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9.1.2019 A8-0433/5 

Tarkistus  5 

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

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0433/2018 

Kinga Gál 

EU:n tilapäinen matkustusasiakirja 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Jäsenvaltioiden tämän direktiivin 

täytäntöönpanon puitteissa suorittamaan 

henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetusta (EU) 2016/67925. EU:n tilapäisiä 

matkustusasiakirjoja koskeva järjestely 

edellyttää henkilötietojen käsittelyä hakijan 

henkilöllisyyden todentamista, EU:n 

tilapäisen matkustusasiakirjan tarran 

painamista ja rekisteröidyn hakijan 

matkustamisen helpottamista varten. On 

tarpeellista täsmentää käsiteltyihin 

henkilötietoihin sovellettavia suojatoimia, 

kuten kerättyjen henkilötietojen 

enimmäissäilytysaika. Kolmen vuoden 

enimmäissäilytysaika on tarpeen 

mahdollisten väärinkäytösten estämiseksi. 

Hakijoiden henkilötietojen poistaminen ei 

saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden kykyyn 

seurata tämän direktiivin soveltamista. 

(20) Jäsenvaltioiden tämän direktiivin 

täytäntöönpanon puitteissa suorittamaan 

henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetusta (EU) 2016/67925. EU:n tilapäisiä 

matkustusasiakirjoja koskeva järjestely 

edellyttää henkilötietojen käsittelyä hakijan 

henkilöllisyyden todentamista, EU:n 

tilapäisen matkustusasiakirjan tarran 

painamista ja rekisteröidyn hakijan 

matkustamisen helpottamista varten. On 

tarpeellista täsmentää käsiteltyihin 

henkilötietoihin sovellettavia suojatoimia, 

kuten kerättyjen henkilötietojen 

enimmäissäilytysaika. Kolmen vuoden 

enimmäissäilytysaika on tarpeen 

mahdollisten väärinkäytösten estämiseksi. 

Ajan olisi oltava suhteellinen, ja se saisi 

jatkua enintään 90 päivää myönnetyn 

EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan 

voimassaolon päättymisestä. Hakijoiden 

henkilötietojen anonymisointi tai 

poistaminen ei saisi vaikuttaa 

jäsenvaltioiden kykyyn seurata tämän 

direktiivin soveltamista. 

__________________ __________________ 

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 

huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 

huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
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suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 

(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 

(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

Or. en 
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Tarkistus  6 

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

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0433/2018 

Kinga Gál 

EU:n tilapäinen matkustusasiakirja 

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

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) lisäturvaominaisuudet ja 

-vaatimukset, muun muassa tehostetut 

vaatimukset väärentämisen ja jäljentämisen 

estämiseksi; 

b) muut ei-biometriset 

turvaominaisuudet ja -vaatimukset, muun 

muassa tehostetut vaatimukset 

väärentämisen ja jäljentämisen estämiseksi; 

Or. en 

Perustelu 

Jos komissio haluaa käyttää biometrisiä ominaisuuksia, se olisi tehtävä delegoidulla 

säädöksellä. 
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Tarkistus  7 

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

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0433/2018 

Kinga Gál 

EU:n tilapäinen matkustusasiakirja 

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

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 4 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Avustava jäsenvaltio ja 

kansalaisuusjäsenvaltio saavat säilyttää 

hakijan henkilötiedot enintään kolmen 

vuoden ajan. Henkilötietojen 

säilyttämisajan päätyttyä hakijan 

henkilötiedot on poistettava. 

4. Avustava jäsenvaltio ja 

kansalaisuusjäsenvaltio saavat säilyttää 

hakijan henkilötiedot enintään 90 päivän 

ajan myönnetyn EU:n tilapäisen 

matkustusasiakirjan voimassaolon 

päättymisestä. Henkilötietojen 

säilyttämisajan päätyttyä hakijan 

henkilötiedot on poistettava. 

Anonymisoituja tietoja voidaan säilyttää, 

jos se on tarpeen tämän asetuksen 

seuraamiseksi ja arvioimiseksi. 

Or. en 

 

 


