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6.3.2019 A8-0018/105

Poprawka 105
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0018/2018
Daniel Dalton
Scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o 
wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców 
(ECRIS-TCN) 
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do przetwarzania informacji dotyczących 
tożsamości obywateli państw trzecich, 
którzy podlegają prawomocnym 
orzeczeniom wydanym przeciwko nim 
przez sądy karne w państwach 
członkowskich, do celów identyfikacji 
państw członkowskich, w których takie 
orzeczenia zostały wydane.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do przetwarzania informacji dotyczących 
tożsamości obywateli państw trzecich, 
którzy podlegają prawomocnym 
orzeczeniom wydanym przeciwko nim 
przez sądy karne w państwach 
członkowskich, do celów identyfikacji 
państw członkowskich, w których takie 
orzeczenia zostały wydane. Przepisy 
niniejszego rozporządzenia nie mają 
zastosowania do obywateli Unii, którzy 
posiadają również obywatelstwo państwa 
trzeciego i byli skazani w państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie, w następstwie negocjacji międzyinstytucjonalnych, wprowadza 
zróżnicowane traktowanie obywateli, którzy posiadają wyłącznie obywatelstwo państwa 
członkowskiego, oraz tych, którzy posiadają również obywatelstwo państwa trzeciego. W 
trakcie negocjacji nie przedstawiono żadnych istotnych dowodów uzasadniających to 
zróżnicowane traktowanie, które w związku z tym łatwo mogłoby stanowić dyskryminację w 
rozumieniu prawa unijnego i międzynarodowego. Z tego powodu należy usunąć to 
rozróżnienie z rozporządzenia. Niniejsza poprawka ma na celu otwarcie debaty na ten temat i 
uznaje, że kwestia ta powinna znaleźć odzwierciedlenie w całym tekście.
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Poprawka 106
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0018/2018
Daniel Dalton
Scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o 
wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców 
(ECRIS-TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreśla się
Zasady szczegółowe dotyczące 

wizerunków twarzy
1. Wizerunki twarzy, o których mowa 
w art. 5 ust. 2 wykorzystuje się wyłącznie 
w celu potwierdzenia tożsamości 
obywatela państwa trzeciego, który został 
zidentyfikowany w wyniku wyszukiwania 
alfanumerycznego lub wyszukiwania przy 
pomocy odcisków palców.
2. Jak tylko stanie się to technicznie 
możliwe, wizerunki twarzy mogą być także 
wykorzystywane w celu określenia 
tożsamości obywatela państwa trzeciego 
na podstawie tego znaku biometrycznego. 
Zanim funkcja ta zostanie wdrożona w 
systemie ECRIS-TCN, Komisja 
przedstawia w sprawozdaniu, czy dostępne 
i gotowe są niezbędne rozwiązania 
techniczne; sprawozdanie to 
konsultowane jest z Parlamentem 
Europejskim.

Or. en
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Uzasadnienie

Prawie żadne państwo członkowskie nie ma obecnie dobrze funkcjonującego systemu 
wizerunków twarzy, które można cyfrowo rozpoznawać i porównywać. Wprowadzenie tego w 
ECRIS-TCN jest zatem przedwczesne. Jest to tym bardziej istotne, że nawet porównywanie 
odcisków palców nie funkcjonuje jeszcze w wiarygodny sposób. Niniejsza poprawka ma na 
celu otwarcie debaty na temat włączenia wizerunków twarzy z uwagi na względy prywatności, 
ochrony danych i wykonalności technicznej, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w całym 
tekście.
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Poprawka 107
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0018/2018
Daniel Dalton
Scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o 
wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców 
(ECRIS-TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku wniosku o udzielenie 
informacji z rejestrów karnych 
dotyczących obywatela państwa trzeciego, 
otrzymanego w danym państwie 
członkowskim do celów postępowania 
karnego wobec tego obywatela państwa 
trzeciego lub do celów innych niż 
postępowanie karne zgodnie z prawem 
krajowym tego państwa członkowskiego 
organ centralny tego państwa 
członkowskiego wykorzystuje system 
ECRIS-TCN w celu identyfikacji państw 
członkowskich posiadających informacje 
z rejestrów karnych dotyczących tego 
obywatela państwa trzeciego, aby uzyskać 
informacje o wcześniejszych wyrokach 
skazujących za pośrednictwem systemu 
ECRIS.

1. Organy centralne państw 
członkowskich korzystają z systemu 
ECRIS-TCN do identyfikacji państwa 
członkowskiego lub państw członkowskich 
posiadających informacje z rejestrów 
karnych dotyczące danego obywatela 
państwa trzeciego, aby za pośrednictwem 
systemu ECRIS uzyskać informacje o 
uprzednich wyrokach skazujących, w 
przypadku gdy o informacje z rejestrów 
karnych dotyczące danej osoby 
wystąpiono w danym państwie 
członkowskim do celów postępowania 
karnego przeciwko tej osobie lub do 
jednego z następujących celów, jeżeli 
przewiduje to prawo krajowe i jest to 
zgodne z prawem krajowym: – 
sprawdzenie informacji zawartych w 
rejestrze karnym na wniosek osoby, której 
informacje te dotyczą; – poświadczenie 
bezpieczeństwa;– uzyskanie licencji lub 
zezwolenia; – weryfikacja na potrzeby 
zatrudnienia;– weryfikacja na potrzeby 
działalności wolontariackiej związanej z 
bezpośrednim i regularnym kontaktem z 
dziećmi lub osobami wymagającymi 
szczególnego traktowania; – procedury 
związane z wizami, uzyskaniem 
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obywatelstwa i migracją, w tym procedury 
azylowe; oraz – weryfikacje związane z 
zamówieniami publicznymi i egzaminami 
publicznymi. Jednak w szczególnych 
przypadkach – poza tymi, w których do 
organu centralnego państwa 
członkowskiego z wnioskiem o udzielenie 
informacji z rejestru karnego na swój 
temat zwraca się obywatel państwa 
trzeciego lub w których zapytanie ma 
służyć uzyskaniu informacji z rejestru 
karnego w wyniku zastosowania art. 10 
ust. 2 dyrektywy 2011/93/UE – organ 
występujący o informacje z rejestru 
karnego może zdecydować, że skorzystanie 
z systemu ECRIS-TCN nie jest właściwe.
1a. Państwa członkowskie nie mogą 
korzystać z systemu ECRIS-TCN do celów 
innych niż te, o których mowa w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystywanie ECRIS-TCN powinno być ograniczone do identyfikowania państw 
członkowskich, które posiadają informacje z rejestrów karnych i do zastosowań 
wymienionych w art. 7 ust. 1. W związku z tym niniejsza poprawka ma na celu skreślenie art. 
7 ust. 1a z tekstu będącego wynikiem negocjacji międzyinstytucjonalnych i utrzymanie 
pozostałej części uzgodnionego tekstu zacytowanego powyżej.


