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6.3.2019 A8-0018/105

Pozměňovací návrh 105
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0018/2018
Daniel Dalton
Centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních 
státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (systém ECRIS-TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se uplatňuje na zpracovávání 
informací o totožnosti státních příslušníků 
třetích zemí, na něž se vztahují konečná 
rozhodnutí trestních soudů v členských 
státech, za účelem zjištění členských států, 
kde byla tato rozhodnutí vynesena.

Toto nařízení se uplatňuje na zpracovávání 
informací o totožnosti státních příslušníků 
třetích zemí, na něž se vztahují konečná 
rozhodnutí trestních soudů v členských 
státech, za účelem zjištění členských států, 
kde byla tato rozhodnutí vynesena. 
Ustanovení tohoto nařízení se nevztahují 
na občany Unie, kteří jsou současně 
státními příslušníky některé třetí země a 
kteří byli odsouzeni v členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Na základě interinstitucionálních jednání stanovuje toto nařízení určité zacházení s občany, 
kteří jsou pouze státními příslušníky nějakého členského státu, a jiné zacházení s těmi, kteří 
jsou současně státními příslušníky třetí země. Během jednání nebyly ke zdůvodnění tohoto 
rozdílného zacházení předloženy žádné podstatné důkazy. Z hlediska práva EU a 
mezinárodního práva by tedy toto rozdílné zacházení mohlo být snadno nahlíženo jako 
diskriminace. Proto by toto rozlišování mělo být z nařízení vypuštěno. Účelem tohoto 
pozměňovacího návrhu je rozpoutat diskusi o této záležitosti a konstatovat, že tato otázka by 
se měla odrazit v celém znění předpisu.
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6.3.2019 A8-0018/106

Pozměňovací návrh 106
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0018/2018
Daniel Dalton
Centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních 
státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (systém ECRIS-TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Specifická pravidla pro zobrazení obličeje
1. Zobrazení obličeje uvedená v čl. 5 
odst. 2 se používají pouze k potvrzení 
totožnosti státního příslušníka třetí země, 
jehož totožnost byla zjištěna jako výsledek 
alfanumerického vyhledávání nebo 
vyhledávání s použitím otisků prstů.
2. Jakmile to bude z technického 
hlediska možné, lze zobrazení obličeje 
a otisky prstů používat též ke zjištění 
totožnosti státního příslušníka třetí země 
na základě jeho biometrického 
identifikátoru. Před zavedením této 
funkce do systému ECRIS-TCN předloží 
Komise zprávu o dostupnosti 
a připravenosti potřebné technologie, 
kterou konzultuje s Evropským 
parlamentem.

Or. en

Odůvodnění

Téměř žádný členský stát nemá v současné době k dispozici dobře fungující systém pro taková 
zobrazení obličejů, aby je bylo možné rozpoznávat digitální technologií a srovnávat. Zavádět 
tuto funkci do systému ECRIS-TCN je tedy předčasné. To platí tím spíše, že i porovnávání 



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

CS Jednotná v rozmanitosti CS

otisků prstů stále nefunguje spolehlivě. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je rozpoutat 
diskusi o zahrnutí zobrazování obličeje do systému, a to s ohledem na ochranu soukromí, 
ochranu údajů a technickou proveditelnost, což by se mělo promítnout do celého textu.
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6.3.2019 A8-0018/107

Pozměňovací návrh 107
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0018/2018
Daniel Dalton
Centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních 
státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (systém ECRIS-TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vyžadují-li se v členském státě 
informace z rejstříku trestů o státním 
příslušníkovi třetí země za účelem 
trestního řízení vedeného proti němu, nebo 
za jakýmkoli jiným účelem než za účelem 
trestního řízení v souladu s vnitrostátním 
právem tohoto členského státu, použije 
ústřední orgán daného členského státu 
systém ECRIS-TCN ke zjištění členských 
států, které mají informace z rejstříku 
trestů o tomto státním příslušníkovi třetí 
země, aby prostřednictvím systému ECRIS 
získal informace o předcházejících 
odsouzeních.

1. Ústřední orgány členských států 
používají systém ECRIS-TCN k 
identifikaci členských států, které mají 
informace z rejstříku trestů o státním 
příslušníkovi třetí země, s cílem získat 
informace o předchozích odsouzeních 
prostřednictvím systému ECRIS, pokud 
jsou informace o této osobě z rejstříku 
trestů v dotčeném členském státě 
požadovány pro účely trestního řízení proti 
této osobě, nebo za jakýmkoli jiným níže 
uvedeným účelem, je-li stanoven ve 
vnitrostátních právních předpisech a je v 
souladu s nimi: – kontrola vlastního 
rejstříku trestů na žádost dané osoby; – 
bezpečnostní prověrky;– získání licence 
nebo povolení;– prověření pro potřeby 
zaměstnavatele;– prověření pro účely 
dobrovolných činností, jejichž součástí 
jsou přímé a pravidelné kontakty s dětmi 
nebo zranitelnými osobami; – postupy 
související s vízy, získáním občanství a 
migrací, včetně azylových řízení, a 
kontroly související s veřejnými 
zakázkami a veřejným výběrovým řízením. 
Nicméně v určitých případech, jiných než 
těch, kdy státní příslušník třetí země žádá 
ústřední orgán členského státu o 
informace ze svého vlastního rejstříku 
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trestů, nebo kdy je žádost podána za 
účelem získání informací z rejstříku trestů 
na základě čl. 10 odst. 2 směrnice 
2011/93/EU, může orgán žádající 
o informace z rejstříku trestů rozhodnout, 
že použití systému ECRIS-TCN není 
vhodné.
1a. Členské státy nesmí použít systém 
ECRIS-TCN pro žádné jiné účely než pro 
účely uvedené v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Použití systému ECRIS-TCN by mělo být omezeno na zjišťování členských států, které mají 
k dispozici informace z rejstříku trestů, a na účely uvedené v čl. 7 odst. 1. Účelem tohoto 
pozměňovacího návrhu tedy je vypustit z textu čl. 7 odst. 1a, který je výsledkem 
interinstitucionálních jednání, a zachovat zbývající část dohodnutého znění, která je zde 
uvedena.


