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6.3.2019 A8-0018/105

Ändringsförslag 105
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0018/2018
Daniel Dalton
Centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande 
domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN-systemet)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på 
behandlingen av identitetsuppgifter om 
tredjelandsmedborgare som har varit 
föremål för lagakraftvunna avgöranden av 
brottmålsdomstolar i medlemsstaterna för 
syftet att identifiera den eller de 
medlemsstater där dessa avgöranden har 
meddelats.

Denna förordning ska tillämpas på 
behandlingen av identitetsuppgifter om 
tredjelandsmedborgare som har varit 
föremål för lagakraftvunna avgöranden av 
brottmålsdomstolar i medlemsstaterna för 
syftet att identifiera den eller de 
medlemsstater där dessa avgöranden har 
meddelats. Bestämmelserna i denna 
förordning är inte tillämpliga på 
unionsmedborgare som också är 
medborgare i ett tredjeland och som har 
varit föremål för fällande domar i 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Efter de interinstitutionella förhandlingarna medför denna förordning en differentierad 
behandling av medborgare som endast är medborgare i en medlemsstat och de som också är 
medborgare i ett tredjeland. Under förhandlingarna lades inga konkreta bevis fram som 
kunde motivera denna differentierade behandling, som därför mycket väl skulle kunna utgöra 
en diskriminering i enlighet med EU:s lagstiftning och folkrätten. Därför bör denna åtskillnad 
strykas från förordningen. Detta ändringsförslag syftar till att inleda en diskussion i ämnet 
och att erkänna att denna fråga bör återspeglas i hela texten.
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6.3.2019 A8-0018/106

Ändringsförslag 106
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0018/2018
Daniel Dalton
Centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande 
domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN-systemet)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Särskilda regler för ansiktsbilder

1. Ansiktsbilder som avses i 
artikel 5.2 ska endast användas för att 
bekräfta identiteten hos en 
tredjelandsmedborgare som har 
identifierats som ett resultat av en 
alfanumerisk sökning eller en sökning 
med hjälp av fingeravtryck.
2. Så snart det blir tekniskt möjligt 
får ansiktsbilder även användas för att 
identifiera en tredjelandsmedborgare på 
grundval av dennes biometriska 
kännetecken. Innan denna funktion har 
genomförts i Ecris-TCN-systemet ska 
kommissionen lägga fram en rapport om 
huruvida den teknik som krävs finns 
tillgänglig och är klar att tas i bruk, och 
Europaparlamentet ska därefter höras om 
rapporten.

Or. en

Motivering

För närvarande har knappt någon medlemsstat ett välfungerande system med ansiktsbilder 
som kan kännas igen och jämföras digitalt. Det är därför för tidigt att införa detta i Ecris-
TCN. Detta gäller ännu mer, eftersom inte ens jämförelsen av fingeravtryck ännu inte 
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fungerar på ett tillförlitligt sätt. Detta ändringsförslag syftar till att inleda en diskussion om 
ansiktsbilder på grund av överväganden som gäller personlig integritet, uppgiftsskydd och 
teknisk genomförbarhet, vilket bör återspeglas i hela texten.
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6.3.2019 A8-0018/107

Ändringsförslag 107
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0018/2018
Daniel Dalton
Centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande 
domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN-systemet)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När kriminalregisteruppgifter om 
en tredjelandsmedborgare begärs i en 
medlemsstat inom ramen för ett 
brottmålsförfarande mot denna 
tredjelandsmedborgare eller för andra 
ändamål än ett brottmålsförfarande i 
enlighet med den nationella lagstiftningen 
i den medlemsstaten, ska den centrala 
myndigheten i den medlemsstaten 
använda Ecris-TCN-systemet för att 
fastställa vilken eller vilka medlemsstater 
som har kriminalregisteruppgifter om 
denna tredjelandsmedborgare för att få 
information om tidigare fällande domar via 
Ecris.

1. Medlemsstaternas centrala 
myndigheter ska använda Ecris-TCN-
systemet för att fastställa vilken eller vilka 
medlemsstater som har 
kriminalregisteruppgifter om en 
tredjelandsmedborgare för att få 
information om tidigare fällande domar via 
Ecris när kriminalregisteruppgifter om 
den personen begärs i den berörda 
medlemsstaten inom ramen för ett 
brottmålsförfarande mot denna person 
eller för något av följande syften, om de 
föreskrivs i och är förenliga med nationell 
lagstiftning: – Personers kontroll av egna 
kriminalregisteruppgifter på deras 
begäran. – Säkerhetsgodkännanden. – 
Erhållande av licens eller tillstånd. – 
Prövning inför anställning. – Prövning 
för frivilligverksamhet som innefattar 
direkta och regelbundna kontakter med 
barn eller utsatta personer. – Visering, 
förvärv av medborgarskap och 
migrationsförfaranden, inbegripet 
asylförfaranden. – Kontroller i samband 
med offentliga kontrakt och offentliga 
prov. I vissa fall, utom när en 
tredjelandsmedborgare hos en 
medlemsstats centrala myndighet ansöker 
om uppgifter om sig själv i 
kriminalregistret eller när ansökan görs i 



AM\1178969SV.docx PE635.373v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

syfte att erhålla kriminalregisteruppgifter 
med tillämpning av artikel 10.2 i direktiv 
2011/93/EU, får den myndighet som 
begär kriminalregisteruppgifter emellertid 
besluta att det inte är lämpligt att använda 
Ecris-TCN-systemet.
1a. Medlemsstaterna kan inte använda 
Ecris-TCN-systemet för andra syften än 
de som anges i punkt 1.

Or. en

Motivering

Användningen av Ecris-TCN bör begränsas till att fastställa vilka medlemsstater som har 
kriminalregisteruppgifter och till de användningsområden som anges i artikel 7.1. Syftet med 
detta ändringsförslag är därför att stryka artikel 7.1a i den text som är resultatet av de 
interinstitutionella förhandlingarna och att sålunda behålla resten av den överenskomna text 
som återges här.


