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6.3.2019 A8-0018/105

Ændringsforslag 105
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0018/2018
Daniel Dalton
Centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om 
straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (TCN-systemet)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
behandling af identitetsoplysninger om 
tredjelandsstatsborgere, der har været 
genstand for endelige afgørelser truffet af 
en straffedomstol i medlemsstaterne, med 
henblik på bestemmelse af, i hvilken eller 
hvilke medlemsstater sådanne afgørelser 
blev truffet.

Denne forordning finder anvendelse på 
behandling af identitetsoplysninger om 
tredjelandsstatsborgere, der har været 
genstand for endelige afgørelser truffet af 
en straffedomstol i medlemsstaterne, med 
henblik på bestemmelse af, i hvilken eller 
hvilke medlemsstater sådanne afgørelser 
blev truffet. Bestemmelserne i denne 
forordning finder ikke anvendelse på 
unionsborgere, der også er statsborgere i 
et tredjeland, og som har fået domme i 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Denne forordning medfører efter de interinstitutionelle forhandlinger en differentieret 
behandling af borgere, som kun er statsborgere i en medlemsstat, og dem, der også er 
statsborgere i et tredjeland. Under forhandlingerne blev der ikke fremlagt væsentlige beviser 
for denne differentierede behandling, som derfor let kunne udgøre en forskelsbehandling i 
henhold til EU-retten og folkeretten. Dette er grunden til, at denne sondring bør udgå af 
forordningen. Dette ændringsforslag har til formål at åbne op for debatten om emnet og 
udtrykker erkendelse af, at dette spørgsmål bør afspejles i hele teksten.
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6.3.2019 A8-0018/106

Ændringsforslag 106
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0018/2018
Daniel Dalton
Centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om 
straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (TCN-systemet)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Særlige regler for ansigtsbilleder

1. Ansigtsbilleder som omhandlet i 
artikel 5, stk. 2, må kun anvendes til at 
bekræfte identiteten af 
tredjelandsstatsborgere, der er blevet 
identificeret ved alfanumerisk søgning 
eller søgning ved hjælp af fingeraftryk.
2. Så snart det er teknisk muligt, må 
ansigtsbilleder også anvendes til at 
identificere tredjelandsstatsborgere på 
grundlag af denne biometriske 
identifikator. Inden denne funktion 
implementeres i ECRIS-TCN-systemet, 
fremlægger Kommissionen en rapport om 
den nødvendige teknologis tilgængelighed 
og umiddelbare anvendelighed, som 
forelægges Europa-Parlamentet til 
høring.

Or. en

Begrundelse

Der er næppe nogen medlemsstat, der i øjeblikket har et velfungerende system af 
ansigtsbilleder, som kan genkendes og sammenlignes digitalt. Det er derfor for tidligt at 
indføre dette i ECRIS-TCN. Dette gælder så meget desto mere, eftersom ikke en gang 
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sammenligning af fingeraftryk fungerer pålideligt endnu. Dette ændringsforslag har til formål 
at åbne op for debatten om optagelse af ansigtsbilleder ud fra hensynet til privatlivets fred, 
databeskyttelse og teknisk gennemførlighed, hvilket bør afspejles i hele teksten.
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6.3.2019 A8-0018/107

Ændringsforslag 107
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0018/2018
Daniel Dalton
Centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om 
straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (TCN-systemet)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når der i en medlemsstat anmodes 
om strafferegisteroplysninger om en 
tredjelandsstatsborger med henblik på en 
straffesag mod den pågældende 
tredjelandsstatsborger eller til andre 
formål end en straffesag i 
overensstemmelse med medlemsstatens 
nationale ret, anvender medlemsstatens 
centrale myndighed ECRIS-TCN-systemet 
til bestemmelse af, hvilken eller hvilke 
medlemsstater der ligger inde med 
strafferegisteroplysninger om den 
pågældende tredjelandsstatsborger med 
henblik på at indhente oplysninger om 
tidligere domfældelser via ECRIS.

1. Medlemsstaternes centrale 
myndigheder anvender ECRIS-TCN-
systemet til bestemmelse af, hvilken eller 
hvilke medlemsstater der ligger inde med 
strafferegisteroplysninger om en 
tredjelandsstatsborger med henblik på at 
indhente oplysninger om tidligere 
straffedomme via ECRIS, når der 
anmodes om strafferegisteroplysninger om 
den pågældende person i den berørte 
medlemsstat med henblik på en straffesag 
mod den pågældende person eller til 
følgende formål, hvis det er fastsat i 
henhold til og i overensstemmelse med 
national ret: - kontrol af en persons eget 
strafferegister på dennes anmodning - 
sikkerhedsgodkendelse, opnåelse af licens 
eller tilladelse, kontrolundersøgelser 
forud for ansættelse og baggrundskontrol 
med henblik på frivillige aktiviteter, der 
involverer direkte og regelmæssig kontakt 
med børn eller sårbare personer - visum, 
erhvervelse af statsborgerskab og 
migrationsprocedurer, herunder 
asylprocedurer, og - kontroller i 
forbindelse med offentlige kontrakter og 
offentlige test. I særlige tilfælde, bortset 
fra tilfælde, hvor en 
tredjelandsstatsborger anmoder en 
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medlemsstats centrale myndighed om 
oplysninger fra sit eget strafferegister, 
eller når anmodningen foretages for at 
indhente strafferegisteroplysninger i 
medfør af artikel 10, stk. 2, i direktiv 
2011/93/EU, kan den myndighed, der 
anmoder om strafferegisteroplysninger, 
beslutte, at anvendelsen af ECRIS-TCN-
systemet ikke er hensigtsmæssig.
1a. Medlemsstaterne kan ikke anvende 
ECRIS-TCN-systemet til andre formål 
end dem, der er fastsat i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af ECRIS-TCN bør begrænses for at identificere medlemsstater, der ligger inde 
med strafferegisteroplysninger, og de anvendelser, der er anført i artikel 7, stk. 1. Dette 
ændringsforslag har derfor til formål at ophæve artikel 7, stk. 1a, i den tekst, der er resultatet 
af de interinstitutionelle forhandlinger, og dermed gengives resten af den tekst, der er 
gengivet her.


