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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία στοιχείων ταυτότητας 
υπηκόων τρίτων χωρών εις βάρος των 
οποίων υπάρχουν αμετάκλητες αποφάσεις 
από ποινικά δικαστήρια των κρατών μελών 
για τον σκοπό του εντοπισμού του ή των 
κρατών μελών στα οποία έχουν εκδοθεί οι 
εν λόγω αποφάσεις.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία στοιχείων ταυτότητας 
υπηκόων τρίτων χωρών εις βάρος των 
οποίων υπάρχουν αμετάκλητες αποφάσεις 
από ποινικά δικαστήρια των κρατών μελών 
για τον σκοπό του εντοπισμού του ή των 
κρατών μελών στα οποία έχουν εκδοθεί οι 
εν λόγω αποφάσεις. Οι διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζονται 
σε πολίτες της Ένωσης οι οποίοι έχουν 
επίσης την ιθαγένεια τρίτης χώρας και εις 
βάρος των οποίων υπάρχουν 
καταδικαστικές αποφάσεις στα κράτη 
μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός, μετά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις, επιβάλλει διαφοροποιημένη 
μεταχείριση μεταξύ πολιτών που έχουν μόνο την ιθαγένεια κράτους μέλους και πολιτών που 
έχουν επίσης την ιθαγένεια τρίτης χώρας. Καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δεν 
παρουσιάστηκαν στοιχεία που να δικαιολογούν αυτή τη διαφοροποιημένη μεταχείριση, η οποία 
εύκολα θα μπορούσε, επομένως, να αποτελεί διακριτική μεταχείριση σύμφωνα με το ενωσιακό 
και το διεθνές δίκαιο. Για τον λόγο αυτό, η διάκριση αυτή πρέπει να διαγραφεί από τον 
κανονισμό. Η τροπολογία αποσκοπεί στο άνοιγμα της συζήτησης για το θέμα και αναγνωρίζει 
ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε ολόκληρο το κείμενο.
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Ειδικοί κανόνες για εικόνες προσώπου

1. Οι εικόνες προσώπου που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
χρησιμοποιούνται μόνο για την 
επιβεβαίωση της ταυτότητας υπηκόου 
τρίτης χώρας που ταυτοποιήθηκε ως 
αποτέλεσμα αναζήτησης με βάση 
αλφαριθμητικά δεδομένα ή με τη χρήση 
δακτυλικών αποτυπωμάτων.
2. Αμέσως μόλις καταστεί εφικτό 
από τεχνικής απόψεως, οι εικόνες 
προσώπου μπορούν να χρησιμοποιούνται 
και για την ταυτοποίηση υπηκόου τρίτης 
χώρας με βάση αυτό το βιομετρικό 
αναγνωριστικό στοιχείο. Προτού 
εφαρμοστεί η λειτουργική αυτή 
δυνατότητα στο σύστημα ECRIS-TCN, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για το κατά 
πόσον είναι διαθέσιμη και έτοιμη η 
απαιτούμενη τεχνολογία, ενώ ζητείται 
σχετικά η γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σχεδόν κανένα κράτος μέλος δεν διαθέτει προς το παρόν ένα λειτουργικό σύστημα εικόνων 
προσώπου που να μπορεί να αναγνωρίζονται και να συγκρίνονται ψηφιακά. Επομένως, είναι 
πρόωρο να εισαχθεί αυτό στο ECRIS-TCN. Αυτό ισχύει κατά μείζονα λόγο, εφόσον ακόμη και η 
σύγκριση δακτυλικών αποτυπωμάτων δεν λειτουργεί ακόμα με αξιόπιστο τρόπο. Η παρούσα 
τροπολογία αποσκοπεί να ανοίξει τη συζήτηση σχετικά με τη συμπερίληψη των εικόνων 
προσώπου, για λόγους ιδιωτικότητας, προστασίας των δεδομένων και τεχνικής εφικτότητας, 
που θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε ολόκληρο το κείμενο.
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν σε ένα κράτος μέλος 
ζητούνται πληροφορίες ποινικού μητρώου 
για υπήκοο τρίτης χώρας για τους σκοπούς 
ποινικής διαδικασίας σε βάρος του εν 
λόγω υπηκόου τρίτης χώρας ή για άλλους 
σκοπούς πλην των σκοπών της ποινικής 
διαδικασίας σύμφωνα με το εθνικό του 
δίκαιο, η κεντρική αρχή του 
προαναφερόμενου κράτους μέλους 
χρησιμοποιεί το σύστημα ECRIS-TCN 
προκειμένου να εντοπίσει το ή τα κράτη 
μέλη που διαθέτουν πληροφορίες ποινικού 
μητρώου για τον εν λόγω υπήκοο τρίτης 
χώρας με σκοπό να λάβει πληροφορίες για 
τυχόν προηγούμενες καταδίκες μέσω του 
ECRIS.

1. Οι κεντρικές αρχές των κρατών 
μελών χρησιμοποιούν το σύστημα 
ECRIS-TCN για να προσδιορίζουν το ή 
τα κράτη μέλη που διαθέτουν 
πληροφορίες ποινικού μητρώου σχετικά με 
υπήκοο τρίτης χώρας, προκειμένου να 
αποκτηθούν μέσω του ECRIS 
πληροφορίες για προηγούμενες 
καταδίκες, όταν πληροφορίες ποινικού 
μητρώου για το πρόσωπο αυτό ζητούνται 
στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για τους 
σκοπούς ποινικής διαδικασίας κατά του 
προσώπου αυτού ή για κάποιον άλλο από 
τους ακόλουθους σκοπούς, εφόσον 
προβλέπεται από και σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο: τον έλεγχο του ποινικού 
μητρώου του προσώπου κατόπιν ιδίου 
αιτήματος, — εξουσιοδοτήσεις 
ασφαλείας· — απόκτηση άδειας· — 
έλεγχο του προσωπικού· — έλεγχο για 
εθελοντικές δραστηριότητες που 
περιλαμβάνουν άμεσες και τακτικές 
επαφές με παιδιά ή ευάλωτα άτομα· 
θεώρηση διαβατηρίου, απόκτηση 
ιθαγένειας και διαδικασίες 
μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων 
των σχετικών με το άσυλο διαδικασιών· 
και ελέγχους σε σχέση με δημόσιες 
συμβάσεις και κρατικές εξετάσεις. 
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Ωστόσο, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, 
εκτός των περιπτώσεων όπου ένας 
υπήκοος τρίτης χώρας ζητεί από την 
κεντρική αρχή κράτους μέλους 
πληροφορίες σχετικά με το δικό του 
ποινικό μητρώο ή όταν η αίτηση 
υποβάλλεται για τη συλλογή πληροφοριών 
ποινικού μητρώου κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 10 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2011/93/ΕΕ, η αρχή που ζητεί 
πληροφορίες ποινικού μητρώου μπορεί να 
αποφασίζει ότι δεν ενδείκνυται η χρήση 
του συστήματος ECRIS-TCN.
1α. Το κράτος μέλος δεν μπορεί να 
χρησιμοποιεί το σύστημα ECRIS-TCN 
για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς 
που ορίζονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση του ECRIS-TCN θα πρέπει να περιορίζεται στον εντοπισμό κρατών μελών που έχουν 
πληροφορίες ποινικού μητρώου και στις χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1. 
Ως εκ τούτου, η παρούσα τροπολογία επιδιώκει να διαγράψει την παράγραφο 1α του άρθρου 7 
του κειμένου που προκύπτει από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις, διατηρώντας έτσι το 
υπόλοιπο συμφωνηθέν κείμενο που αναπαράγεται εδώ.


