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6.3.2019 A8-0018/105

Pozmeňujúci návrh 105
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0018/2018
Daniel Dalton
Centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie 
o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa uplatňuje na 
spracovanie informácií o totožnosti 
štátnych príslušníkov tretích krajín, na 
ktorých sa vzťahujú konečné rozhodnutia 
trestných súdov v členských štátoch, 
s cieľom identifikovať, ktoré členské štáty 
tieto rozhodnutia vyniesli.

Toto nariadenie sa uplatňuje na 
spracovanie informácií o totožnosti 
štátnych príslušníkov tretích krajín, na 
ktorých sa vzťahujú konečné rozhodnutia 
trestných súdov v členských štátoch, 
s cieľom identifikovať členské štáty, v 
ktorých boli takéto rozhodnutia prijaté. 
Ustanovenia tohto nariadenia sa 
nevzťahujú na občanov Únie, ktorí sú 
zároveň štátnymi príslušníkmi tretej 
krajiny a ktorí boli odsúdení v členských 
štátoch.

Or. en

Odôvodnenie

Po medziinštitucionálnych rokovaniach sa v tomto nariadení ustanovuje diferencované 
zaobchádzanie medzi štátnymi príslušníkmi, ktorí majú len štátnu príslušnosť členského štátu, 
a tými, ktorí majú aj štátnu príslušnosť tretej krajiny. Počas rokovaní neboli predložené 
žiadne presvedčivé dôkazy na odôvodnenie tohto diferencovaného zaobchádzania, ktoré by 
preto podľa práva EÚ a medzinárodného práva mohlo ľahko predstavovať diskrimináciu . 
Preto by sa toto rozlíšenie malo z nariadenia vypustiť. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je 
otvoriť diskusiu na túto tému, pričom táto otázka by sa mala zohľadniť v celom texte.
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6.3.2019 A8-0018/106

Pozmeňujúci návrh 106
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0018/2018
Daniel Dalton
Centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie 
o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Návrh nariadenia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6 vypúšťa sa
Osobitné pravidlá pre podoby tváre

1. Podoby tváre uvedené v článku 5 
ods. 2 sa využívajú iba na potvrdenie 
totožnosti štátneho príslušníka tretej 
krajiny, ktorý bol identifikovaný na 
základe alfanumerického vyhľadávania 
alebo vyhľadávania pomocou odtlačkov 
prstov.
2. Hneď ako to bude technicky 
možné, podoby tváre sa budú môcť 
využívať aj na identifikáciu štátneho 
príslušníka tretej krajiny na základe 
týchto biometrických identifikačných 
znakov. Pred zavedením tejto funkcie do 
systému ECRIS-TCN Komisia predloží 
správu o dostupnosti a pripravenosti 
potrebnej technológie, ktorú bude 
konzultovať s Európskym parlamentom.

Or. en

Odôvodnenie

V takmer žiadnom členskom štáte v súčasnosti neexistuje dokonale fungujúci dobre fungujúci 
systém podôb tváre, ktoré možno digitálne rozpoznať a porovnať. Je preto unáhlené zaviesť 
ho v systéme ECRIS-TCN. Platí to o to viac, že ani porovnanie odtlačkov prstov zatiaľ 
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nefunguje spoľahlivo. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je otvoriť diskusiu o začlenení 
podoby tváre z dôvodu ochrany súkromia, ochrany údajov a technickej uskutočniteľnosti, čo 
by sa malo odraziť v celom texte.
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6.3.2019 A8-0018/107

Pozmeňujúci návrh 107
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0018/2018
Daniel Dalton
Centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie 
o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa v určitom členskom štáte 
požadujú informácie z registra trestov 
o štátnom príslušníkovi tretej krajiny na 
účely trestného konania voči danému 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo 
na akékoľvek iné účely, než je trestné 
konanie v súlade s jeho vnútroštátnym 
právom, ústredný orgán daného 
členského štátu využije systém ECRIS-
TCN na identifikáciu členských štátov, 
v ktorých sú k dispozícii informácie 
z registra trestov o danom štátnom 
príslušníkovi tretej krajiny, s cieľom získať 
prostredníctvom ECRIS informácie o jeho 
predchádzajúcich odsúdeniach.

1. Ústredné orgány členských štátov 
používajú systém ECRIS-TCN na 
identifikáciu členských štátov, ktoré majú 
informácie z registra trestov o štátnych 
príslušníkoch tretích krajín, s cieľom 
získať prostredníctvom systému ECRIS 
informácie o predchádzajúcich 
odsúdeniach, keď sa v dotknutom 
členskom štáte žiada o informácie z 
registra trestov týkajúce sa danej osoby na 
účely trestného konania voči tejto osobe 
alebo na ktorýkoľvek z nasledujúcich 
účelov, ak sa tak ustanovuje 
vo vnútroštátnom práve, a v súlade s ním:  
– kontrola záznamu osoby v registri 
trestov na jej žiadosť, – bezpečnostné 
previerky; – získanie licencie alebo 
povolenia; – preverovanie uchádzača o 
zamestnanie; preverovanie pre 
dobrovoľnícke činnosti zahŕňajúce 
priamy a pravidelný kontakt s deťmi alebo 
zraniteľnými osobami; – víza, 
nadobudnutie občianstva a konania 
v oblasti migrácie vrátane konaní o azyle; 
a kontroly v súvislosti s verejným 
obstarávaním a kvalifikačnými skúškami. 
V špecifických prípadoch – iných ako 
prípady, keď štátny príslušník tretej 
krajiny žiada ústredný orgán členského 
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štátu o informácie o svojom zázname 
v registri trestov alebo keď sa žiadosť 
podá s cieľom získať informácie z 
registra trestov podľa článku 10 ods. 2 
smernice 2011/93/EÚ – však orgán 
žiadajúci o informácie z registra trestov 
môže rozhodnúť, že použitie systému 
ECRIS-TCN nie je vhodné.
1a. Členský štát nemôže využívať systém 
ECRIS-TCN na iné účely ako tie, ktoré sú 
uvedené v odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Používanie systému ECRIS-TCN by sa malo obmedziť na identifikáciu členských štátov, ktoré 
majú informácie z registra trestov a použitia uvedené v článku 7 ods. 1. Cieľom tohto 
pozmeňujúceho návrhu je preto vypustiť odsek 1a článku 7 v texte vypracovanom po 
medziinštitucionálnych rokovaniach, pričom sa však zachováva zvyšok dohodnutého znenia, 
ktoré sa tu uvádza.


