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Amendement  5 

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

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0433/2018 

Kinga Gál 

EU-noodreisdocument 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Verordening (EU) 2016/679 van 

het Europees Parlement en de Raad25 is van 

toepassing op de verwerking van 

persoonsgegevens door de lidstaten in het 

kader van deze richtlijn. Voor de werking 

van het EU-NRD-systeem moeten de 

persoonsgegevens worden verwerkt die 

nodig zijn om de identiteit van de 

aanvrager te verifiëren, de EU-NRD-

sticker te drukken en de reis van de 

betrokkene te vergemakkelijken. Er dient 

nader te worden gespecificeerd welke 

waarborgen op de verwerkte 

persoonsgegevens van toepassing zijn, 

bijvoorbeeld ten aanzien van de maximale 

bewaringstermijn voor de verzamelde 

persoonsgegevens. Om misbruik te 

voorkomen, moet worden voorzien in een 

maximale bewaringstermijn van drie jaar. 

Het wissen van persoonsgegevens van 

aanvragers mag geen afbreuk doen aan de 

capaciteit van de lidstaten om toezicht te 

houden op de toepassing van deze richtlijn. 

(20) Verordening (EU) 2016/679 van 

het Europees Parlement en de Raad25 is van 

toepassing op de verwerking van 

persoonsgegevens door de lidstaten in het 

kader van deze richtlijn. Voor de werking 

van het EU-NRD-systeem moeten de 

persoonsgegevens worden verwerkt die 

nodig zijn om de identiteit van de 

aanvrager te verifiëren, de EU-NRD-

sticker te drukken en de reis van de 

betrokkene te vergemakkelijken. Er dient 

nader te worden gespecificeerd welke 

waarborgen op de verwerkte 

persoonsgegevens van toepassing zijn, 

bijvoorbeeld ten aanzien van de maximale 

bewaringstermijn voor de verzamelde 

persoonsgegevens. Om misbruik te 

voorkomen, moet worden voorzien in een 

maximale bewaringstermijn. Deze termijn 

moet evenredig zijn en mag niet meer 

bedragen dan 90 dagen na het verstrijken 

van de geldigheidsduur van het afgegeven 

EU-NRD. Het anonimiseren of wissen van 

persoonsgegevens van aanvragers mag 

geen afbreuk doen aan de capaciteit van de 

lidstaten om toezicht te houden op de 

toepassing van deze richtlijn. 

__________________ __________________ 

25 Verordening (EU) 2016/679 van het 25 Verordening (EU) 2016/679 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 

27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming) (PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1). 

Europees Parlement en de Raad van 

27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming) (PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1). 

Or. en 
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Artikel 9 – alinea 1 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) aanvullende veiligheidskenmerken 

en -vereisten, met inbegrip van strengere 

normen ter voorkoming van vervalsing en 

namaak; 

b) aanvullende niet-biometrische 

veiligheidskenmerken en -vereisten, met 

inbegrip van strengere normen ter 

voorkoming van vervalsing en namaak; 

Or. en 

Motivering 

Indien de Commissie biometrische kenmerken wil toevoegen moet dit middels een 

gedelegeerde handeling gebeuren. 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De bijstandverlenende lidstaat en 

de lidstaat van nationaliteit bewaren de 

persoonsgegevens van een aanvrager niet 

langer dan drie jaar. Bij het verstrijken van 

de bewaringstermijn worden de 

persoonsgegevens van de aanvrager gewist. 

4. De bijstandverlenende lidstaat en 

de lidstaat van nationaliteit bewaren de 

persoonsgegevens van een aanvrager niet 

langer dan 90 dagen na het verstrijken van 

de geldigheidsduur van het afgegeven 

EU-NRD. Bij het verstrijken van de 

bewaringstermijn worden de 

persoonsgegevens van de aanvrager gewist. 

Indien nodig voor de monitoring en 

evaluatie van deze verordening, mogen 

geanonimiseerde gegevens worden 

bewaard. 

Or. en 

 

 


