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NL In verscheidenheid verenigd NL

6.3.2019 A8-0018/105

Amendement 105
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0018/2018
Daniel Dalton
Gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken 
inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is van toepassing op de 
verwerking van identiteitsgegevens van 
onderdanen van derde landen tegen wie de 
strafrechter in de lidstaten een definitieve 
beslissing heeft uitgesproken, teneinde te 
kunnen bepalen welke lidstaten dergelijke 
beslissingen hebben uitgesproken.

Deze verordening is van toepassing op de 
verwerking van identiteitsgegevens van 
onderdanen van derde landen tegen wie de 
strafrechter in de lidstaten een definitieve 
beslissing heeft uitgesproken, teneinde te 
kunnen bepalen welke lidstaten dergelijke 
beslissingen hebben uitgesproken. De 
bepalingen van deze verordening zijn niet 
van toepassing op burgers van de Unie die 
ook de nationaliteit van een derde land 
bezitten en die in de lidstaten veroordeeld 
zijn.

Or. en

Motivering

In deze verordening wordt, naar aanleiding van de interinstitutionele onderhandelingen, een 
gedifferentieerde behandeling opgelegd tussen burgers die alleen de nationaliteit van een 
lidstaat hebben en burgers die ook de nationaliteit van een derde land hebben. Tijdens de 
onderhandelingen is geen substantieel bewijsmateriaal voorgelegd ter rechtvaardiging van 
deze gedifferentieerde behandeling, die dus gemakkelijk een vorm van discriminatie in de zin 
van het EU-recht en het internationale recht zou kunnen vormen. Daarom moet dit 
onderscheid uit de verordening worden geschrapt. Dit amendement is bedoeld om het debat 
over dit onderwerp op gang te brengen. Tevens wordt erkend dat deze kwestie in de hele tekst 
tot uiting moet komen.
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6.3.2019 A8-0018/106

Amendement 106
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0018/2018
Daniel Dalton
Gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken 
inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Schrappen
Specifieke regels voor gezichtsopnames

1. De in artikel 5, lid 2, bedoelde 
gezichtsopnames worden alleen gebruikt 
ter bevestiging van de identiteit van een 
onderdaan van een derde land die werd 
vastgesteld als gevolg van een 
alfanumerieke zoekopdracht of een 
zoekopdracht op vingerafdrukken.
2. Zodra dat technisch mogelijk is, 
mogen gezichtsopnames ook worden 
gebruikt voor de vaststelling van de 
identiteit van een onderdaan van een 
derde land op basis van dit biometrische 
identificatiemiddel. Voordat deze functie 
in het ECRIS-TCN-systeem wordt 
ingevoerd, komt de Commissie met een 
verslag over de beschikbaarheid en 
geschiktheid van de vereiste technologie, 
waarover het Europees Parlement wordt 
geraadpleegd.

Or. en

Motivering

Bijna geen enkele lidstaat beschikt momenteel over een goed functionerend systeem van 
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gezichtsopnames die digitaal kunnen worden herkend en vergeleken. Het is daarom voorbarig 
om dit in het ECRIS-TCN in te voeren. Dit geldt des te meer omdat zelfs de vergelijking van 
vingerafdrukken nog niet op een betrouwbare manier functioneert. Dit amendement is 
bedoeld om het debat over het meenemen van gezichtsopnames op gang te brengen vanwege 
overwegingen van privacy, gegevensbescherming en technische haalbaarheid, die in de hele 
tekst moeten worden weerspiegeld.
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6.3.2019 A8-0018/107

Amendement 107
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0018/2018
Daniel Dalton
Gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken 
inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer in een lidstaat om 
strafregistergegevens van een onderdaan 
van een derde land wordt verzocht ten 
behoeve van een strafrechtelijke procedure 
tegen die onderdaan van een derde land of 
ten behoeve van enig ander doel dan een 
strafrechtelijke procedure overeenkomstig 
zijn nationaal recht, gebruikt de centrale 
autoriteit van die lidstaat het ECRIS-
TCN-systeem om vast te stellen welke 
lidstaten over strafregistergegevens van 
die onderdaan van een derde land 
beschikken teneinde via ECRIS 
informatie over eerdere veroordelingen te 
verkrijgen.

1. De centrale autoriteiten van de 
lidstaten gebruiken het ECRIS-TCN-
systeem om vast te stellen welke lidstaten 
beschikken over strafregistergegevens van 
een onderdaan van een derde land, met als 
doel via ECRIS informatie te verkrijgen 
over eerdere veroordelingen, wanneer in 
de betrokken lidstaat wordt verzocht om 
strafregistergegevens over die persoon ten 
behoeve van een strafrechtelijke procedure 
tegen die persoon of voor een van de 
volgende doelen, overeenkomstig het 
nationaal recht indien het hierin voorziet: 
- het controleren van het eigen 
strafregister op verzoek; - 
veiligheidsmachtigingen; - het verkrijgen 
van een vergunning of machtiging; - 
veiligheidsonderzoek in verband met 
werving; - veiligheidsonderzoek in 
verband met vrijwillige activiteiten 
waarbij er sprake is van rechtstreeks en 
geregeld contact met kinderen of 
kwetsbare personen; - visa, verwerving 
van staatsburgerschap en 
migratieprocedures, inclusief 
asielprocedures; en - controles in verband 
met overheidsopdrachten en openbare 
examens. In andere specifieke gevallen 
dan die waarin een onderdaan van een 
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derde land de centrale autoriteit van een 
lidstaat verzoekt om gegevens uit zijn 
eigen strafregister, of waarin het verzoek 
wordt gedaan om strafregistergegevens te 
verkrijgen krachtens artikel 10, lid 2, van 
Richtlijn 2011/93/EU, kan de om 
strafregistergegevens verzoekende 
autoriteit besluiten dat het gebruik van 
het Ecris-TCN-systeem niet gepast is.
1 bis. De lidstaten mogen het ECRIS-
TCN-systeem niet voor andere dan de in 
lid 1 genoemde doeleinden gebruiken.

Or. en

Motivering

Het gebruik van het ECRIS-TCN moet worden beperkt tot het identificeren van de lidstaten 
die beschikken over gegevens uit het strafregister en tot het in artikel 7, lid 1, genoemde 
gebruik. Met dit amendement wordt derhalve beoogd lid 1 bis van artikel 7 van de tekst, dat 
het resultaat is van de interinstitutionele onderhandelingen, te schrappen zodat de rest van de 
hier weergegeven overeengekomen tekst behouden blijft.


