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9.1.2019 A8-0433/5 

Predlog spremembe  5 

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

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0433/2018 

Kinga Gál 

Potna listina EU za vrnitev 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 

parlamenta in Sveta25 se uporablja za 

obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo 

države članice pri izvajanju te direktive. 

Sistem PLV EU zahteva obdelavo osebnih 

podatkov, potrebnih za preverjanje 

identitete prosilca, tiskanje nalepke PLV 

EU in omogočanje potovanja zadevnega 

posameznika, na katerega se nanašajo 

osebni podatki. Treba je nadalje določiti 

zaščitne ukrepe, ki se uporabljajo za 

obdelane osebne podatke, kot je najdaljše 

obdobje hrambe zbranih osebnih podatkov. 

Za preprečevanje morebitnih zlorab je 

potrebno najdaljše obdobje hrambe treh 

let. Izbris osebnih podatkov prosilcev ne bi 

smel vplivati na sposobnost držav članic za 

spremljanje uporabe te direktive. 

(20) Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 

parlamenta in Sveta25 se uporablja za 

obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo 

države članice pri izvajanju te direktive. 

Sistem PLV EU zahteva obdelavo osebnih 

podatkov, potrebnih za preverjanje 

identitete prosilca, tiskanje nalepke PLV 

EU in omogočanje potovanja zadevnega 

posameznika, na katerega se nanašajo 

osebni podatki. Treba je nadalje določiti 

zaščitne ukrepe, ki se uporabljajo za 

obdelane osebne podatke, kot je najdaljše 

obdobje hrambe zbranih osebnih podatkov. 

Za preprečevanje morebitnih zlorab je 

potrebno najdaljše obdobje hrambe. To 

obdobje bi moralo biti sorazmerno in ne bi 

smelo biti daljše od 90 dni po koncu 

veljavnosti izdanih PLV EU. 

Anonimizacija ali izbris osebnih podatkov 

prosilcev ne bi smel vplivati na sposobnost 

držav članic za spremljanje uporabe te 

direktive. 

__________________ __________________ 

25 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 

varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov in o prostem pretoku takih 

podatkov ter o razveljavitvi 

Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o 

varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, 

25 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 

varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov in o prostem pretoku takih 

podatkov ter o razveljavitvi 

Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o 

varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, 
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9.1.2019 A8-0433/6 

Predlog spremembe  6 

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

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0433/2018 

Kinga Gál 

Potna listina EU za vrnitev 

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

Predlog direktive 

Člen 9 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) dodatne varnostne značilnosti in 

zahteve, vključno z višjimi standardi 

zaščite pred prenarejanjem in 

ponarejanjem; 

(b) dodatne nebiometrične varnostne 

značilnosti in zahteve, vključno z višjimi 

standardi zaščite pred prenarejanjem in 

ponarejanjem; 

Or. en 

Obrazložitev 

Če bi želela Komisija dodati biometrične značilnosti, bi to morala storiti v skladu z 

delegiranim aktom. 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

9.1.2019 A8-0433/7 

Predlog spremembe  7 

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

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0433/2018 

Kinga Gál 

Potna listina EU za vrnitev 

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

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Država članica, ki nudi pomoč, in 

država članica, katere državljanstvo ima 

prosilec, hranita osebne podatke prosilca 

največ tri leta. Po izteku obdobja hrambe 

se osebni podatki prosilca izbrišejo. 

4. Država članica, ki nudi pomoč, in 

država članica, katere državljanstvo ima 

prosilec, hranita osebne podatke prosilca 

največ 90 dni po koncu veljavnosti izdanih 

PLV EU. Po izteku obdobja hrambe se 

osebni podatki prosilca izbrišejo. 

Anonimizirani podatki se lahko hranijo, 

če je to potrebno za spremljanje in 

vrednotenje te uredbe 

Or. en 

 

 


