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9.1.2019 A8-0433/5 

Pozměňovací návrh  5 

 Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0433/2018 

Kinga Gál 

Náhradní cestovní doklad EU 

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 20 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/67925 se uplatní na 

zpracování osobních údajů prováděné 

členskými státy při uplatňování této 

směrnice. Systém NCD EU vyžaduje 

zpracovávání osobních údajů nezbytných 

k ověření totožnosti žadatele, vytištění 

štítku NCD EU a usnadnění cesty 

dotčeného subjektu údajů. Je zapotřebí 

upřesnit záruky platné pro zpracovávané 

osobní údaje, jako je maximální doba 

uchovávání shromážděných osobních 

údajů. Maximální doba uchovávání v délce 

tří let je nezbytná k zamezení případnému 

zneužívání. Výmaz osobních údajů 

žadatelů by neměl mít vliv na schopnost 

členských států monitorovat uplatňování 

této směrnice. 

(20) Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/67925 se uplatní na 

zpracování osobních údajů prováděné 

členskými státy při uplatňování této 

směrnice. Systém NCD EU vyžaduje 

zpracovávání osobních údajů nezbytných 

k ověření totožnosti žadatele, vytištění 

štítku NCD EU a usnadnění cesty 

dotčeného subjektu údajů. Je zapotřebí 

upřesnit záruky platné pro zpracovávané 

osobní údaje, jako je maximální doba 

uchovávání shromážděných osobních 

údajů. K zamezení případnému zneužívání 

je nezbytné stanovit maximální dobu 

uchovávání. Tato doba by měla být 

přiměřená a neměla by překročit 90 dnů 

od skončení platnosti vydaného NCD EU. 

Anonymizace nebo výmaz osobních údajů 

žadatelů by neměly mít vliv na schopnost 

členských států monitorovat uplatňování 

této směrnice. 

__________________ __________________ 

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
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9.1.2019 A8-0433/6 

Pozměňovací návrh  6 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0433/2018 

Kinga Gál 

Náhradní cestovní doklad EU 

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)) 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) dalších bezpečnostních prvků a 

požadavků včetně zdokonalených norem 

na ochranu proti padělání, napodobování a 

pozměňování; 

b) dalších nebiometrických 

bezpečnostních prvků a požadavků včetně 

zdokonalených norem na ochranu proti 

padělání, napodobování a pozměňování; 

Or. en 

Odůvodnění 

 Pokud Komise usiluje o doplnění biometrických údajů, měla by tak učinit na základě aktu v 

přenesené pravomoci. 
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9.1.2019 A8-0433/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0433/2018 

Kinga Gál 

Náhradní cestovní doklad EU 

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)) 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členský stát poskytující pomoc 

a členský stát státní příslušnosti uchovávají 

osobní údaje žadatele nejdéle tři roky. Po 

uplynutí doby uchovávání údajů se osobní 

údaje žadatele vymažou. 

4. Členský stát poskytující pomoc 

a členský stát státní příslušnosti uchovávají 

osobní údaje žadatele nejdéle 90 dnů od 

skončení platnosti vydaného NCD EU. Po 

uplynutí doby uchovávání údajů se osobní 

údaje žadatele vymažou. Anonymizované 

údaje je možné uchovávat, je-li to 

zapotřebí pro účely monitorování a 

hodnocení tohoto nařízení. 

Or. en 

 

 


