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6.3.2019 A8-0018/105

Predlog spremembe 105
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0018/2018
Daniel Dalton
Centralizirani sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov 
tretjih držav in oseb brez državljanstva (ECRIS-TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja za obdelavo 
podatkov o identiteti državljanov tretjih 
držav, ki so bili predmet pravnomočnih 
obsodb kazenskih sodišč v državah 
članicah, za namene določitve držav članic, 
v katerih so bile take obsodbe izrečene.

Ta uredba se uporablja za obdelavo 
podatkov o identiteti državljanov tretjih 
držav, ki so bili predmet pravnomočnih 
obsodb kazenskih sodišč v državah 
članicah, za namene določitve držav članic, 
v katerih so bile take obsodbe izrečene. 
Določbe te uredbe se ne uporabljajo za 
državljane Unije, ki imajo tudi 
državljanstvo tretje države in so bili v 
državah članicah obsojeni.

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba po medinstitucionalnih pogajanjih določa različno obravnavo državljanov, ki 
imajo le državljanstvo ene od držav članic, in tistih, ki imajo tudi državljanstvo tretje države. 
Med pogajanji niso bili predloženi nobeni pomembni dokazi, ki bi upravičili to različno 
obravnavo, ki bi zato zlahka pomenila diskriminacijo v skladu s pravom EU in mednarodnim 
pravom. Zato je treba to razlikovanje črtati iz uredbe. Namen predloga spremembe je 
spodbuditi razpravo o tej zadevi in opozoriti, da bi se to vprašanje moralo odražati v 
celotnem besedilu.
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6.3.2019 A8-0018/106

Predlog spremembe 106
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0018/2018
Daniel Dalton
Centralizirani sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov 
tretjih držav in oseb brez državljanstva (ECRIS-TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Predlog uredbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 črtano
Posebna pravila za podobe obraza

1. Podobe obraza iz člena 5(2) se 
uporabljajo le za potrditev identitete 
državljana tretje države, ki je bil 
identificiran na podlagi alfanumeričnega 
iskanja ali iskanja s prstnimi odtisi.
2. Podobe obraza se lahko takoj, ko 
je to tehnično mogoče, uporabljajo tudi za 
identifikacijo državljana tretje države na 
podlagi tega biometričnega 
identifikatorja. Preden se ta funkcija 
uvede v sistem ECRIS-TCN, Komisija 
predstavi poročilo o razpoložljivosti in 
pripravljenosti potrebne tehnologije, pri 
čemer se posvetuje z Evropskim 
parlamentom.

Or. en

Obrazložitev

Skoraj nobena država članica trenutno nima dobro delujočega sistema za digitalno 
prepoznavanje in primerjavo podob obraza. Zato je še prezgodaj za uvedbo te funkcije v 
sistemu ECRIS-TCN. To velja še toliko bolj, ker niti primerjava prstnih odtisov še ne deluje 
zanesljivo. Namen predloga spremembe je spodbuditi razpravo o vključitvi podob obraza 
zaradi vprašanj, povezanih z zasebnostjo, varstvom podatkov in tehnično izvedljivostjo, kar bi 
se moralo odražati v celotnem besedilu.
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6.3.2019 A8-0018/107

Predlog spremembe 107
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0018/2018
Daniel Dalton
Centralizirani sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov 
tretjih držav in oseb brez državljanstva (ECRIS-TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar država članica zahteva 
informacije iz kazenskih evidenc o 
državljanu tretje države za namene 
kazenskega postopka zoper tega 
državljana tretje države ali druge namene 
v skladu s svojo nacionalno zakonodajo, 
osrednji organ te države članice uporabi 
sistem ECRIS-TCN za določitev držav 
članic, ki imajo informacije iz kazenskih 
evidenc o tem državljanu tretje države, da 
pridobi informacije o predhodnih 
obsodbah prek sistema ECRIS.

1. Osrednji organi držav članic 
uporabljajo sistem ECRIS-TCN za 
določitev države članice oziroma držav 
članic, ki imajo informacije iz kazenskih 
evidenc o državljanu tretje države, da bi 
prek sistema ECRIS dobili informacije o 
predhodnih obsodbah, kadar se 
informacije iz kazenskih evidenc o tej 
osebi zahtevajo v zadevni državi članici za 
namene kazenskega postopka zoper to 
osebo ali za katerega koli od naslednjih 
namenov, če je tako določeno na podlagi 
določb nacionalnega prava in v skladu z 
njimi: – preveritev kazenske evidence 
osebe na njeno zahtevo; – varnostno 
preverjanje;– pridobitev licence ali 
dovoljenja;– preverjanje za namene 
zaposlitve;– preverjanje za prostovoljne 
dejavnosti, ki vključujejo neposredne ali 
redne stike z otroki ali ranljivimi osebami; 
– vizumski postopki, postopki za 
pridobitev državljanstva ter migracijski 
postopki, tudi azilni postopki; ter– 
preverjanja v zvezi z javnimi naročili in 
javnimi izpiti. Vendar pa lahko v posebnih 
primerih, če ne gre za primere, ko 
državljan tretje države osrednji organ 
države članice zaprosi za informacije o 
svoji kazenski evidenci ali ko je podana 
zahteva za pridobitev informacij iz 
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kazenskih evidenc v skladu s členom 10(2) 
Direktive 2011/93/EU, organ, ki zahteva 
informacije iz kazenske evidence, odloči, 
da uporaba sistema ECRIS-TCN ni 
ustrezna.
1a. Država članica sistema ECRIS-
TCN ne more uporabljati za namene, ki 
niso navedeni v odstavku 1.

Or. en

Obrazložitev

Uporabo sistema ECRIS-TCN bi bilo treba omejiti za določitev držav članic, ki imajo 
informacije iz kazenskih evidenc, in za namene, navedene v členu 7(1). Namen tega predloga 
spremembe je torej črtati odstavek 1a člena 7 iz besedila, dogovorjenega v 
medinstitucionalnih pogajanjih, ter ohraniti ostalo dogovorjeno besedilo, kakor je navedeno.


