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Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 
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Έκθεση A8-0433/2018 

Kinga Gál 

Προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο της ΕΕ 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου25 εφαρμόζεται ως προς την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που πραγματοποιείται από τα 

κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της 

παρούσας οδηγίας. Το σύστημα του ΠΤΕ 

της ΕΕ απαιτεί την επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

είναι αναγκαία για την επαλήθευση της 

ταυτότητας του αιτούντος, για την 

εκτύπωση της αυτοκόλλητης ετικέτας του 

ΠΤΕ της ΕΕ και για τη διευκόλυνση της 

μετακίνησης του εν λόγω υποκειμένου των 

δεδομένων. Είναι αναγκαίο να 

καθοριστούν περαιτέρω εγγυήσεις που θα 

εφαρμόζονται στα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 

επεξεργασία, όπως η μέγιστη περίοδος 

διατήρησης των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που θα συλλέγονται. Μια 

μέγιστη περίοδος διατήρησης τριών ετών 

είναι αναγκαία για την αποφυγή πιθανών 

καταχρήσεων. Η διαγραφή των 

προσωπικών δεδομένων των αιτούντων δεν 

θα πρέπει να πλήττει τις δυνατότητες των 

κρατών μελών να παρακολουθούν την 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 

(20) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου25 εφαρμόζεται ως προς την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που πραγματοποιείται από τα 

κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της 

παρούσας οδηγίας. Το σύστημα του ΠΤΕ 

της ΕΕ απαιτεί την επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

είναι αναγκαία για την επαλήθευση της 

ταυτότητας του αιτούντος, για την 

εκτύπωση της αυτοκόλλητης ετικέτας του 

ΠΤΕ της ΕΕ και για τη διευκόλυνση της 

μετακίνησης του εν λόγω υποκειμένου των 

δεδομένων. Είναι αναγκαίο να 

καθοριστούν περαιτέρω εγγυήσεις που θα 

εφαρμόζονται στα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 

επεξεργασία, όπως η μέγιστη περίοδος 

διατήρησης των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που θα συλλέγονται. Μια 

μέγιστη περίοδος διατήρησης είναι 

αναγκαία για την αποφυγή πιθανών 

καταχρήσεων. Η εν λόγω περίοδος θα 

πρέπει να είναι αναλογική και δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει τις 90 ημέρες μετά 

τη λήξη ισχύος του εκδοθέντος ΠΤΕ της 

ΕΕ. Η ανωνυμοποίηση ή η διαγραφή των 

προσωπικών δεδομένων των αιτούντων δεν 

θα πρέπει να πλήττει τις δυνατότητες των 
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κρατών μελών να παρακολουθούν την 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 

__________________ __________________ 

25 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 

την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 

4.5.2016, σ. 1). 

25 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 

την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 

4.5.2016, σ. 1). 

Or. en 
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Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) πρόσθετα χαρακτηριστικά και 

απαιτήσεις ασφαλείας, περιλαμβανομένων 

ενισχυμένων προτύπων για την 

καταπολέμηση της πλαστογράφησης, 

απομίμησης και παραποίησης· 

β) πρόσθετα μη βιομετρικά 

χαρακτηριστικά και απαιτήσεις ασφαλείας, 

περιλαμβανομένων ενισχυμένων προτύπων 

για την καταπολέμηση της 

πλαστογράφησης, απομίμησης και 

παραποίησης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εάν η Επιτροπή επιδιώκει την προσθήκη βιομετρικών χαρακτηριστικών, αυτό θα πρέπει να 

γίνει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.
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Άρθρο 13 – παράγραφος 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το συντρέχον κράτος μέλος και το 

κράτος μέλος ιθαγένειας διατηρούν τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του 

αιτούντος για διάστημα που δεν υπερβαίνει 

τα τρία έτη. Μετά τη λήξη του 

διαστήματος διατήρησής τους, τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του 

αιτούντος διαγράφονται. 

4. Το συντρέχον κράτος μέλος και το 

κράτος μέλος ιθαγένειας διατηρούν τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του 

αιτούντος για διάστημα που δεν υπερβαίνει 

τις 90 ημέρες μετά τη λήξη ισχύος του 

εκδοθέντος ΠΤΕ της ΕΕ. Μετά τη λήξη 

του διαστήματος διατήρησής τους, τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του 

αιτούντος διαγράφονται. Τα 

ανωνυμοποιημένα δεδομένα μπορούν να 

διατηρούνται, εφόσον είναι αναγκαίο για 

την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 

του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

 


