaliere şi a migraţiei 
ilegale. Pentru ca toate statele membre să 
îndeplinească condiţiile de fond ale 
programului de la Haga, Tratatul de la 
Prüm trebuie să devină aplicabil tuturor 
statelor membre. În consecinţă, prezenta 
decizie-cadru a Consiliului include câteva 
dintre principalele dispoziţii ale Tratatului 
de la Prüm, în special cele privind 
cooperarea poliţienească şi judiciară în 
Uniunea Europeană.

Amendamentul 6
Considerentul 11a (nou)

(11a) Aceste îmbunătăţiri în schimbul de 
date constituie un pas înainte în 



furnizarea de informaţii forţelor de poliţie 
din statele membre. În cazurile în care 
sunt vizate date cu caracter personal, este
oportun să se asigure că există motive 
pentru căutările automate în bazele de 
date naţionale de ADN şi de amprente 
digitale.

Amendamentul 7
Considerentul 15

(15) Sub rezerva anumitor condiţii, statele 
membre ar trebui să poată furniza date cu 
caracter personal şi date care nu privesc 
persoanele, pentru a îmbunătăţi schimbul 
de informaţii referitoare la manifestări 
importante care au o dimensiune 
transfrontalieră.

(15) Sub rezerva anumitor condiţii, statele 
membre ar trebui să poată furniza date cu 
caracter personal şi date care nu privesc 
persoanele, pentru a îmbunătăţi schimbul 
de informaţii referitoare la manifestări 
importante care au o dimensiune 
transfrontalieră şi al căror scop este acela 
de a preveni atacurile teroriste.
Furnizarea datelor ar trebui să fie 
necesară şi proporţională şi bazată pe 
circumstanţe deosebite care îndreptăţesc 
convingerea că se vor comite infracţiuni. 

Amendamentul 8
Considerentul 15 a (nou)

(15a) De asemenea, Europol, în cadrul 
mandatului său, ar trebui să aibă acces la 
bazele de date naţionale.

Amendamentul 9
Considerentul 16

(16) Deoarece cooperarea internaţională ar 
trebui îmbunătăţită în continuare, în special 
în domeniul combaterii criminalităţii 
transfrontaliere, prezenta decizie, pe lângă 
îmbunătăţirea schimburilor de informaţii ar 
trebui să permită, printre altele, o 
cooperare mai strânsă între autorităţile 
poliţieneşti, de exemplu prin intermediul 
unor operaţiuni comune de securitate (cum 
ar fi patrulele comune) şi intervenţia 
transfrontalieră în eventualitatea unui 
pericol imediat la adresa vieţii şi 
integrităţii corporale.

(16) Deoarece cooperarea internaţională ar 
trebui îmbunătăţită în continuare, în special 
în domeniul combaterii criminalităţii 
transfrontaliere, prezenta decizie-cadru, pe 
lângă îmbunătăţirea schimburilor de 
informaţii ar trebui să permită, printre 
altele, o cooperare mai strânsă între 
autorităţile poliţieneşti, de exemplu prin 
intermediul unor operaţiuni comune de 
securitate (cum ar fi patrulele comune).



Amendamentul 10
Considerentul 18

(18) Statele membre ar trebui să asigure 
punerea eficientă în aplicare a tuturor 
normelor de protecţie a datelor prevăzute 
de prezenta decizie, fiind conştiente de 
importanţa pe care decizia o are pentru 
protecţiei drepturilor persoanei şi de
faptul că furnizarea de date cu caracter 
personal unui alt stat membru necesită 
asigurarea unor standarde suficiente de 
protecţie a datelor de către statul membru 
destinatar.

(18) Sistemul de tip „hit/no hit” (răspuns 
pozitiv sau negativ) oferă o structură 
pentru compararea profilurilor anonime, 
în cadrul căreia are loc un schimb de date 
cu caracter personal suplimentare doar 
după un răspuns pozitiv şi garantează un 
sistem adecvat de protecţie a datelor, fiind 
de la sine înţeles faptul că furnizarea de 
date cu caracter personal unui alt stat 
membru necesită asigurarea unui nivel 
adecvat de protecţie a datelor de către 
statul membru destinatar.

Amendamentul 11
Considerentul 18a (nou)

(18a) Categoriile speciale de date privind 
originea rasială sau etnică, opiniile 
politice, credinţele religioase sau 
filosofice, apartenenţa la un partid sau la 
o uniune sindicală, orientarea sexuală 
sau sănătatea ar trebui procesate doar 
dacă aceasta operaţiune este absolut 
necesară şi proporţională cu scopul 
urmărit într-un  anumit caz şi se 
realizează în conformitate cu garanţiile 
specifice.

Amendamentul 12
Considerentul 18b (nou)

(18b) Aceste norme specifice privind 
protecţia datelor sunt create în lipsa unui 
instrument juridic adecvat din al treilea 
pilon privind protecţia datelor. Atunci când 
este aprobat, instrumentul juridic general 
ar trebui pus în aplicare în întregul 
domeniu al cooperării poliţieneşti şi 
judiciare în materie penală cu condiţia ca 
nivelul acestuia de protecţie a datelor să fie 
adecvat şi nu inferior protecţiei prevăzute 
în Convenţia Consiliului Europei din 28 
ianuarie 1981 referitoare la protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea 
automată a datelor cu caracter personal şi 
în protocolul său adiţional din 8 noiembrie 



2001 şi să ia în considerare Recomandarea 
nr. R (87) 15 din 17 septembrie 1987 a 
Comitetului de Miniştri către statele 
membre de reglementare a utilizării datelor 
cu caracter personal în sectorul poliţienesc 
şi atunci când datele nu sunt prelucrate 
automat.

Amendamentul 13
Considerentul 18c (nou)

(18c) Parlamentul European ar trebui să 
fie consultat în legătură cu orice măsură de 
punere în aplicare a prezentei decizii-
cadru.

Amendamentul 14
Considerentul 18d (nou)

(18d) Se impune adoptarea de către 
Consiliu a unei decizii-cadru privind 
drepturile procedurale cât mai curând 
posibil în vederea stabilirii unor anumite 
norme minime privind disponibilitatea 
asistenţei juridice a persoanelor în statele 
membre.

Amendamentul 15
Considerentul 18e (nou)

(18e) În ceea ce priveşte furnizarea de 
informaţii şi asistenţă în cazul 
evenimentelor importante şi al 
manifestărilor de masă, cadrul general 
trebuie reconciliat cu Acţiunea comună 
97/339/JAI din 26 mai 1997 adoptată de 
Consiliu pe baza articolului K3 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană cu 
privire la cooperarea în materie de 
legislaţie, ordine şi securitate1 şi Rezoluţia 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
securitatea în cadrul reuniunilor 
Consiliului European şi al altor 
evenimente asemănătoare2 şi iniţiativa 
Regatului Ţărilor de Jos în vederea 
adoptării unei decizii a Consiliului privind 
consolidarea cooperării poliţieneşti 
transfrontaliere cu privire la reuniunile la 



care participă un număr mare de 
persoane din mai multe state membre şi la 
care acţiunile poliţieneşti au ca scop 
principal menţinerea legii, a ordinii şi 
securităţii şi prevenirea şi combaterea 
infracţiunilor3.
1 JO L 147, 5.6.1997, p. 1.
2 JO C 116, 30.4.2004, p. 18.
3 JO C 101, 27.04.2005, p. 36.

Amendamentul 16
Considerentul 20

(20) Prezenta decizie respectă drepturile 
fundamentale şi se conformează
principiilor prevăzute, în special, de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene.

(20) Prezenta decizie cadru respectă 
drepturile fundamentale şi principiile 
recunoscute, în special, de Carta 
fundamentală a drepturilor omului a 
Uniunii Europene. Prezenta decizie-cadru 
intenţionează îndeosebi să asigure deplina 
conformitate cu drepturile fundamentale 
ale cetăţenilor, să le respecte viaţa privată 
şi secretul comunicaţiilor şi să le protejeze 
datele cu caracter personal, astfel cum se 
prevede la articolele 7 şi 8 din Cartă. 

Amendamentul 17
Considerentul 20a (nou)

(20a) Examinarea şi evaluarea integrale a 
modului de aplicare, până în prezent, a 
Tratatului de la Prüm şi adoptarea, în al 
treilea pilon, a unei decizii-cadru privind 
protecţia datelor reprezintă condiţii 
prealabile pentru eficacitatea şi aplicarea 
corectă a prezentei decizii-cadru.

Amendamentul 18
Articolul 1, teza introductivă

Prin prezenta decizie, statele membre 
intenţionează să accelereze cooperarea 
transfrontalieră în domeniile reglementate de 
titlul VI din Tratatul privind Uniunea 
Europeană şi, în special, schimbul de 
informaţii între autorităţile cu atribuţii de 
prevenire şi cercetare a infracţiunilor. În 
acest scop, prezenta decizie cuprinde norme 

Prin prezenta decizie-cadru, statele membre 
intenţionează să accelereze cooperarea 
transfrontalieră în domeniile reglementate de
titlul VI din Tratatul privind Uniunea 
Europeană şi, în special, schimbul de 
informaţii între autorităţile cu atribuţii de 
prevenire şi cercetare a infracţiunilor, în 
conformitate cu articolul 2 din Decizia-



în următoarele domenii: cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 
iunie 2002 privind mandatul european de 
arestare şi procedurile de predare între 
statele membre1, precum şi cu articolele 1-4 
din Decizia-cadru 2002/475/JAI a 
Consiliului din 13 iunie 2002 privind 
combaterea terorismului2 asigurând 
totodată un nivel adecvat de protecţie a 
datelor. În acest scop, prezenta decizie-
cadru cuprinde norme în următoarele 
domenii:
1 JO L 190, 18.7.2002, p. 1.
2 JO L 164, 22.6.2002, p. 3.

(Această modificare se aplică întregului text 
legislativ. Adoptarea sa impune adaptări 
tehnice în ansamblul textului.)

Amendamentul 19
Articolul 1 punctul 4

4) dispoziţii privind condiţiile şi procedura 
de intensificare a cooperării la nivelul 
poliţiei de frontieră prin diferite măsuri 
(capitolul 5).

4) dispoziţii privind condiţiile şi procedura 
de intensificare a cooperării la nivelul 
poliţiei de frontieră prin diferite măsuri 
definite (capitolul 5);

Amendamentul 20
Articolul 1, punctul 4a (nou)

4a) dispoziţii privind protecţia datelor 
(capitolul 6 articolul 14 alineatul (2) şi 
articolul 16 alineatele (2) şi (4).

Amendamentul 21
Articolul 1a (nou)

Articolul 1a
În sensul prezentei decizii-cadru:
1) „infracţiuni” înseamnă infracţiunile 
enumerate la articolul 2 din Decizia-
cadru 2002/584/JAI a Consiliului;
2) „infracţiuni cu caracter terorist” 
înseamnă infracţiunile enumerate la 
articolele 1-4 din Decizia-cadru 
2002/475/JAI a Consiliului;
3) „date cu caracter personal” înseamnă 



informaţiile referitoare la o persoană 
fizică identificată sau identificabilă 
(„persoană vizată”); o „persoană 
identificabilă” înseamnă o persoană care 
poate fi identificată, direct sau indirect, în 
special prin trimitere la un număr de 
identificare sau la unul sau mai mulţi 
factori ce caracterizează identitatea sa 
fizică sau fiziologică;
4) „prelucrarea datelor cu caracter 
personal” înseamnă orice operaţiune sau 
set de operaţiuni efectuate cu privire la 
datele cu caracter personal, indiferent 
dacă se realizează sau nu prin mijloace 
automate, precum colectarea, 
înregistrarea, organizarea, stocarea, 
adaptarea sau modificarea, sortarea, 
recuperarea, consultarea, utilizarea, 
divulgarea prin furnizare, diseminarea 
sau punerea la dispoziţie în alt mod, 
alinierea, combinarea, blocarea, ştergerea 
sau distrugerea datelor. Prelucrarea, în 
sensul prezentei decizii-cadru, include 
comunicarea, indiferent dacă există sau 
nu „hit” (răspuns pozitiv);
5) „procedura de căutare automatizată” 
înseamnă accesul direct la fişierele 
automatizate ale unui alt organism, în 
cazul în care răspunsul în urma 
procedurii de căutare nu necesită 
intervenţie umană;
6) „referinţa datelor” înseamnă marcarea 
datelor cu caracter personal stocate, fără 
a avea ca scop limitarea prelucrării lor 
ulterioare;
7) „blocarea datelor” înseamnă marcarea 
datelor cu caracter personal stocate, în 
scopul limitării prelucrării lor ulterioare;
8) „partea necodată a ADN-ului” 
înseamnă zone de cromozomi care nu 
conţin nicio expresie genetică, deci care 
nu furnizează informaţii referitoare la 
anumite caracteristici ereditare. Fără a 
aduce atingere oricăror progrese 
ştiinţifice, nu se furnizează nicio 
informaţie din partea necodată a ADN-
ului, nici în prezent, nici în viitor.



Amendamentul 22
Articolul 1b (nou)

Articolul 1b
Statele membre se asigură că se face o 
distincţie clară între datele cu caracter 
personal: 

- ale unei persoane suspectate de a fi comis 
o infracţiune sau de a fi participat la 
comiterea unei infracţiuni,

- ale unei persoane care a fost condamnată 
pentru o infracţiune, 

- ale unei persoane împotriva căreia există 
motive serioase să se creadă ca va comite o 
infracţiune,
- ale unei persoane care poate fi chemată 
să depună mărturie în cadrul anchetelor 
legate de infracţiuni sau proceduri penale 
ulterioare, 
- ale unei persoane care a fost victima unei 
infracţiuni sau cu privire la care anumite 
fapte conferă motive să se creadă că ar 
putea fi victima unei infracţiuni, 
- ale unei persoane care poate oferi 
informaţii cu privire la infracţiuni, 
- ale unei persoane cu care una dintre 
persoanele menţionate mai sus a fost în 
contact sau s-a asociat şi
- ale unei persoane care nu se încadrează 
în niciuna dintre categoriile menţionate 
mai sus.

Amendamentul 23
Articolul 2 alineatul (1)

(1) Statele membre deschid şi menţin 
fişiere naţionale de analiză ADN în 
vederea cercetării infracţiunilor. În temeiul 
prezentei decizii-cadru, prelucrarea datelor 
înregistrate în aceste fişiere se efectuează 
în conformitate cu prezenta decizie, cu 

(1) Statele membre deschid şi menţin 
fişiere naţionale de analiză ADN în 
vederea cercetării infracţiunilor. În temeiul 
prezentei decizii-cadru, prelucrarea datelor 
cu caracter personal din aceste fişiere se 
efectuează în conformitate cu normele de 



respectarea dreptului naţional aplicabil
procedurii respective de prelucrare.

protecţie a datelor prevăzute la capitolul 
6, cu respectarea legislaţiei naţionale 
aplicabile procedurii respective de 
prelucrare.

Amendamentul 24
Articolul 2 alineatul (2)

(2) În scopul aplicării prezentei decizii, 
statele membre asigură disponibilitatea 
datelor de referinţă din fişierele lor 
naţionale de analiză ADN, astfel cum sunt 
menţionate în prima teză a alineatului (1). 
Datele de referinţă conţin numai profilurile 
ADN create din partea necodată a ADN-
ului, precum şi un număr de referinţă. 
Datele de referinţă nu conţin nicio dată 
care să permită identificarea directă a 
persoanei vizate de date. Datele de 
referinţă care nu sunt atribuite niciunei 
persoane („profiluri ADN neidentificate”) 
sunt recunoscute ca atare.

(2) În scopul aplicării prezentei decizii-
cadru, statele membre asigură accesul la 
datele de referinţă din fişierele lor 
naţionale de analiză ADN, deschise pentru 
investigarea infracţiunilor. Datele de 
referinţă conţin numai profilurile ADN 
create din partea necodată a ADN-ului, 
precum şi un număr de referinţă. Datele de 
referinţă nu conţin nicio dată care să 
permită identificarea directă a persoanei 
vizate de date. Datele de referinţă care nu 
sunt atribuite niciunei persoane („profiluri 
ADN neidentificate”) sunt recunoscute ca 
atare.

Amendamentul 25
Articolul 3 alineatul (1)

(1) În vederea cercetării infracţiunilor, 
statele membre autorizează punctele 
naţionale de contact ale celorlalte state 
membre, astfel cum sunt menţionate la 
articolul 6, să aibă acces la datele de 
referinţă în fişierele lor de analiză ADN, 
autorizându-le să efectueze căutări 
automate prin compararea profilurilor 
ADN. Căutările pot fi efectuate numai în 
cazuri individuale şi în conformitate cu 
dreptul naţional al statului membru 
solicitant.

(1) În vederea cercetării infracţiunilor, 
statele membre autorizează punctele 
naţionale de contact ale altor state membre 
să aibă acces la datele de referinţă din
fişierele lor de analiză ADN, autorizându-
le să efectueze căutări automate prin 
compararea profilurilor ADN. Căutările pot 
fi efectuate numai în cazuri individuale şi 
în conformitate cu normele de protecţie a 
datelor prevăzute la capitolul 6 şi cu 
legislaţia naţională a statului membru 
solicitant.

Amendamentul 26
Articolul 5

În cazul în care procedurile menţionate la 
articolele 3 şi 4 indică o concordanţă între 
profilurile ADN, furnizarea suplimentară a 
altor date cu caracter personal şi a altor 
date în legătură cu datele de referinţă se 
realizează în temeiul dreptului naţional, 
inclusiv al dispoziţiilor privind asistenţa 

În cazul în care procedurile menţionate la 
articolele 3 şi 4 indică o concordanţă între 
profilurile ADN, furnizarea suplimentară a 
datelor cu caracter personal şi a altor date 
în legătură cu datele de referinţă este 
reglementată de legislaţia naţională, 
inclusiv dispoziţiile privind asistenţa 



judiciară, al statului membru solicitat. judiciară, a statului membru solicitat şi de 
normele de protecţie a datelor prevăzute 
la capitolul 6.

Amendamentul 27
Articolul 6

Articolul 6
Punctul naţional de contact şi măsurile de 

punere în aplicare
(1) Fiecare stat membru desemnează un 
punct naţional de contact în scopul 
furnizării datelor menţionate la articolele 
3 şi 4. Competenţele fiecărui punct 
naţional de contact sunt reglementate de 
legislaţia naţională în vigoare.

eliminat

(2) Măsurile de punere în aplicare, astfel 
cum sunt menţionate la articolul 34, 
stabilesc detaliile tehnice ale procedurilor 
prevăzute la articolele 3 şi 4.

Amendamentul 28
Articolul 7 alineatul (1) teza introductivă

Atunci când, în cadrul unor cercetări sau al 
unor proceduri penale aflate în curs, profilul 
ADN al unei persoane determinate care se 
găseşte pe teritoriul statului membru solicitat 
lipseşte, statul membru solicitat acordă 
asistenţă judiciară prin prelevarea şi 
analizarea materialului genetic al persoanei 
respective, precum şi prin furnizarea 
profilului ADN obţinut, dacă:

1. Atunci când, în cadrul unor cercetări sau 
al unor proceduri penale aflate în curs 
referitoare la comiterea de infracţiuni, 
profilul ADN al unei persoane determinate
suspectate de a fi comis o astfel de 
infracţiune şi care se găseşte pe teritoriul 
statului membru solicitat lipseşte, statul 
membru solicitat acordă asistenţă judiciară 
prin prelevarea şi analizarea materialului 
genetic al persoanei respective, precum şi 
prin furnizarea profilului ADN obţinut, dacă:

Amendamentul 29
Articolul 7 alineatul (1a) (nou)

(1a) Prelevarea de material genetic are 
loc pe baza legislaţiei naţionale şi doar 
pentru un scop specific şi îndeplineşte 
cerinţele de necesitate şi proporţionalitate.

Amendamentul 30
Articolul 8

În scopul aplicării prezentei decizii, statele În sensul aplicării prezentei decizii-cadru, 



membre asigură disponibilitatea datelor de 
referinţă din fişier pentru sistemele 
naţionale automate de identificare a 
amprentelor create în vederea prevenirii şi 
cercetării infracţiunilor. Datele de referinţă 
conţin numai date dactiloscopice şi un 
număr de referinţă. Datele de referinţă nu 
conţin nicio dată care să permită 
identificarea directă a persoanei vizate de 
date. Datele de referinţă care nu sunt 
atribuite niciunei persoane („date 
dactiloscopice neidentificate”) trebuie să 
poată fi recunoscute ca atare.

statele membre asigură accesul la datele de 
referinţă din fişier pentru sistemele 
naţionale automate de identificare a 
amprentelor create în vederea prevenirii şi 
cercetării infracţiunilor. Datele de referinţă 
conţin numai date dactiloscopice şi un 
număr de referinţă. Datele de referinţă nu 
conţin nicio dată care să permită 
identificarea directă a persoanei vizate de 
date. Datele de referinţă care nu sunt 
atribuite niciunei persoane („date 
dactiloscopice neidentificate”) trebuie să 
poată fi recunoscute ca atare.

Amendamentul 31
Articolul 9 alineatul (1)

1. În vederea prevenirii şi cercetării 
infracţiunilor, statele membre autorizează 
punctele naţionale de contact ale altor state 
membre, astfel cum sunt menţionate la 
articolul 11, să aibă acces la datele de 
referinţă în sistemele automate de 
identificare a amprentelor pe care le-au 
creat în acest scop, autorizându-le să 
efectueze căutări automate prin compararea 
datelor dactiloscopice. Căutările pot fi 
efectuate numai în cazuri individuale şi în 
conformitate cu dreptul naţional al statului 
membru solicitant.

1. În vederea prevenirii şi cercetării 
infracţiunilor, statele membre autorizează 
punctele naţionale de contact ale altor state
membre, astfel cum sunt menţionate la 
articolul 11, să aibă acces la datele de 
referinţă în sistemele automate de 
identificare a amprentelor pe care le-au 
creat în acest scop, autorizându-le să 
efectueze căutări automate prin compararea 
datelor dactiloscopice. Căutările pot fi 
efectuate numai în cazuri individuale şi în 
conformitate cu normele de protecţie a 
datelor prevăzute la capitolul 6 şi cu
legislaţia naţională a statului membru 
solicitant.

Amendamentul 32
Articolul 10

În cazul în care procedura menţionată la 
articolul 9 indică o concordanţă între datele 
dactiloscopice, furnizarea suplimentară a 
altor date cu caracter personal şi a altor 
date în legătură cu datele de referinţă se 
realizează în temeiul dreptului naţional, 
inclusiv al dispoziţiilor privind asistenţa 
judiciară, al statului membru solicitat.

În cazul în care procedura menţionate la 
articolul 9 indică o concordanţă între datele 
dactiloscopice, furnizarea suplimentară a 
datelor cu caracter personal şi a altor date 
în legătură cu datele de referinţă este 
reglementată de legislaţia naţională, 
inclusiv dispoziţiile privind asistenţa 
judiciară, a statului membru solicitat şi 
normele de protecţie a datelor prevăzute 
la capitolul 6.

Amendamentul 33



Articolul 11

Articolul 11
Punctul naţional de contact şi măsurile de 

punere în aplicare
1. Fiecare stat membru desemnează un 
punct naţional de contact în scopul 
furnizării datelor menţionate la articolul 
9. Competenţele fiecărui punct naţional 
de contact sunt reglementate de legislaţia 
naţională în vigoare.

eliminat

2. Măsurile de punere în aplicare, astfel 
cum sunt menţionate la articolul 34, 
stabilesc detaliile tehnice ale procedurii 
prevăzute la articolul 9.

Amendamentul 34
Articolul 12 alineatul (1)

(1) În vederea prevenirii şi cercetării 
infracţiunilor şi în cursul cercetării altor 
infracţiuni de competenţa instanţelor 
judecătoreşti sau a parchetelor din statul 
membru care efectuează căutarea, precum 
şi în cursul menţinerii ordinii şi 
siguranţei publice, statele membre 
autorizează punctele naţionale de contact 
ale altor state membre, astfel cum sunt 
menţionate la alineatul (2), să aibă acces la 
următoarele date naţionale privind 
înmatricularea vehiculelor, autorizându-le 
să efectueze căutări automate în cazuri 
individuale:

(1) În vederea prevenirii şi cercetării 
infracţiunilor şi în cursul cercetării altor 
infracţiuni care sunt de competenţa 
instanţelor judecătoreşti sau a parchetelor 
din statul membru care efectuează 
căutarea, statele membre autorizează 
punctele naţionale de contact ale altor state
membre, astfel cum sunt menţionate la 
alineatul (2), să aibă acces la următoarele 
date naţionale privind înmatricularea 
vehiculelor, autorizându-le să efectueze 
căutări automate în cazuri individuale:

1) datele privind proprietarii sau, după caz, 
utilizatorii şi

1) datele privind proprietarii sau, după caz, 
utilizatorii şi

2) datele privind vehiculele. 2) datele privind vehiculele.

Căutările pot fi efectuate numai prin 
utilizarea unui număr complet de 
identificare a vehiculului sau a unui număr 
complet de înmatriculare. Căutările pot fi 
efectuate numai în conformitate cu dreptul 
naţional al statului membru care 
efectuează căutarea.

Căutările pot fi efectuate numai prin 
utilizarea unui număr complet de 
identificare a vehiculului sau a unui număr 
complet de înmatriculare. Căutările pot fi 
efectuate numai în cazuri individuale şi în 
conformitate cu normele de protecţie a 
datelor prevăzute la capitolul 6 şi cu 
legislaţia naţională a statului membru 
solicitant.

Amendamentul 35
Articolul 12 alineatul (2)



2. Fiecare stat membru desemnează un 
punct naţional de contact în scopul 
furnizării datelor menţionate la alineatul 
(1). Competenţele fiecărui punct naţional 
de contact sunt reglementate de legislaţia 
naţională în vigoare. Măsurile de punere 
în aplicare, astfel cum sunt menţionate la 
articolul 34, stabilesc detaliile tehnice ale 
procedurii.

eliminat

Amendamentul 36
Articolul 14 alineatul (1)

1. În vederea prevenirii infracţiunilor şi a 
menţinerii ordinii şi siguranţei publice în 
cursul manifestărilor importante care au o 
dimensiune transfrontalieră şi, în special, în 
cazul manifestărilor sportive sau al 
reuniunilor Consiliului European, statele 
membre îşi furnizează reciproc, atât la cerere 
cât şi din proprie iniţiativă, date cu caracter 
personal, atunci când orice condamnări 
definitive sau alte împrejurări îndreptăţesc 
convingerea că persoanele vizate de date vor 
săvârşi infracţiuni cu ocazia evenimentului 
sau că acestea prezintă un pericol pentru 
ordinea şi siguranţa publică, atât timp cât 
furnizarea acestor date este permisă în 
temeiul dreptului naţional al statului 
membru care furnizează datele.

1. În vederea prevenirii infracţiunilor şi a 
menţinerii ordinii şi siguranţei publice în 
cursul manifestărilor importante care au o 
dimensiune transfrontalieră şi, în special, în 
cazul manifestărilor sportive sau al 
reuniunilor Consiliului European, statele 
membre îşi furnizează reciproc, atât la cerere 
cât şi din proprie iniţiativă, date cu caracter 
personal, atunci când orice condamnări 
definitive sau alte împrejurări îndreptăţesc 
convingerea că persoanele vizate de date vor 
săvârşi infracţiuni cu ocazia evenimentului 
sau că acestea prezintă un pericol pentru 
ordinea şi siguranţa publică, atât timp cât 
furnizarea acestor date este permisă în 
temeiul legislaţiei naţionale a statului 
membru care furnizează datele şi este 
necesară şi proporţională într-o societate 
democratică, este efectuată pentru un 
anumit scop şi pentru fiecare caz în parte..

Amendamentul 37
Articolul 15

Articolul 15
Punctul naţional de contact

Fiecare stat membru desemnează un 
punct naţional de contact în scopul 
furnizării datelor menţionate la articolele 
13 şi 14. Competenţele fiecărui punct 
naţional de contact sunt reglementate de 
legislaţia naţională în vigoare.

eliminat

Amendamentul 38
Articolul 16 alineatul (1)



1. În vederea prevenirii infracţiunilor
teroriste, în conformitate cu dreptul 
naţional şi în cazuri individuale, chiar fără 
a fi solicitate, statele membre pot furniza 
punctelor naţionale de contact ale altor 
state membre, astfel cum se menţionează 
la alineatul (3), datele cu caracter personal 
şi informaţiile prevăzute la alineatul (2), în 
măsura în care aceasta se dovedeşte 
necesară pentru că împrejurări determinate 
îndreptăţesc convingerea că persoanele 
vizate de date vor săvârşi infracţiuni dintre 
cele menţionate la articolele 1-3 din 
Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului 
Uniunii Europene din 13 iunie 2002 
privind combaterea terorismului.

1. În vederea prevenirii infracţiunilor cu 
caracter terorist, în conformitate cu 
legislaţia naţională, cu principiile 
esenţiale de drept şi cu drepturile 
fundamentale şi, în cazuri individuale, 
chiar fără a le fi fost solicitat acest lucru, 
statele membre pot furniza punctelor 
naţionale de contact ale altor state membre 
datele cu caracter personal şi informaţiile 
prevăzute la alineatul (2), în măsura în care 
aceasta se dovedeşte necesară pentru că 
împrejurări determinate îndreptăţesc 
convingerea că persoanele vizate de date 
vor săvârşi infracţiuni cu caracter terorist.

Amendamentul 39
Articolul 16 alineatul (2)

(2) Datele care urmează a fi furnizate 
conţin numele, prenumele, data şi locul 
naşterii, precum şi o descriere a 
împrejurărilor care conduc la convingerea 
menţionată la alineatul (1).

(2) Datele care urmează a fi furnizate 
conţin doar date cu caracter personal, 
precum şi o descriere a împrejurărilor care 
conduc la convingerea menţionată la 
alineatul (1).

Amendamentul 40
Articolul 16 alineatul (3)

3. Fiecare stat membru desemnează un 
punct naţional de contact în vederea 
schimbului de informaţii cu punctele 
naţionale de contact ale altor state 
membre. Competenţele fiecărui punct 
naţional de contact sunt reglementate de 
legislaţia naţională în vigoare.

eliminat

Amendamentul 41
Articolul 16 alineatul (4a) (nou)

(4a) Fără a ţine cont de aceste condiţii, 
datele cu caracter personal pot fi 
prelucrate doar în scopurile menţionate la 
alineatul (1). Datele furnizate sunt şterse 
de îndată ce scopurile menţionate la 
alineatul (1) au fost realizate sau nu mai 
pot fi realizate şi, în orice caz, în cel mult 
doi ani de la data furnizării.



Amendamentul 42
Articolul 17 alineatul (2)

(2) În calitate de stat gazdă şi în 
conformitate cu dreptul naţional şi cu 
consimţământul statului membru de 
trimitere, fiecare stat membru poate conferi 
competenţe de executare agenţilor statului 
membru de trimitere implicaţi în operaţiuni 
comune sau, în măsura în care legea 
statului gazdă permite acest lucru, poate 
permite agenţilor statelor membre de 
trimitere să îşi exercite propriile 
competenţe de executare, în conformitate 
cu dreptul statelor membre de trimitere. 
Asemenea competenţe de executare pot fi 
exercitate doar sub îndrumarea şi, de 
regulă, în prezenţa agenţilor statului gazdă.
Agenţii statelor membre de trimitere se 
supun legislaţiei naţionale a statului 
membru gazdă. Statul membru gazdă îşi 
asumă responsabilitatea pentru acţiunile 
acestora.

(2) Agenţii statelor membre de trimitere se 
supun legislaţiei naţionale a statului 
membru gazdă. În calitate de stat membru 
gazdă şi în conformitate cu legislaţia 
naţională şi cu consimţământul statului 
membru de trimitere, fiecare stat membru 
poate conferi competenţe de executare 
agenţilor statului membru de trimitere 
implicaţi în operaţiuni comune. Asemenea 
competenţe de executare pot fi exercitate 
doar în baza instrucţiunilor şi, ca regulă 
generală, în prezenţa agenţilor statului 
membru gazdă. 

Amendamentul 43
Articolul 17 a (nou)

Articolul 17a
Măsuri în caz de pericol iminent

1. În situaţii de urgenţă, agenţii unui stat 
membru, fără aprobarea prealabilă a 
celuilalt stat membru (stat membru gazdă), 
pot traversa frontiera lor comună, pentru a 
lua măsuri provizorii, într-o zonă aproape 
de graniţă de pe teritoriul statului membru 
gazdă şi în conformitate cu legislaţia 
naţională a statului membru gazdă, care 
sunt necesare în scopul prevenirii oricărui 
pericol iminent pentru integritatea fizică a 
persoanelor.

2. Se consideră situaţie de urgenţă, în 
sensul alineatului (1), cazul în care există 
riscul ca pericolul să se materializeze în 
eventualitatea în care agenţii statului 
membru gazdă întârzie să-şi exercite 
responsabilităţile, astfel cum se 
menţionează la articolul 17 alineatul (2).



3. Agenţii care traversează frontiera trebuie 
să îşi anunţe prezenţa către statul membru 
gazdă fără întârziere. Statul membru gazdă 
confirmă primirea notificării în cauză şi 
întreprinde fără întârziere măsurile 
necesare înlăturării pericolelor şi preluării 
controlului operaţiunilor. Agenţii care 
traversează frontiera pot opera în statul 
membru gazdă doar până când statul 
membru gazdă ia măsurile protective 
necesare. Agenţii care traversează frontiera 
trebuie să urmeze instrucţiunile 
autorităţilor statului gazdă.

4. Statele membre desemnează, în cadrul 
unui acord separat, autorităţile care trebuie 
notificate fără întârziere, astfel cum este 
prevăzut la alineatul (3). Agenţii care 
traversează frontiera trebuie să se 
conformeze dispoziţiilor prezentului articol, 
precum şi legislaţiei statului membru 
gazdă.

5. Statul membru gazdă îşi asumă 
responsabilitatea pentru măsurile 
întreprinse de agenţii care traversează 
frontiera.

Amendamentul 44
Articolul 18a (nou)

Articolul 18a
Cooperare la cerere

1. Autorităţile competente ale statelor 
membre îşi acordă, la cerere, asistenţă 
reciprocă, în limita competenţelor de care 
dispun şi în conformitate cu propria 
legislaţie naţională.

2. Autorităţile competente ale părţilor 
contractante îşi acordă asistenţă reciprocă, 
în conformitate cu prima teză a articolului 
39 alineatul (1) din Convenţia din 19 iunie 
1990 de punere în aplicare a Acordului 
Schengen din 14 iunie 1985 privind 
eliminarea treptată a controalelor la 
frontierele externe comune, în special prin:



(1) verificarea identităţii proprietarilor şi a 
deţinătorilor de vehicule, şi furnizarea de 
informaţii cu privire la conducătorii auto şi 
la comandanţii de vehicule, nave maritime 
sau aeronave, în măsura în care acest lucru 
nu este deja prevăzut la articolul 12;

(2) furnizarea de informaţii cu privire la 
permise de conducere, de navigare şi alte 
autorizaţii asemănătoare;

(3) verificări privind locul de şedere şi cel 
de rezidenţă al persoanelor;

(4) verificări privind permisele de 
rezidenţă; 

(5) verificări privind identitatea abonaţilor 
la reţeaua de telefonie şi a abonaţilor la 
alte servicii de telecomunicaţii, în măsura 
în care aceasta este accesibilă public;

(6) stabilirea identităţii persoanelor;

(7) investigarea provenienţei unor obiecte 
precum armele, autovehiculele şi navele 
(cercetarea canalelor de comercializare);

(8) furnizarea de informaţii provenind din 
bazele de date şi din evidenţele poliţiei, 
precum şi de informaţii provenind din 
evidenţe oficiale, accesibile public;

(9) semnalarea urgentă a depistării unor 
arme şi substanţe explozive, precum şi 
alertarea cu privire la falsificarea de 
monede şi la frauda cu titluri de valoare;

(10) furnizarea de informaţii cu privire la 
aplicarea practică a măsurilor de 
supraveghere transfrontalieră, de urmărire 
transfrontalieră şi de livrări controlate;

(11) verificarea disponibilităţii unei 
persoane de a da declaraţii.

3. În cazul în care autoritatea solicitată nu 
deţine competenţele necesare pentru 
soluţionarea cererii, aceasta transmite 
cererea autorităţii competente. Autoritatea 
solicitată informează autoritatea solicitantă 



cu privire la transmiterea cererii şi, 
respectiv, cu privire la autoritatea 
competentă pentru soluţionarea acesteia. 
Autoritatea competentă soluţionează 
cererea şi transmite rezultatul autorităţii 
solicitante.

Amendamentul 45
Articolul 19 alineatul (1)

1. Agenţii dintr-un stat membru de 
trimitere care participă la o operaţiune 
comună pe teritoriul unui alt stat membru 
poartă propriile uniforme naţionale pe 
teritoriul acelui stat. Agenţii pot avea 
asupra lor armamentul, muniţia şi 
echipamentele care le sunt permise în 
conformitate cu dreptul naţional al statului 
de trimitere. Statul membru gazdă poate 
interzice portul anumitor arme, muniţii sau 
echipamente de către agenţii unui stat 
membru de trimitere.

1. Agenţii dintr-un stat membru de 
trimitere pot avea asupra lor armamentul 
de serviciu, muniţia şi echipamentele care 
le sunt permise în conformitate cu 
legislaţia naţională a statului membru de 
trimitere. Statul membru gazdă poate 
interzice portul anumitor arme de serviciu, 
muniţii sau echipamente de către agenţii 
unui stat membru de trimitere cu condiţia 
ca legislaţia proprie să aplice aceleaşi 
interdicţii propriilor agenţi.

Amendamentul 46
Articolul 19 alineatul (2a) (nou)

(2a) Agenţii dintr-un stat membru de 
trimitere care participă la o operaţiune 
comună pe teritoriul unui alt stat membru 
poartă propriile uniforme naţionale pe 
teritoriul acelui stat. Un semn distinctiv 
comun trebuie purtat de toţi membrii 
operaţiunii comune. Statul membru gazdă 
trebuie să emită un document de 
acreditare pentru agenţii din statul 
membru de trimitere, care să conţină 
numele, gradul şi fotografia digitalizată a 
agentului.

Amendamentul 47
Articolul 24 alineatul (1)

1. În înţelesul prezentului capitol: eliminat
1) „prelucrarea datelor cu caracter 
personal” înseamnă orice operaţiune sau 
set de operaţiuni efectuate cu privire la 
datele cu caracter personal, indiferent 
dacă se realizează prin mijloace automate 



sau nu, precum colectarea, înregistrarea, 
organizarea, stocarea, adaptarea sau 
modificarea, sortarea, recuperarea, 
consultarea, utilizarea, divulgarea prin 
furnizare, diseminare sau punerea la 
dispoziţie în alt mod, alinierea, 
combinarea, blocarea, ştergerea sau 
distrugerea datelor. Prelucrarea, în sensul 
prezentei decizii, include comunicarea, 
indiferent dacă există sau nu „hit” 
(răspuns pozitiv);
2) „procedura de căutare automatizată” 
înseamnă accesul direct la fişierele 
automatizate ale altui organism, în cazul 
în care răspunsul în urma procedurii de 
căutare este complet automatizat;
3) „referinţă” înseamnă marcarea datelor 
cu caracter personal stocate, fără a avea 
ca scop limitarea prelucrării lor 
ulterioare;
4) „blocare” înseamnă marcarea datelor 
cu caracter personal stocate, cu scopul de 
a limita prelucrarea lor ulterioară.

Amendamentul 48
Articolul 24 alineatul (2)

(2) Următoarele dispoziţii se aplică datelor 
care sunt sau au fost furnizate în 
conformitate cu prezenta decizie, cu 
excepţia cazului în care se prevede altfel în 
capitolele anterioare.

(2) Următoarele dispoziţii se aplică 
colectării sau prelucrării de material ADN 
sau de amprente într-un stat membru, 
precum şi furnizării suplimentare de date 
cu caracter personal în limita domeniului 
de aplicare a prezentei decizii-cadru. 
Următoarele dispoziţii se aplică, de 
asemenea, datelor care sunt sau au fost 
furnizate în conformitate cu prezenta 
decizie-cadru.

Amendamentul 49
Articolul 25 alineatul (1a) (nou)

(1a) Statele membre iau în considerare 
diferitele categorii de date cu caracter 
personal, precum şi diferitele scopuri 
pentru care acestea sunt colectate, pentru a 
putea stabili intervale maxime de stocare, 
precum şi condiţii corespunzătoare pentru 
colectarea, prelucrarea ulterioară şi 
transmiterea acestora. Datele cu caracter 



personal ale persoanelor care nu sunt 
suspecte de a fi comis o infracţiune sau de 
a fi fost complice la aceasta, nu sunt 
prelucrate decât în scopul pentru care au 
fost colectate, într-un interval de timp 
limitat. Statele membre stabilesc limitări 
corespunzătoare cu privire la accesul la 
astfel de date şi la transferul acestora.

Amendamentul 50
Articolul 25 alineatul (3)

(3) Alineatul (2) nu se aplică acelor state 
membre în care furnizarea de date cu 
caracter personal reglementată de 
prezenta decizie a început deja ca urmare 
a Tratatului de la Prüm din 27 mai 2005 
încheiat între Regatul Belgiei, Republica 
Federală Germania, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Marele Ducat al 
Luxemburgului, Regatul Ţărilor de Jos şi 
Republica Austria privind intensificarea 
cooperării transfrontaliere, în special în 
domeniul combaterii terorismului, 
criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei 
ilegale („Tratatul de la Prüm”).

eliminat

Amendamentul 51
Articolul 25 alineatul (3a) (nou)

(3a) Datele prelucrate în conformitate cu 
prezenta decizie-cadru nu sunt transferate 
şi nu sunt puse la dispoziţia unei ţări terţe 
sau a unei organizaţii internaţionale.

Amendamentul 52
Articolul 26 alineatul (1)

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către statul membru destinatar este 
permisă doar pentru scopul pentru care au 
fost furnizate în conformitate cu prezenta 
decizie. Prelucrarea în alt scop este permisă 
numai cu autorizarea prealabilă a statului 
membru care administrează fişierul şi doar 
cu respectarea dreptului naţional al statului 
membru destinatar. O astfel de autorizaţie 
poate fi acordată cu condiţia ca prelucrarea 

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către statul membru destinatar este 
permisă doar pentru scopul pentru care au 
fost furnizate în conformitate cu prezenta 
decizie-cadru. Prelucrarea în alt scop este 
permisă numai cu autorizarea prealabilă a 
statului membru care administrează fişierul 
şi doar cu respectarea legislaţiei naţionale a
statului membru destinatar. O astfel de 
autorizaţie poate fi acordată cu condiţia ca 



în alte scopuri să fie permisă de dreptul 
naţional al statului membru care 
administrează fişierul.

prelucrarea în alte scopuri să fie permisă de 
legislaţia naţională a statului membru care 
administrează fişierul şi pentru fiecare caz 
în parte.

Amendamentul 53
Articolul 27

Datele cu caracter personal furnizate pot fi 
prelucrate doar de către autorităţile, 
organismele şi instanţele judecătoreşti cu 
atribuţii care servesc realizării scopurilor 
prevăzute la articolul 26. În special, datele 
pot fi furnizate altor entităţi doar cu 
autorizarea prealabilă din partea statului 
membru furnizor şi în conformitate cu 
legislaţia statului membru destinatar.

Datele cu caracter personal furnizate pot fi 
prelucrate doar de către autorităţile, 
organismele şi instanţele judecătoreşti cu 
atribuţii care servesc realizării scopurilor 
prevăzute la articolul 26. În special, datele 
pot fi furnizate altor entităţi doar cu 
autorizarea prealabilă din partea statului 
membru furnizor, pentru fiecare caz în 
parte, şi în conformitate cu legislaţia statului 
membru destinatar.

Amendamentul 54
Articolul 28 alineatul (2a) (nou)

(2a) Categoriile speciale de date privind 
originea rasială sau etnică, opiniile 
politice, credinţele religioase sau 
filosofice, apartenenţa la un partid sau la 
o uniune sindicală, orientarea sexuală 
sau sănătatea sunt procesate doar dacă 
este absolut necesar şi proporţional, într-
un anume scop şi în conformitate cu 
garanţiile specifice.

Amendamentul 55
Articolul 28 alineatul (3) punctul (2)

2) după expirarea termenului maxim de 
păstrare a datelor prevăzut de dreptul 
naţional al statului membru care 
furnizează datele, atunci când organismul 
care a furnizat datele a informat 
organismul destinatar cu privire la acele 
termene maxime la momentul furnizării 
datelor.

2) după expirarea termenului maxim de doi 
ani, cu excepţia cazurilor menţionate la 
articolele 14 şi 16. 

Amendamentul 56
Articolul 29 alineatul (2) punctul (1)

1) sunt luate măsuri tehnice de ultimă 1) sunt luate cele mai bune măsuri tehnice 



generaţie în vederea asigurării protecţiei şi 
securităţii datelor, în special a 
confidenţialităţii şi integrităţii acestora;

disponibile în vederea asigurării protecţiei 
şi securităţii datelor, în special a 
confidenţialităţii şi integrităţii acestora;

Amendamentul 57
Articolul 30 alineatul (2) teza introductivă

(2) Următoarele dispoziţii se aplică în 
cazul căutărilor automatizate de date în 
temeiul articolelor 3, 9 şi 12 şi al 
comparaţiilor automatizate de date în 
conformitate cu articolul 4:

eliminat

Amendamentul 58
Articolul 30 alineatul (4)

(4) Datele înregistrate sunt protejate prin 
adoptarea unor măsuri adecvate împotriva 
utilizării neautorizate şi a altor forme de 
utilizare incorectă şi sunt păstrate timp de 
doi ani. După expirarea perioadei de păstrare 
a datelor, datele înregistrate sunt şterse de 
îndată.

(4) Datele înregistrate sunt protejate prin 
adoptarea unor măsuri adecvate împotriva 
utilizării neautorizate şi a altor forme de 
utilizare incorectă şi sunt păstrate timp de 
trei ani. După expirarea perioadei de păstrare 
a datelor, datele înregistrate sunt şterse de 
îndată.

Amendamentul 59
Articolul 31 alineatul (1)

1. La cererea persoanei vizate de date, în 
conformitate cu dreptul naţional, acesteia îi 
sunt oferite informaţii în conformitate cu 
legislaţia naţională, după dovedirea 
identităţii sale, fără cheltuieli excesive, 
folosind un limbaj inteligibil şi fără întârzieri 
inacceptabile, privind datele prelucrate în 
ceea ce priveşte persoana sa şi originea 
acestor date, destinatarul sau grupul de 
destinatari, scopul prelucrării şi temeiul 
juridic al prelucrării. De asemenea, persoana 
vizată de date are dreptul de a solicita ca 
datele inexacte să fie corectate şi ca datele 
prelucrate în mod ilegal să fie şterse. 

1. Informaţiile referitoare la datele 
colectate, datele furnizate altor state 
membre şi autorizaţiile referitoare la acele 
date sunt tratate în conformitate cu 
legislaţia naţională, fără cheltuieli excesive, 
folosind un limbaj inteligibil şi fără întârzieri 
inacceptabile. De asemenea, persoana vizată 
de date are dreptul de a solicita ca datele 
inexacte să fie corectate şi ca datele 
prelucrate în mod ilegal să fie şterse. Acest 
lucru va fi adus la cunoştinţa persoanei 
vizate de date. 

De asemenea, statele membre asigură că, în 
cazul încălcării drepturilor sale legate de 
protecţia datelor, persoana vizată de date 
poate adresa în mod efectiv o plângere unei 
instanţe judecătoreşti independente în sensul 
articolului 6 alineatul (1) din Convenţia 
europeană a drepturilor omului sau unei 

Statele membre asigură că, în cazul 
încălcării drepturilor sale legate de protecţia 
datelor, persoana vizată de date poate adresa 
în mod efectiv o plângere unei instanţe 
judecătoreşti independente în sensul
articolului 6 alineatul (1) din Convenţia 
europeană a drepturilor omului sau unei 



autorităţi independente de supraveghere, în 
sensul articolului 28 din Directiva 95/46/CE 
a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecţia 
persoanelor faţă de prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date , fiindu-i oferită posibilitatea de a 
solicita despăgubiri sau de a căuta o altă 
formă de reparaţie legală. Normele 
metodologice privind procedura de 
exercitare a acestor drepturi şi motivele de 
limitare a dreptului de acces sunt 
reglementate prin dispoziţiile relevante ale 
dreptului naţional al statului membru în care 
persoana vizată îşi exercită drepturile.

autorităţi independente de supraveghere, în 
sensul articolului 28 din Directiva 95/46/CE 
a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecţia 
persoanelor faţă de prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date , fiindu-i oferită posibilitatea de a 
solicita despăgubiri sau de a căuta o altă 
formă de reparaţie legală. Normele 
metodologice privind procedura de 
exercitare a acestor drepturi şi motivele de 
limitare a dreptului de acces sunt 
reglementate prin dispoziţiile relevante ale 
legislaţiei naţionale a statului membru în 
care persoana vizată îşi exercită drepturile.

Amendamentul 60
Articolul 32a (nou)

Articolul 32a
Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura punerea deplină în 
aplicare a dispoziţiilor din prezentul 
capitol şi stabilesc sancţiuni efective, 
proporţionale şi de descurajare în cazul 
încălcării acestora, în special a acelor 
dispoziţii care vizează asigurarea 
confidenţialităţii şi a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal.

Amendamentul 61
Articolul 32b (nou)

Articolul 32b
1. Fiecare stat membru desemnează unul 
sau mai multe puncte naţionale de contact, 
în scopul furnizării datelor menţionate la 
articolele 3, 4, 9, 12, 14 şi 16. 
2. Competenţele fiecărui punct naţional de 
contact sunt reglementate de legislaţia 
naţională în vigoare. Punctele naţionale de 
contact sunt disponibile în orice moment.
3. Lista tuturor punctelor naţionale de 
contact este transmisă de fiecare stat 
membru celorlalte state membre şi este 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 



Europene.

Amendamentul 62
Articolul 33 alineatul (2)

(2) Declaraţiile prezentate în conformitate 
cu alineatul (1) pot fi modificate oricând 
prin intermediul unei declaraţii prezentate 
Secretariatului General al Consiliului. 
Secretariatul General al Consiliului 
transmite orice declaraţii primite statelor 
membre şi Comisiei.

(2) Declaraţiile prezentate în conformitate 
cu alineatul (1) pot fi modificate oricând 
prin intermediul unei declaraţii prezentate 
Secretariatului General al Consiliului. 
Secretariatul General al Consiliului 
transmite orice declaraţii primite statelor 
membre, Parlamentului European şi 
Comisiei.

Amendamentul 63
Articolul 33 alineatul (2a) (nou)

(2a) Declaraţiile, cu excepţia celor 
menţionate la articolul 19 alineatul (4), 
sunt publicate în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Amendamentul 64
Articolul 34

Consiliul adoptă măsurile necesare punerii 
în aplicare a prezentei decizii la nivelul 
Uniunii, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 34 alineatul (2) litera 
(c) teza a doua din Tratatul privind 
Uniunea Europeană.

1. Consiliul adoptă măsuri de aplicare doar 
în urma consultării Parlamentului 
European.

2. Măsurile de aplicare sunt, de asemenea, 
comunicate Autorităţii Europene pentru 
Protecţia Datelor, care îşi poate da avizul 
asupra acestora.

Amendamentul 65
Articolul 35

Fiecare stat membru suportă cheltuielile 
operaţionale angajate de autorităţilor sale în 
legătură cu punerea în aplicare a prezentei 
decizii. În situaţii speciale, statele membre 
în cauză pot stabili de comun acord 
modalităţi diferite.

Fiecare stat membru suportă cheltuielile 
operaţionale angajate de autorităţile sale în 
legătură cu punerea în aplicare a prezentei 
decizii-cadru. Cu toate acestea, bugetul 
general al Uniunii Europene suportă 
cheltuielile aferente funcţionării TESTA II 
(Servicii Transeuropene de Telematică 



între Administraţii) sau ale oricărei alte 
reţele utilizate pentru schimbul de date 
menţionate la capitolul 2 din prezenta 
decizie-cadru.

Amendamentul 66
Articolul 36 alineatul (2)

(2) Statele membre pot încheia sau pune în 
aplicare acorduri sau înţelegeri bilaterale sau 
multilaterale care se referă la domeniul de 
aplicare al prezentei decizii, după intrarea în 
vigoare a acesteia, în măsura în care astfel de 
acorduri sau înţelegeri prevăd extinderea sau 
aprofundarea obiectivelor prezentei decizii.

(2) Statele membre pot încheia sau pune în 
aplicare acorduri sau înţelegeri bilaterale sau 
multilaterale care se referă la domeniul de 
aplicare al prezentei decizii-cadru, după 
intrarea în vigoare a acesteia, în măsura în 
care astfel de acorduri sau înţelegeri prevăd 
extinderea sau aprofundarea obiectivelor 
prezentei decizii-cadru, inclusiv a 
obiectivelor privind protecţia datelor din 
cuprinsul prezentei decizii-cadru. 

Amendamentul 67
Articolul 36 alineatul (4)

4. Statele membre informează Consiliul şi 
Comisia, în termen de [...ani] de la intrarea 
în vigoare a prezentei decizii, în legătură cu 
acordurile sau înţelegerile existente în sensul 
alineatului (1) pe care doresc să le aplice în 
continuare.

4. Statele membre informează Parlamentul 
European, Consiliul şi Comisia, în termen 
de [...ani] de la intrarea în vigoare a 
prezentei decizii-cadru, în legătură cu 
acordurile sau înţelegerile existente în sensul 
alineatului (1) pe care doresc să le aplice în 
continuare.

Amendamentul 68
Articolul 36 alineatul (5)

(5) De asemenea, statele membre informează 
Consiliul şi Comisia în legătură cu toate 
noile acorduri sau înţelegeri, în sensul 
alineatului (2), în termen de trei luni de la 
semnarea acestora sau, în cazul 
instrumentelor semnate înainte de adoptarea 
prezentei decizii, în termen de trei luni de la 
intrarea în vigoare a acestora.

(5) De asemenea, statele membre informează 
Parlamentul European, Consiliul şi 
Comisia în legătură cu toate noile acorduri 
sau înţelegeri, în sensul alineatului (2), în 
termen de trei luni de la semnarea acestora 
sau, în cazul instrumentelor semnate înainte 
de adoptarea prezentei decizii-cadru, în 
termen de trei luni de la intrarea în vigoare a 
acestora.  

Amendamentul 69
Articolul 37 alineatul (2)

(2) Statele membre transmit Secretariatului 
General al Consiliului şi Comisiei textul 

(2) Statele membre transmit Secretariatului 
General al Consiliului textul dispoziţiilor 



dispoziţiilor care transpun în dreptul 
naţional obligaţiile care decurg din 
prezenta decizie. Odată cu transmiterea 
acestui text, fiecare stat membru poate 
preciza că va aplica de îndată prezenta 
decizie în raporturile sale cu acele state 
membre care au transmis aceeaşi 
notificare.

care transpun în legislaţia naţională
obligaţiile care decurg din prezenta 
decizie-cadru. Odată cu transmiterea 
acestui text, fiecare stat membru poate 
preciza că va aplica de îndată prezenta 
decizie-cadru în raporturile sale cu acele 
state membre care au transmis aceeaşi 
notificare. Secretariatul General al 
Consiliului transmite notificările primite 
statelor membre, Parlamentului 
European şi Comisiei.

Amendamentul 70
Articolul 37 a (nou)

Articolul 37a
1. Consiliul realizează la fiecare doi ani o 
evaluare a punerii în aplicare din punct de 
vedere administrativ, tehnic şi financiar a 
prezentei decizii-cadru.
2. Modalităţile căutării automate şi a 
comparării ADN-ului şi a datelor 
dactiloscopice sunt evaluate la şase luni de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
decizii-cadru. Pentru datele privind 
înmatricularea vehiculelor, prima evaluare 
are loc la trei luni de la data înmatriculării.
3. Rapoartele de evaluare sunt trimise 
Parlamentului European şi Comisiei.
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