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6.3.2019 A8-0018/105

Amendamentul 105
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0018/2018
Daniel Dalton
Un sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind 
condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (sistemul ECRIS-TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică prelucrării 
de informații privind identitatea 
resortisanților țărilor terțe care au făcut 
obiectul unei hotărâri definitive a 
instanțelor penale împotriva lor în statele 
membre, cu scopul de a identifica statul 
membru (statele membre) în care au fost 
pronunțate aceste hotărâri.

Prezentul regulament se aplică prelucrării 
de informații privind identitatea 
resortisanților țărilor terțe care au făcut 
obiectul unei hotărâri definitive a 
instanțelor penale împotriva lor în statele 
membre, cu scopul de a identifica statul 
membru (statele membre) în care au fost 
pronunțate aceste hotărâri. Dispozițiile 
prezentului regulament nu se aplică 
cetățenilor Uniunii care dețin, de 
asemenea, cetățenia unei țări terțe și care 
au fost condamnați în statele membre.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament, în urma negocierilor interinstituționale, impune un tratament 
diferențiat între cetățenii care au doar cetățenia unui stat membru și cei care au, de 
asemenea, cetățenia unei țări terțe. Pe tot parcursul negocierilor, nu au fost prezentate dovezi 
substanțiale care să justifice acest tratament diferențiat, care ar putea, prin urmare, să 
constituie cu ușurință o discriminare, în conformitate cu dreptul UE și cu dreptul 
internațional. Din acest motiv, această distincție ar trebui eliminată din regulament. 
Prezentul amendament vizează deschiderea dezbaterii pe această temă și recunoaște că acest 
aspect ar trebui să se reflecte în întregul text.
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6.3.2019 A8-0018/106

Amendamentul 106
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0018/2018
Daniel Dalton
Un sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind 
condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (sistemul ECRIS-TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat
Norme specifice aplicabile imaginilor 

faciale
1. Imaginile faciale menționate la 
articolul 5 alineatul (2) sunt utilizate 
numai pentru a confirma identitatea unui 
resortisant dintr-o țară terță care a fost 
identificat în urma unei căutări 
alfanumerice sau a unei căutări cu 
ajutorul amprentelor digitale.
2. De îndată ce acest lucru va fi 
posibil din punct de vedere tehnic, 
imaginile faciale pot fi de asemenea 
utilizate pentru identificarea unui 
resortisant dintr-o țară terță pe baza 
identificatorilor biometrici. Înainte ca 
această funcționalitate să fie introdusă în 
sistemul ECRIS-TCN, Comisia prezintă 
un raport privind disponibilitatea și 
gradul de adecvare al tehnologiei 
necesare, fiind consultat și Parlamentul 
European.

Or. en
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Justificare

Aproape niciun stat membru nu are în prezent un sistem funcțional de imagini faciale care să 
poată fi recunoscute și comparate digital. Prin urmare, este prematur ca acesta să fie 
introdus în sistemul ECRIS-TCN. Acest lucru este valabil cu atât mai mult cu cât nici măcar 
compararea amprentelor digitale nu funcționează încă în mod fiabil. Prezentul amendament 
vizează deschiderea dezbaterii privind includerea imaginilor faciale din motive legate de 
confidențialitate, protecția datelor și fezabilitate tehnică, care ar trebui să se reflecte în 
întregul text.
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6.3.2019 A8-0018/107

Amendamentul 107
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0018/2018
Daniel Dalton
Un sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind 
condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (sistemul ECRIS-TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când informațiile privind 
cazierul judiciar al unui resortisant al unei 
țări terțe sunt solicitate într-un stat 
membru în scopul unor proceduri penale 
împotriva resortisantului țării terțe în 
cauză sau pentru orice alte scopuri decât 
procedurile penale desfășurate în 
conformitate cu legislația sa națională, 
autoritatea centrală din statul membru 
respectiv utilizează sistemul ECRIS-TCN 
pentru a identifica statul membru (statele 
membre) care deține (dețin) informații 
privind cazierul judiciar al resortisantului 
țării terțe în cauză în vederea obținerii de 
informații cu privire la condamnările 
anterioare prin intermediul ECRIS.

1. Autoritățile centrale din statele 
membre utilizează sistemul ECRIS-TCN 
pentru a identifica statul membru (statele 
membre) care deține (dețin) informații 
privind cazierul judiciar al unui resortisant 
al unei țări terțe, pentru a obține 
informații cu privire la condamnările 
anterioare prin intermediul ECRIS, 
atunci când informațiile privind cazierul 
judiciar al persoanei respective sunt 
solicitate în statul membru interesat, în 
scopul unor proceduri penale împotriva 
persoanei în cauză sau în oricare dintre 
scopurile enumerate în continuare, dacă 
sunt prevăzute în dreptul intern și sunt în 
conformitate cu acesta: - verificarea 
cazierului judiciar al unei persoane, la 
cererea acesteia; - autorizările de 
securitate; - obținerea unei licențe sau a 
unui permis; - verificarea în vederea 
angajării; - verificarea activităților de 
voluntariat care presupun contacte directe 
și regulate cu copiii sau cu persoanele 
vulnerabile; - viza, dobândirea cetățeniei 
și procedurile în materie de migrație, 
inclusiv procedurile de azil și controalele 
în legătură cu contractele publice și 
examinările publice. Cu toate acestea, în 
anumite cazuri, altele decât cele în care 
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un resortisant al unei țări terțe solicită 
autorității centrale a unui stat membru 
informații referitoare la propriul cazier 
judiciar sau în care cererea este făcută 
pentru a obține informații privind 
cazierele judiciare în aplicarea 
articolului 10 alineatul (2) din Directiva 
2011/93/UE, autoritatea care solicită 
informații privind cazierele judiciare 
poate decide că utilizarea sistemului 
ECRIS-TCN nu este adecvată.
1a. Statele membre nu pot utiliza sistemul 
ECRIS-TCN în alte scopuri decât cele 
prevăzute la alineatul (1).

Or. en

Justificare

Utilizarea sistemului ECRIS-TCN ar trebui să fie restricționată pentru a identifica statele 
membre care dețin informații privind cazierul judiciar și utilizările enumerate la articolul 7 
alineatul (1). Prin urmare, prezentul amendament urmărește să elimine alineatul (1a) de la 
articolul 7 din textul rezultat în urma negocierilor interinstituționale, menținând, astfel, restul 
textului convenit reprodus aici.


