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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului25 

se aplică prelucrării datelor cu caracter 

personal efectuate de către statele membre 

în cadrul punerii în aplicare a prezentei 

directive. Sistemul DCP UE necesită 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

necesare în scopul verificării identității 

solicitantului, al tipăririi autocolantului 

DCP UE și al facilitării deplasării 

persoanei vizate. Este necesar să se 

precizeze garanțiile aplicabile datelor cu 

caracter personal prelucrate, cum ar fi 

perioada maximă de păstrare a datelor cu 

caracter personal colectate. O perioadă 

maximă de păstrare de trei ani este 

necesară pentru a evita eventuale abuzuri. 

Ștergerea datelor cu caracter personal ale 

solicitanților nu ar trebui să aducă atingere 

capacității statelor membre de a monitoriza 

aplicarea prezentei directive. 

(20) Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului25 

se aplică prelucrării datelor cu caracter 

personal efectuate de către statele membre 

în cadrul punerii în aplicare a prezentei 

directive. Sistemul DCP UE necesită 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

necesare în scopul verificării identității 

solicitantului, al tipăririi autocolantului 

DCP UE și al facilitării deplasării 

persoanei vizate. Este necesar să se 

precizeze garanțiile aplicabile datelor cu 

caracter personal prelucrate, cum ar fi 

perioada maximă de păstrare a datelor cu 

caracter personal colectate. O perioadă 

maximă de păstrare este necesară pentru a 

evita eventuale abuzuri. Această perioadă 

ar trebui să fie proporțională și nu ar 

trebui să depășească 90 de zile de la 

sfârșitul perioadei de valabilitate a DCP 

UE eliberat. Anonimizarea sau ștergerea 

datelor cu caracter personal ale 

solicitanților nu ar trebui să aducă atingere 

capacității statelor membre de a monitoriza 

aplicarea prezentei directive. 

__________________ __________________ 

25 Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecția 

25 Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecția 



 

AM\1173557RO.docx  PE631.626v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 

persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 

Or. en 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) elementele și cerințele de securitate 

suplimentare, inclusiv norme sporite 

împotriva falsificării și contrafacerii; 

(b) elementele și cerințele de securitate 

suplimentare nebiometrice, inclusiv norme 

sporite împotriva falsificării și 

contrafacerii; 

Or. en 

Justificare 

Dacă Comisia solicită adăugarea de elemente biometrice, acest lucru ar trebui realizat prin 

intermediul unui act delegat. 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Statul membru care oferă asistență 

și statul membru de cetățenie păstrează 

datele cu caracter personal ale unui 

solicitant pentru o perioadă de maximum 

trei ani. La expirarea perioadei de păstrare, 

datele cu caracter personal ale unui 

solicitant sunt șterse. 

4. Statul membru care oferă asistență 

și statul membru de cetățenie păstrează 

datele cu caracter personal ale unui 

solicitant pentru o perioadă de maximum 

90 de zile de la sfârșitul perioadei de 

valabilitate a DCP UE eliberat. La 

expirarea perioadei de păstrare, datele cu 

caracter personal ale unui solicitant sunt 

șterse. Datele anonimizate pot fi păstrate, 

dacă este necesar, pentru monitorizarea și 

evaluarea prezentului regulament. 

Or. en 

 

 


