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6.3.2019 A8-0018/105

Изменение 105
Денис де Йонг, Корнелия Ернст, Таня Гонсалес Пеняс, Мари-Кристин Вержиа
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0018/2018
Даниел Далтон
Централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с 
информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство 
(ECRIS-TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага по 
отношение на обработването на 
информация за самоличността на 
граждани на трети държави, срещу 
които са били постановени окончателни 
решения от наказателни съдилища в 
държавите членки, за целите на 
идентифицирането на държавата членка 
(държавите членки), в която (които) 
тези решения са били постановени.

Настоящият регламент се прилага по 
отношение на обработването на 
информация за самоличността на 
граждани на трети държави, срещу 
които са били постановени окончателни 
решения от наказателни съдилища в 
държавите членки, за целите на 
идентифицирането на държавата членка 
(държавите членки), в която (които) 
тези решения са били постановени. 
Разпоредбите на настоящия 
регламент не се прилагат по 
отношение на граждани на Съюза, 
които са граждани и на трета 
държава и които са били осъждани в 
държавите членки.

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент, след провеждане на междуинституционални преговори, 
въвежда диференцирано третиране между гражданите, които са граждани само на 
държава членка, и онези, които са граждани и на трета държава. По време на 
преговорите не бяха представени съществени доказателства, обосноваващи това 
диференцирано третиране, което следователно би могло да представлява 
дискриминация съгласно правото на ЕС и международното право. Ето защо това 
разграничение следва да бъде заличено от регламента. Настоящото изменение има за 
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цел започването на дебат по този проблем и признава, че въпросът следва да бъде 
отразен в целия текст.



AM\1178969BG.docx PE635.373v01-00

BG Единство в многообразието BG

6.3.2019 A8-0018/106

Изменение 106
Денис де Йонг, Корнелия Ернст, Таня Гонсалес Пеняс, Мари-Кристин Вержиа
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0018/2018
Даниел Далтон
Централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с 
информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство 
(ECRIS-TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Специални правила за портретни 

снимки
1. Както е посочено в член 5, 
параграф 2, портретните снимки се 
използват единствено за 
потвърждаване на самоличността на 
гражданин на трета държава, 
установена в резултат на търсене по 
буквено-цифрови данни или търсене 
по пръстови отпечатъци.
2. Веднага щом това стане 
технически осъществимо, 
портретните снимки могат да бъдат 
използвани също и за идентифициране 
на гражданин на трета държава въз 
основа на този биометричен 
идентификатор. Преди тази функция 
да бъде въведена в системата ECRIS-
TCN, Комисията представя доклад 
относно наличността и степента на 
готовност на необходимата 
технология, по който се провеждат 
консултации с Европейския 
парламент.

Or. en
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Обосновка

В момента почти нито една държава членка не разполага с добре функционираща 
система от портретни снимки, които да могат да бъдат цифрово разпознати и 
сравнявани. Поради това е твърде рано да се въведе тази функция в системата 
ECRIS-TCN. Това важи още повече, като се има предвид, че дори сравнението на 
пръстовите отпечатъци все още не функционира надеждно. Настоящото изменение 
има за цел започването на дебат относно включването на портретни снимки поради 
съображения за неприкосновеност на личния живот, защита на данните и техническа 
осъществимост, което следва да бъде отразено в целия текст.
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6.3.2019 A8-0018/107

Изменение 107
Денис де Йонг, Корнелия Ернст, Таня Гонсалес Пеняс, Мари-Кристин Вержиа
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0018/2018
Даниел Далтон
Централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с 
информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство 
(ECRIS-TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато в държава членка се 
иска информация от регистрите за 
съдимост за гражданин на трета 
държава с цел наказателно 
производство срещу този гражданин 
или за каквито и да било цели, 
различни от тези на наказателното 
производство, в съответствие с 
националното право, централният 
орган на тази държава членка 
използва системата ECRIS-TCN за 
идентифициране на държавата членка 
или държавите членки, разполагаща(и) с 
информация от регистрите за съдимост 
за този гражданин на трета държава, за 
да получи информация за предишни 
присъди чрез ECRIS.

1. Централните органи на 
държавите членки използват 
системата ECRIS-TCN за 
идентифициране на държавата членка 
или държавите членки, разполагаща(и) с 
информация от регистрите за съдимост 
за гражданин на трета държава, за да 
получат информация за предишни 
присъди чрез ECRIS, когато 
информацията от регистрите за 
съдимост за това лице се изисква в 
съответната държава членка за 
целите на наказателно производство 
срещу това лице или за която и да 
било от посочените по-долу цели, ако 
тази информация е предоставена 
съгласно националното право и в 
съответствие с него: – проверка на 
собственото досие за съдимост на 
лицето по негово искане; – 
разрешения за достъп; – получаване 
на лиценз или разрешение; – проучване 
с цел наемане на работа; – проучване 
за пригодност за доброволчески 
дейности, включващо преки и редовни 
контакти с деца или уязвими лица; – 
издаване на виза, придобиване на 
гражданство и процедури, свързани с 
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миграцията, включително процедури 
по предоставяне на убежище; и 
проверки във връзка с договори за 
обществени поръчки и открити 
конкурси. В отделни случаи обаче, 
различни от случаите, в които 
гражданин на трета държава иска 
от централния орган на държава 
членка информация за собственото си 
досие за съдимост, или когато 
искането е направено с цел да се 
получи информация от регистрите за 
съдимост в изпълнение на член 10, 
параграф 2 от Директива 2011/93/ЕС, 
органът, който изисква информация 
от регистрите за съдимост, може да 
реши, че използването на системата 
ECRIS-TCN не е подходящо.
1а. Държавите членки не могат да 
използват системата ECRIS-TCN за 
цели, различни от посочените в 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Използването на ECRIS-TCN следва да бъде ограничено до идентифицирането на 
държавите членки, които притежават информация от регистрите за съдимост, и до 
видовете употреба, изброени в член 7, параграф 1. Следователно целта на 
настоящото изменение е да се заличи параграф 1а от член 7 от текста, получен в 
резултат на междуинституционалните преговори, като по този начин се запази 
останалата част от договорения текст, възпроизведен тук.


