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6.3.2019 A8-0018/105

Pakeitimas 105
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0018/2018
Daniel Dalton
Centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba 
asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (TCN sistema)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas trečiųjų šalių 
piliečių, dėl kurių priimti galutiniai 
sprendimai valstybių narių 
baudžiamuosiuose teismuose, tapatybės 
informacijos tvarkymui, siekiant nustatyti 
valstybę narę (-es), kurioje (-iose) priimti 
tokie sprendimai.

Šis reglamentas taikomas trečiųjų šalių 
piliečių, dėl kurių priimti galutiniai 
sprendimai valstybių narių 
baudžiamuosiuose teismuose, tapatybės 
informacijos tvarkymui, siekiant nustatyti 
valstybę narę (-es), kurioje (-iose) priimti 
tokie sprendimai. Reglamento nuostatos 
netaikomos Sąjungos piliečiams, kurie 
turi ir trečiosios šalies pilietybę ir dėl 
kurių valstybėse narėse buvo priimti 
apkaltinamieji nuosprendžiai;

Or. en

Pagrindimas

Reglamente, dėl kurio vyksta tarpinstitucinės derybos, nustatytas skirtingas požiūris į 
asmenis, turinčius tik valstybės narės pilietybę, ir į asmenis, kurie turi ir trečiosios šalies 
pilietybę. Per derybas nebuvo pateikta jokių svarių įrodymų, norint pagrįsti šį skirtingą 
požiūrį, todėl pagal ES ir tarptautinę teisę tai praktiškai galėtų reikšti diskriminaciją. Todėl 
šis atskyrimas turėtų būti išbrauktas iš reglamento. Šiuo pakeitimu siekiama pradėti 
diskusijas šiuo klausimu ir pripažįstama, kad šis klausimas turėtų būti atspindėtas visame 
tekste.
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6.3.2019 A8-0018/106

Pakeitimas 106
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0018/2018
Daniel Dalton
Centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba 
asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (TCN sistema)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Konkrečios veido atvaizdams skirtos 

taisyklės
1. 5 straipsnio 2 dalyje nurodyti veido 
atvaizdai naudojami tik trečiosios šalies 
piliečio, kurio tapatybė nustatyta atlikus 
tekstinę paiešką arba paiešką naudojant 
pirštų atspaudus, tapatybei patvirtinti.
2. Kai tik tai tampa techniškai 
įmanoma, veido atvaizdai taip pat gali būti 
naudojami siekiant nustatyti trečiosios 
šalies piliečio tapatybę remiantis šiuo 
biometriniu identifikatoriumi. Prieš šios 
funkcijos įgyvendinimą ECRIS-TCN 
sistemoje Komisija pateikia ataskaitą apie 
galimybes naudoti reikiamas 
technologijas ir jų parengimą darbui, o 
dėl to konsultuojamasi su Europos 
Parlamentu.

Or. en

Pagrindimas

Vargu, ar kuri nors valstybė narė šiuo metu turi gerai veikiančią veido atvaizdų atpažinimo ir 
palyginimo skaitmeniniu būdu, sistemą. Todėl per anksti ją įtraukti į ECRIS-TCN. Šį 
argumentą patvirtina ir tai, kad net pirštų atspaudų lyginimas vis dar nėra patikimas. Šiuo 
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pakeitimu siekiama pradėti diskusijas dėl veido atvaizdų įtraukimo į jį, kalbant apie 
privatumą, duomenų apsaugą ir technines galimybes, ir šis klausimas turėtų būti atspindėtas 
visame tekste.
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6.3.2019 A8-0018/107

Pakeitimas 107
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0018/2018
Daniel Dalton
Centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba 
asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (TCN sistema)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai valstybės narės prašoma 
pateikti su trečiosios šalies piliečiu 
susijusią informaciją apie teistumą, kad to 
trečiosios šalies piliečio atžvilgiu būtų 
galima vykdyti baudžiamąjį procesą arba 
kitais su baudžiamuoju procesu 
nesusijusiais tikslais pagal jos 
nacionalinę teisę, tos valstybės narės 
centrinė institucija naudoja ECRIS-TCN 
sistemą, kad nustatytų valstybę narę (-es), 
turinčią (-ias) su trečiosios šalies piliečiu 
susijusios informacijos apie teistumą, kad 
per ECRIS gautų informaciją apie 
ankstesnius apkaltinamuosius 
nuosprendžius.

1. Valstybių narių centrinės 
institucijos naudoja ECRIS-TCN sistemą 
siekdamos nustatyti valstybę (-es) narę (-
es), turinčią (-ias) informacijos apie 
trečiosios šalies piliečio teistumą, kad per 
ECRIS gautų informaciją apie 
ankstesnius apkaltinamuosius 
nuosprendžius, kai atitinkamoje valstybėje 
narėje prašoma pateikti su tuo asmeniu 
susijusią informaciją apie teistumą 
baudžiamojo proceso to asmens atžvilgiu 
vykdymo tikslais arba bet kuriais toliau 
nurodytais tikslais, jeigu tai numatyta 
nacionalinėje teisėje ir pagal ją: – siekiant 
paties asmens prašymu patikrinti 
informaciją apie jo teistumą; – 
patikimumo patikrinimų tikslais;– 
licencijos ar leidimo išdavimo tikslais;– 
siekiant patikrinti patikimumą įdarbinimo 
tikslais;– siekiant patikrinti patikimumą 
savanoriškos veiklos, apimančios 
tiesioginius ir reguliarius kontaktus su 
vaikais ar pažeidžiamais asmenimis, 
tikslais; – vizų, pilietybės įgijimo ir 
migracijos procedūrų, įskaitant 
prieglobsčio procedūras, tikslais ir– 
patikrinimų, susijusių su viešosiomis 
sutartimis ir viešaisiais egzaminais, 
tikslais. Tačiau konkrečiais atvejais, 
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išskyrus atvejus, kai trečiosios šalies 
pilietis prašo valstybės narės centrinės 
institucijos pateikti informaciją apie savo 
paties teistumą arba kai prašymas 
pateikiamas siekiant gauti informaciją 
apie teistumą taikant Direktyvos 
2011/93/ES 10 straipsnio 2 dalį, 
institucija, prašanti pateikti informaciją 
apie teistumą, gali nuspręsti, kad ECRIS-
TCN sistemos naudojimas yra 
netikslingas.
1a. Valstybė narė negali naudoti sistemos 
ECRIS-TCN jokiais kitais tikslais, 
išskyrus nustatytuosius 1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

ECRIS-TCN turėtų galėti naudoti tik nustatančioji valstybė narė, turinti informaciją apie 
teistumą, ir tik 7 straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais. Todėl šiuo pakeitimu siekiama 
išbraukti 7 straipsnio 1a dalį iš tarpinstitucinių derybų teksto, taigi likusi teksto dalis, dėl 
kurios susitarta, išdėstyta čia.


