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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind consolidarea securității cărților de 
identitate ale cetățenilor Uniunii și a 
documentelor de ședere eliberate 
cetățenilor Uniunii și membrilor de familie 
ai acestora care își exercită dreptul la liberă 
circulație

privind cărțile de identitate ale cetățenilor 
Uniunii și documentele de ședere eliberate 
cetățenilor Uniunii și membrilor de familie 
ai acestora care își exercită dreptul la liberă 
circulație

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Există diferențe semnificative între 
nivelurile de securitate ale cărților de 
identitate naționale eliberate de statele 
membre și ale permiselor de ședere pentru 
cetățenii UE care își au reședința în alt 
stat membru și pentru membrii familiilor 
acestora, ceea ce sporește riscul de 
falsificare și fraudare a documentelor și 
generează dificultăți practice pentru 
cetățeni atunci când ei doresc să își 
exercite dreptul la liberă circulație. 
Statisticile Rețelei europene de analiză a 
riscurilor privind fraudarea documentelor 
arată că numărul cazurilor de fraudare a 
cărților de identitate europene a crescut în 
timp.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) În Comunicarea sa intitulată 
„Creșterea nivelului de securitate într-o 
lume a mobilității: îmbunătățirea 
schimbului de informații în cadrul 
combaterii terorismului și consolidarea 
frontierelor externe”, Comisia a subliniat 
importanța crucială a securității 
documentelor de călătorie și de identitate 
atunci când este necesar să se stabilească 
cu certitudine identitatea unei persoane și 
a anunțat că urmează să prezinte un plan 
de acțiune pentru a combate fraudarea 
documentelor de călătorie. O abordare 
îmbunătățită trebuie să se bazeze pe 
sisteme solide care să se prevină abuzurile 
și amenințările la adresa securității 
interne provocate de deficiențe în ceea ce 
privește securitatea documentelor.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Trei sferturi dintre documentele 
fraudate depistate la frontierele externe și 
în cadrul Uniunii imită documente de 
identitate eliberate de statele membre și de 
țările asociate spațiului Schengen. Cărțile 
naționale de identitate cu un nivel mai 
scăzut de securitate sunt documentele 
fraudate cel mai frecvent depistate. 
Potrivit FRONTEX, 40 682 de cărți de 
identitate europene și 13 512 permise de 
ședere europene fraudate (de toate 
tipurile) au fost depistate și semnalate în 
cadrul Rețelei europene de analiză a 
riscurilor privind fraudarea documentelor 
(European Union Document Fraud Risk-
Analysis Network – EDF-RAN) între 2013 
și 2018. Aceste cifre cuprind cazurile 
depistate la frontierele externe ale UE, 
precum pe teritoriul său și în spațiul 
Schengen, în cadrul deplasărilor 
secundare.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4d) Pentru a descuraja frauda de 
identitate, statele membre ar trebui să se 
asigure că falsificarea și contrafacerea 
documentelor de identificare și utilizarea 
acestor documente falsificate sau 
contrafăcute sunt sancționate în mod 
corespunzător de legislația lor națională.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Planul de acțiune privind 
securitatea documentelor din 2016 a mai 
constatat că obținerea de documente 
autentice pe baza unor documente „de 
origine” false (certificate de naștere, de 
căsătorie și de deces) este un fenomen tot 
mai frecvent și rămâne una dintre cele 
mai mari amenințări în materie de 
securitate din Uniunea Europeană, 
întrucât este foarte greu de depistat.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Prezentul regulament solicită 
statelor membre, cu sprijinul Comisiei, să 
depună în continuare eforturi pentru a 
identifica cele mai bune modalități de a 
face documentele-sursă mai puțin 
vulnerabile la fraudă, în special pe baza 
manualului Europol privind detectarea 
documentelor-sursă falsificate.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Stocarea unei imagini faciale și a 
două amprente digitale (denumite în 
continuare „date biometrice”) pe 
documentele de identitate, așa cum a fost 
deja prevăzut pentru pașapoartele și 
permisele de ședere biometrice ale 
resortisanții țărilor terțe, este o metodă 
adecvată pentru a combina o identificare 
și o autentificare fiabile cu un risc redus 
de fraudă, în scopul consolidării 
securității documentelor de identitate. De 
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asemenea, Curtea Europeană de Justiție a 
declarat în hotărârea sa în cauza 
„Schwarz” din 2013 referitoare la 
pașapoartele biometrice că „cumularea 
celor două operațiuni în vederea 
identificării persoanelor nu poate fi a 
priori considerată ca aducând, în sine, o 
atingere mai semnificativă drepturilor 
recunoscute de articolele 7 și 8 din cartă 
decât dacă aceste operațiuni sunt luate în 
considerare separat”. 

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Prezentul regulament prevede ca 
colectarea datelor biometrice de 
identificare să fie efectuată doar de către 
personalul calificat și autorizat în mod 
corespunzător al autorităților naționale 
responsabile pentru eliberarea cărților de 
identitate sau a permiselor de ședere.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 9 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9c) Prezentul regulament nu ar trebui 
să stabilească un temei juridic pentru 
crearea unei baze de date la nivel 
național, întrucât aceasta rămâne o 
competență exclusivă a statelor membre. 
De asemenea, el nu ar trebui să 
stabilească nici un temei juridic pentru 
crearea unei baze de date centralizate la 
nivelul Uniunii. Datele biometrice 
colectate în scopul prezentului 
regulament ar trebui să fie utilizate numai 
de către personalul calificat și autorizat în 
mod corespunzător din cadrul 
autorităților naționale competente și al 
agențiilor UE pentru verificarea 
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autenticității documentelor și a identității 
titularului prin intermediul unor elemente 
comparabile direct disponibile atunci 
când legea prevede prezentarea cărții de 
identitate sau a permisului de ședere.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 9 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9d) Elementele biometrice de 
identificare din afara mediului de stocare 
ar trebui să fie stocate într-un mod foarte 
securizat și numai pe perioada de timp 
necesară pentru eliberarea cărții 
naționale de identitate sau a permisului 
de ședere și, în niciun caz, pentru o 
perioadă mai lungă de o lună de la data 
colectării și ar trebui să fie șterse imediat 
în mediul de stocare.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Specificațiile documentului 9303 (a 
șaptea ediție, 2015) al Organizației Aviației 
Civile Internaționale (OACI) referitoare la 
documentele care pot fi citite automat și 
care asigură interoperabilitatea globală, 
inclusiv pentru citirea cu ajutorul 
dispozitivelor de citire optică și pentru 
utilizarea inspecției vizuale, ar trebui luate 
în considerare în sensul prezentului 
regulament.

(10) Specificațiile documentului 9303 (a 
șaptea ediție, 2015) al Organizației Aviației 
Civile Internaționale (OACI) referitoare la 
documentele care pot fi citite automat și 
care asigură interoperabilitatea globală, 
inclusiv pentru citirea cu ajutorul 
dispozitivelor de citire optică și pentru 
utilizarea inspecției vizuale, ar trebui luate 
în considerare de Comisie atunci când 
elaborează specificații tehnice 
suplimentare.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În cazul în care un stat membru 
include categoria de „gen” pe un 
document, aceasta ar trebui să conțină 
opțiunile < F >, < M > sau < X >, în 
conformitate cu orientările OACI.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
specificațiilor tehnice suplimentare, 
Comisiei ar trebui să i se confere 
competențe de executare. Competențele 
respective ar trebui să fie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European 
și al Consiliului1a.
__________________
1a Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Procedura de luare a amprentelor 
digitale și a imaginii faciale trebuie să ia în 
considerare nevoile specifice ale copiilor și 
să se recurgă la aceasta cu aplicarea 
garanțiilor prevăzute la articolul 24 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în Convenția pentru apărarea 

(11) Procedura de luare a amprentelor 
digitale și a imaginii faciale ar trebui să 
urmărească un obiectiv strict limitat, să ia 
în considerare nevoile specifice ale copiilor 
și persoanelor vulnerabile, să fie realizată 
într-un mod care să țină seama de 
sensibilitatea copiilor și de dimensiunea 
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drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale și în Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
copilului.

de gen, să fie pusă în aplicare de un 
personal calificat, sub controlul regulat al 
Comisiei și al unei autorități de 
supraveghere și să se recurgă la aceasta cu 
aplicarea garanțiilor prevăzute la articolul 
24 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, în Convenția pentru 
apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale și în Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
copilului. Personalul calificat responsabil 
pentru colectarea elementelor biometrice 
de identificare ar trebui să fie format în 
consecință.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Este important să se protejeze 
demnitatea persoanei ale cărei informații 
biometrice sunt colectate pe parcursul 
întregii proceduri de colectare. Prin 
urmare, ar trebui să se țină seama de 
considerentele specifice legate de gen și 
de nevoile specifice ale copiilor și ale 
persoanelor vulnerabile.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Introducerea de standarde minime de 
securitate și referitoare la modelul care 
trebuie utilizat pentru cărțile de identitate 
ar trebui să permită statelor membre să se 
bazeze pe autenticitatea acestor documente 
atunci când cetățenii UE își exercită 
dreptul la liberă circulație. Deși este 
menținută posibilitatea de a prevedea 
caracteristici suplimentare la nivel național, 
ar trebui să se asigure faptul că aceste 
caracteristici nu diminuează eficiența 

(12) Introducerea de standarde minime de 
securitate și referitoare la modelul care ar 
trebui utilizat pentru cărțile de identitate ar 
trebui să permită statelor membre să se 
bazeze pe autenticitatea acestor documente 
atunci când cetățenii UE își exercită 
dreptul la liberă circulație. Prezentul 
regulament prevede că cărțile de identitate 
eliberate de statele membre sunt 
recunoscute reciproc, atât ca documente 
de identitate, cât și ca documente de 
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caracteristicilor de securitate comune sau 
nu afectează negativ interoperabilitatea 
transfrontalieră a cărților de identitate, cum 
ar fi posibilitatea ca aceste cărți de 
identitate să fie citite optic cu ajutorul unor 
dispozitive utilizate de alte statele membre 
decât cele care le-au eliberat.

călătorie. Deși este menținută posibilitatea 
de a prevedea caracteristici suplimentare la 
nivel național, ar trebui să se asigure faptul 
că aceste caracteristici nu diminuează 
eficiența caracteristicilor de securitate 
comune sau nu afectează negativ 
interoperabilitatea transfrontalieră a cărților 
de identitate, cum ar fi posibilitatea ca 
aceste cărți de identitate să fie citite optic 
cu ajutorul unor dispozitive utilizate de alte 
statele membre decât cele care le-au 
eliberat.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Utilizarea hologramelor și/sau a 
filigranelor permite prevenirea falsificării 
documentului și garantează verificarea 
autenticității unui document de identitate 
sau a unui permis de ședere și acestea pot, 
prin urmare, să contribuie la reducerea la 
minimum a datelor;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Pentru a promova recunoașterea 
între statele membre a elementelor de 
securitate ale cărților de identitate 
naționale, statele membre ar trebui să 
schimbe între ele certificatele digitale 
necesare pentru a autentifica, verifica și 
citi informațiile conținute pe suportul de 
stocare securizat. Modelele utilizate 
pentru mediul de stocare securizat ar 
trebui să fie interoperabile, inclusiv în 
ceea ce privește punctele automatizate de 
trecere a frontierei.
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) Recunoașterea reciprocă a 
documentelor de identitate este un 
element esențial pentru mobilitatea 
cetățenilor Uniunii. În caz de pierdere, 
furt sau reînnoire, documentele provizorii 
emise de statele membre nu sunt 
recunoscute și, prin urmare, nu mai 
facilitează această mobilitate. Prin 
urmare, în cooperare cu Comisia, statele 
membre ar trebui să depună eforturi 
pentru o mai bună recunoaștere a acestor 
documente.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Prezentul regulament respectă 
obligațiile stabilite în Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap, care a 
fost ratificată de toate statele membre și de 
Uniune37. Prin urmare, ar trebui încurajată 
integrarea unor caracteristici suplimentare, 
care să facă respectivele cărți de identitate 
mai accesibile și mai ușor de utilizat pentru 
persoanele cu handicap, cum ar fi 
persoanele cu deficiențe de vedere.

(13) La punerea în aplicare a prezentului 
regulament, statele membre ar trebui să 
respecte în special obligațiile stabilite la 
articolele 25 și 26 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și în 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu handicap, 
care a fost ratificată de toate statele 
membre și de Uniune37. Prin urmare, ar 
trebui încurajată integrarea unor 
caracteristici suplimentare, care să facă 
respectivele cărți de identitate mai 
accesibile și mai ușor de utilizat pentru 
persoanele cu handicap, cum ar fi 
persoanele cu deficiențe de vedere.

__________________ __________________
37 JO L 23, 26.11.2009. 37 JO L 23, 26.11.2009.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Cărțile de identitate și permisele de 
ședere pentru un membru al familiei unui 
cetățean al Uniunii care nu îndeplinesc 
într-o măsură suficientă cerințele de 
securitate ar trebui eliminate treptat, 
ținându-se seama atât de riscurile în 
materie de securitate, cât și de costurile 
suportate de statele membre. În general, o 
perioadă de cinci ani ar trebui să fie 
suficientă pentru a se asigura un echilibru 
între frecvența cu care sunt înlocuite în 
general documentele respective și 
necesitatea remedierii acestei lacune în 
materie de securitate cu care se confruntă 
Uniunea Europeană. Cu toate acestea, 
pentru permisele care nu au anumite 
caracteristici importante, în special cele 
care nu permit citirea cu ajutorul 
dispozitivelor de citire optică, trebuie să se 
aplice, din motive de securitate, o perioadă 
mai scurtă, de doi ani.

(17) Cărțile de identitate și permisele de 
ședere pentru un membru al familiei unui 
cetățean al Uniunii care nu îndeplinesc 
într-o măsură suficientă cerințele de 
securitate ar trebui eliminate treptat, 
ținându-se seama atât de riscurile în 
materie de securitate, cât și de costurile 
suportate de statele membre. În general, 
pentru cărțile de identitate, o perioadă de 
opt ani ar trebui să fie suficientă pentru a se 
asigura un echilibru între frecvența cu care 
sunt înlocuite în general documentele 
respective și necesitatea remedierii acestei 
lacune în materie de securitate cu care se 
confruntă Uniunea Europeană. Cu toate 
acestea, pentru permisele care nu au 
anumite caracteristici importante, în special 
cele care nu permit citirea cu ajutorul 
dispozitivelor de citire optică, trebuie să se 
aplice, din motive de securitate, o perioadă 
mai scurtă, de cinci ani.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În ceea ce privește datele cu caracter 
personal care sunt prelucrate în contextul 
aplicării prezentului regulament, se aplică 
Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor)40. Este necesar să se specifice mai 
în detaliu garanțiile aplicabile datelor cu 

(18) În ceea ce privește datele cu caracter 
personal care sunt prelucrate în contextul 
aplicării prezentului regulament, se aplică 
Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor)40. Este necesar să se specifice mai 
în detaliu garanțiile aplicabile datelor cu 



PE637.678/ 12

RO

caracter personal prelucrate. Persoanele 
vizate ar trebui să fie pe deplin informate 
cu privire la existența, în documentele lor, 
a mediului de stocare care conține datele 
lor biometrice, inclusiv cu privire la 
accesibilitatea fără contact a acestuia, 
precum și cu privire la toate situațiile în 
care sunt folosite datele care figurează în 
cărțile lor de identitate și în permisele lor 
de ședere. În orice caz, persoanele vizate ar 
trebui să aibă acces la datele cu caracter 
personal care sunt prelucrate în cărțile lor 
de identitate și în documentele lor de 
ședere și să le poată corecta.

caracter personal prelucrate și, în special, 
datelor sensibile, precum elementele 
biometrice de identificare. Persoanele 
vizate ar trebui să fie pe deplin informate 
cu privire la existența, în documentele lor, 
a mediului de stocare care conține datele 
lor biometrice, inclusiv cu privire la 
accesibilitatea fără contact a acestuia, 
precum și cu privire la toate situațiile în 
care sunt folosite datele care figurează în 
cărțile lor de identitate și în permisele lor 
de ședere. În orice caz, persoanele vizate ar 
trebui să aibă acces la datele cu caracter 
personal care sunt prelucrate în cărțile lor 
de identitate și în documentele lor de 
ședere și să le poată corecta. Mediul de 
stocare ar trebui să fie de înaltă securitate 
și să protejeze datele cu caracter personal 
stocate în acesta împotriva accesului 
neautorizat.

__________________ __________________
40 JO L 119, 4.5.2016, p. 1. 40 JO L 119, 4.5.2016, p. 1.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Statele membre ar trebui să fie 
responsabile de prelucrarea corectă a 
datelor biometrice, de la colectare la 
integrarea lor pe suportul de stocare cu 
un grad înalt de securitate, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18b) Atunci când cooperează cu 
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contractanți externi în cadrul oricăror 
sarcini legate de documentele de 
identitate, statele membre ar trebui să 
monitorizeze îndeaproape activitățile 
contractanților pentru a asigura 
respectarea tuturor dispozițiilor 
prezentului regulament, inclusiv în 
special securitatea, confidențialitatea și 
protecția datelor.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Este necesar să se precizeze în 
prezentul regulament temeiul juridic pentru 
colectarea și stocarea datelor pe suportul de 
stocare din cărțile de identitate și din 
documentele de ședere. În conformitate cu 
legislația națională sau cu dreptul Uniunii, 
statele membre pot stoca alte date pe un 
suport de stocare pentru serviciile 
electronice sau în alte scopuri legate de 
cartea de identitate sau de permisul de 
ședere. Prelucrarea acestor date, inclusiv 
colectarea acestora și scopurile în care pot 
fi utilizate trebuie să fie autorizate de 
legislația națională sau a Uniunii. Toate 
datele naționale ar trebui să fie separate în 
mod fizic sau logic de datele biometrice 
menționate în prezentul regulament.

(19) Este necesar să se precizeze în 
prezentul regulament temeiul juridic pentru 
colectarea și stocarea datelor pe suportul de 
stocare din cărțile de identitate și din 
documentele de ședere. În conformitate cu 
legislația națională sau cu dreptul Uniunii, 
statele membre pot stoca alte date pe un 
suport de stocare pentru serviciile 
electronice sau în alte scopuri legate de 
cartea de identitate sau de permisul de 
ședere. Prelucrarea acestor date, inclusiv 
colectarea acestora și scopurile în care pot 
fi utilizate ar trebui să fie autorizate de 
legislația națională sau a Uniunii. Toate 
datele naționale ar trebui să fie separate în 
mod fizic sau logic de datele biometrice 
menționate în prezentul regulament. La 
introducerea și stocarea de date 
suplimentare în conformitate cu legislația 
lor națională sau cu dreptul Uniunii, 
statele membre ar fi trebuit să efectueze o 
evaluare aprofundată a impactului asupra 
protecției datelor, cu accent pe 
prelucrarea unor categorii speciale de 
date cu caracter personal. Statele membre 
ar trebui să informeze în mod explicit 
solicitanții de documente, în scris și cu o 
listă exhaustivă, cu privire la toate date 
suplimentare care pot fi stocate.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Este necesar să se precizeze în 
prezentul regulament temeiul juridic pentru 
colectarea și stocarea datelor pe suportul de 
stocare din cărțile de identitate și din 
documentele de ședere. În conformitate cu 
legislația națională sau cu dreptul Uniunii, 
statele membre pot stoca alte date pe un 
suport de stocare pentru serviciile 
electronice sau în alte scopuri legate de 
cartea de identitate sau de permisul de 
ședere. Prelucrarea acestor date, inclusiv 
colectarea acestora și scopurile în care pot 
fi utilizate trebuie să fie autorizate de 
legislația națională sau a Uniunii. Toate 
datele naționale ar trebui să fie separate în 
mod fizic sau logic de datele biometrice 
menționate în prezentul regulament.

(19) Este necesar să se precizeze în 
prezentul regulament temeiul juridic pentru 
colectarea și stocarea datelor pe suportul de 
stocare din cărțile de identitate și din 
documentele de ședere. În conformitate cu 
legislația națională sau cu dreptul Uniunii 
și respectând principiile necesității și 
proporționalității, statele membre ar trebui 
să stocheze pe un suport de stocare numai 
datele esențiale pentru identificarea 
titularului pentru servicii electronice sau 
în alte scopuri legate de cartea de identitate 
sau de permisul de ședere. Prelucrarea 
acestor date, inclusiv colectarea acestora și 
scopurile în care pot fi utilizate ar trebui să 
fie autorizate de legislația națională sau a 
Uniunii. Toate datele naționale ar trebui să 
fie separate în mod fizic sau logic de datele 
biometrice menționate în prezentul 
regulament.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Comisia ar trebui să prezinte un 
raport privind punerea în aplicare a 
prezentului regulament după trei ani de la 
data aplicării acestuia, inclusiv în ceea ce 
privește adecvarea nivelului de securitate. 
În conformitate cu punctele 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare41, Comisia ar trebui să 
efectueze o evaluare a prezentului 
regulament pe baza informațiilor colectate 
prin mecanisme specifice de monitorizare 
pentru a evalua efectele reale ale 
regulamentului și necesitatea unor măsuri 

(21) Comisia ar trebui să prezinte un 
raport privind punerea în aplicare a 
prezentului regulament după trei și, 
respectiv, cinci ani de la data aplicării 
acestuia, inclusiv în ceea ce privește 
adecvarea nivelului de securitate, posibilul 
impact asupra drepturilor fundamentale 
și măsura în care punerea în aplicare este 
conformă cu scopurile colectării datelor. 
În conformitate cu punctele 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare41, Comisia ar trebui să 
efectueze, la șase ani de la punerea în 
aplicare a prezentului regulament, o 
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suplimentare. evaluare inițială a prezentului regulament 
pe baza informațiilor colectate prin 
mecanisme specifice de monitorizare 
pentru a evalua efectele reale ale 
regulamentului și necesitatea unor măsuri 
suplimentare, precum și o altă evaluare, la 
10 ani de la punerea în aplicare a 
prezentului regulament, pentru a ține 
seama de perioada de eliminare 
progresivă. Aceste evaluări ar trebui să se 
concentreze în special asupra impactului 
prezentului regulament asupra drepturilor 
fundamentale, asupra eficienței și 
îmbunătățirii mobilității cetățenilor 
Uniunii și asupra nivelului de securitate.

__________________ __________________
41 Acordul interinstituțional între 
Parlamentul European, Consiliul Uniunii 
Europene și Comisia Europeană privind o 
mai bună legiferare din data de 13 aprilie 
2016; JO L 123, 12.5.2016, p. 1–14.

41 Acordul interinstituțional între 
Parlamentul European, Consiliul Uniunii 
Europene și Comisia Europeană privind o 
mai bună legiferare din data de 13 aprilie 
2016; JO L 123, 12.5.2016, p. 1–14.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și se conformează 
principiilor recunoscute în special de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, mai ales a dreptului la 
respectarea vieții private și de familie, 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal, dreptul la libertatea de mișcare și 
dreptul la o cale de atac eficientă,

(23) La punerea în aplicare a prezentului 
regulament, statele membre ar trebui să 
respecte drepturile fundamentale și se 
conformează principiilor recunoscute în 
special de Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, care includ demnitatea 
umană, dreptul la integritate al persoanei, 
interzicerea tratamentului inuman sau 
degradant, dreptul la egalitate în fața legii 
și la nediscriminare, drepturile copilului, 
drepturile persoanelor în vârstă, 
respectarea vieții private și de familie, 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal, dreptul la libertatea de mișcare și 
dreptul la o cale de atac eficientă.
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale a fost consultată.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor a fost consultată în 
conformitate cu articolul 28 alineatul (2) 
din Regulamentul (CE) nr. 45/20011a și a 
emis un aviz la …,
__________________________
1a Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituțiile și organele comunitare 
și privind libera circulație a acestor date 
(JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament consolidează 
standardele de securitate aplicabile cărților 
de identitate eliberate de statele membre 
propriilor cetățeni, precum și documentelor 
de ședere eliberate de statele membre 
cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor 
acestora atunci când își exercită dreptul la 

Prezentul regulament consolidează 
standardele de securitate aplicabile cărților 
de identitate eliberate de statele membre 
propriilor cetățeni, precum și documentelor 
de ședere eliberate de statele membre 
cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor 
acestora pentru a facilita exercitarea de 
către aceștia a dreptului la liberă circulație 
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liberă circulație. în cadrul Uniunii Europene.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Cărțile de identitate naționale 
eliberate de statele membre pentru 
cetățenii Uniunii sunt recunoscute ca 
atare de toate statele membre. Aceste cărți 
funcționează atât ca documente de 
identitate, cât și ca documente de călătorie 
și sunt recunoscute ca atare de toate 
statele membre.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cărțile de identitate eliberate de 
statele membre trebuie să respecte 
modelul ID-1 și standardele minime de 
securitate stabilite în documentul OACI 
nr. 9303 (a șaptea ediție, 2015).

(1) Atunci când statele membre 
eliberează cărți de identitate care au o 
perioadă de valabilitate de peste trei luni, 
ele respectă modelul ID-1, conțin o zonă 
funcțională de citire optică (MRZ) și 
respectă standardele minime relevante 
stabilite în modelul din anexa I la 
prezentul regulament. Specificațiile 
tehnice suplimentare se stabilesc în 
conformitate cu standardele 
internaționale, inclusiv, în special, cu 
recomandările Organizației Aviației Civile 
Internaționale (OACI).

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cărțile de identitate sunt fabricate 
integral din policarbonat sau dintr-un 
polimer sintetic echivalent, iar culoarea 
de fond este albastră.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Prin derogare de la alineatul (1), 
criteriul de gen nu este un standard 
minim.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cartea de identitate conține un 
semn distinctiv al statului membru 
emitent al cardului, tipărit în negativ într-
un dreptunghi albastru înconjurat de 12 
stele galbene.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cărțile de identitate includ un suport 
de stocare de înaltă securitate, care conține 
o imagine facială a titularului cardului și 
două amprente digitale, în modele 
interoperabile.

(3) Cărțile de identitate includ un suport 
de stocare de înaltă securitate, care conține 
o imagine facială a titularului cărții, luată 
în direct de către autoritatea competentă 
din statul membru respectiv și care, în 
cazul în care un stat membru decide 
astfel, poate să conțină, de asemenea, un 
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subset de caracteristici, și anume puncte 
caracteristice sau modele, extrase din 
două amprente digitale luate în plan, în 
formate interoperabile, exclusiv în 
scopurile prevăzute la articolul 10 
alineatul (3) din prezentul regulament.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Suportul de stocare trebuie să aibă o 
capacitate suficientă pentru a garanta 
integritatea, autenticitatea și 
confidențialitatea datelor. Datele stocate 
sunt accesibile fără contact direct și sunt 
securizate, astfel cum se prevede în 
deciziile de punere în aplicare ale 
Comisiei adoptate în conformitate cu 
articolul 2 din Regulamentul (CE) 
nr. 1030/2002.

eliminat

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care un stat membru 
decide să preleveze amprentele digitale, 
copiii cu vârsta sub 12 ani pot fi exonerați 
de obligația de a se supune amprentării 
digitale.
Copiii cu vârsta sub 6 ani sunt exonerați, 
în toate cazurile, de obligația de a se 
supune amprentării digitale.
Persoanele în cazul cărora prelevarea 
amprentelor este fizic imposibilă sunt 
exonerate de obligația de a se supune 
amprentării digitale.
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Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Sunt exonerate de obligația de a se 
supune amprentării digitale următoarele 
persoane:

eliminat

(a) copiii sub 12 ani;
(b) persoanele pentru care prelevarea 
amprentelor digitale este fizic imposibilă.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Suportul de stocare are o capacitate 
suficientă pentru a garanta integritatea, 
securitatea, autenticitatea și 
confidențialitatea datelor. Datele stocate 
sunt accesibile fără contact direct și sunt 
securizate, așa cum se prevede în deciziile 
de punere în aplicare ale Comisiei 
adoptate în conformitate cu articolul 2 din 
Regulamentul (CE) nr. 1030/2002. Statele 
membre schimbă între ele certificatele 
digitale necesare pentru autentificarea, 
verificarea și citirea informațiilor 
conținute pe suportul de stocare securizat. 
Modelele utilizate pentru mediul de 
stocare securizat sunt interoperabile, 
inclusiv în ceea ce privește punctele 
automatizate de trecere a frontierei.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pot introduce detalii (6) În cazul în care este necesar sau 



PE637.678/ 21

RO

și observații pentru uzul național, în funcție 
de obligațiile prevăzute în acest sens în 
dispozițiile naționale.

proporțional cu obiectivul urmărit, statele 
membre pot introduce detalii și observații 
pentru uzul național, în funcție de 
obligațiile prevăzute în acest sens în 
dispozițiile naționale. Eficacitatea 
standardelor minime de securitate și 
interoperabilitatea transfrontalieră a 
cărților de identitate nu sunt reduse în 
consecință.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care statele membre 
adaugă elemente naționale de securitate 
pentru cărțile de identitate, acestea trebuie 
să nu aducă atingere interoperabilității 
transfrontaliere a cărților de identitate și 
eficienței standardelor minime de 
securitate.

(9) În cazul în care statele membre 
adaugă elemente suplimentare de 
securitate pentru cărțile de identitate, 
acestea nu aduc atingere interoperabilității 
transfrontaliere a cărților de identitate și 
eficienței standardelor minime de 
securitate.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare stabilind specificațiile tehnice 
menționate la alineatele (1), (1a) și (2a), 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 12b.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Cărțile de identitate trebuie să aibă eliminat
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o durată maximă de valabilitate de 10 ani. 
Se pot acorda derogări pentru anumite 
grupe de vârstă.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Perioada de valabilitate

(1) Cărțile de identitate au o durată de 
valabilitate de 10 ani.
(2) În cazul în care un stat membru 
decide să preleveze amprentele digitale, 
cărțile de identitate eliberate minorilor 
care nu conțin amprente digitale 
încetează să mai fie valabile cel târziu la 
șase luni de la data la care titularul lor a 
împlinit vârsta începând de la care este 
obligat să se supună amprentării digitale. 
(3) Cărțile de identitate eliberate 
minorilor pot avea o durată de valabilitate 
de cinci ani.
(4) În cazul în care, temporar, este 
imposibil să se ia amprentele digitale sau 
imaginea facială, cărțile de identitate au o 
perioadă de valabilitate de cel mult trei 
luni.
(5) Statele membre pot prevedea o 
perioadă de valabilitate de peste 10 ani 
pentru cărțile de identitate eliberate 
persoanelor cu vârsta peste 75 de ani.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cărțile de identitate care nu îndeplinesc 
cerințele prevăzute la articolul 3 încetează 

Cărțile de identitate care nu îndeplinesc 
cerințele prevăzute la articolul 3 încetează 
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să fie valabile la data expirării lor sau în 
termen de cinci ani de la [data aplicării 
prezentului regulament], oricare dintre 
aceste date este mai apropiată. Cu toate 
acestea, cărțile de identitate care nu includ 
zona funcțională de citire optică (MRZ) în 
conformitate cu documentul OACI nr. 
9303 partea 3 (a șaptea ediție, 2015) își 
încetează valabilitatea la expirarea lor sau 
în termen de doi ani de la [data aplicării 
prezentului regulament], oricare dintre 
acestea survine mai întâi.

să fie valabile la data expirării lor sau în 
termen de opt ani de la [data aplicării 
prezentului regulament], oricare dintre 
aceste date este mai apropiată. Cu toate 
acestea, cărțile de identitate care nu includ 
zona funcțională de citire optică (MRZ) în 
conformitate cu documentul OACI nr. 
9303 partea 3 (a șaptea ediție, 2015) își 
încetează valabilitatea la expirarea lor sau 
în termen de cinci ani de la [data aplicării 
prezentului regulament], oricare dintre 
acestea survine mai întâi.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Permisele de ședere eliberate de statele 
membre pentru cetățenii Uniunii trebuie să 
indice cel puțin următoarele elemente:

Permisele de ședere eliberate de statele 
membre pentru cetățenii Uniunii sunt de 
culoare albastră și indică, în aceeași 
ordine ca cea prevăzută în anexa la 
prezentul regulament, cel puțin 
următoarele elemente:

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) titlul documentului în limba sau 
limbile oficiale ale statului membru 
emitent și cel puțin într-o altă limbă 
oficială a instituțiilor Uniunii;

(a) titlul documentului „Cetățean al UE 
” tradus și în limba sau limbile oficiale ale 
statului membru emitent;

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) indicarea clară a faptului că 
documentul este eliberat în conformitate cu 
Directiva 2004/38/CE;

(b) menționarea clară a faptului că 
documentul este eliberat în conformitate cu 
Directiva 2004/38/CE;

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) un semn distinctiv al statului 
membru emitent al cărții de identitate, 
tipărit în negativ într-un dreptunghi 
albastru înconjurat de 12 stele galbene. 
Comisia este împuternicită să adopte un 
act de punere în aplicare care să 
definească specificațiile tehnice.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un stat membru decide să 
preleveze amprentele digitale, copiii cu 
vârsta sub 12 ani pot fi exonerați de 
obligația de a se supune amprentării 
digitale. Copiii sub 6 ani sunt exonerați de 
obligația de a se supune amprentării 
digitale. Persoanele în cazul cărora 
prelevarea amprentelor este fizic 
imposibilă sunt exonerate de obligația de 
a se supune amprentării digitale .

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la Directiva 
2004/38/CE, noile permise de ședere 
pentru membrii de familie ai cetățenilor 
Uniunii care nu sunt resortisanți ai unui 
stat membru sunt recunoscute ca atare de 
către toate statele membre. Aceste cărți 
funcționează atât ca documente de 
identitate, cât și ca documente de călătorie 
și sunt recunoscute ca atare de toate 
statele membre.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Colectarea elementelor biometrice de 

identificare
(1) Elementele biometrice de identificare 
sunt colectate exclusiv de către un 
personal calificat și autorizat în mod 
corespunzător, desemnat de autoritățile 
naționale responsabile pentru eliberarea 
de cărți de identitate sau permise de 
ședere, doar cu scopul de a fi integrate pe 
suportul de stocare cu un grad înalt de 
securitate prevăzut la articolul 3 alineatul 
(3).
(2) Statele membre se asigură că există 
proceduri corespunzătoare și eficace 
pentru colectarea elementelor biometrice 
de identificare, care respectă drepturile și 
principiile definite în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
Convenția pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale și în 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile copilului.
(3) Statele membre se asigură că interesul 
superior al copilului este considerat 
primordial pe parcursul întregii proceduri 
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de colectare. În acest scop, personalul 
calificat menționat la alineatul (1) 
beneficiază de formarea corespunzătoare 
cu privire la practicile adaptate copiilor în 
cadrul colectării elementelor biometrice 
de identificare.
(4) Pentru a evita riscul unei false 
concordanțe, orice concordanță 
referitoare la copiii cu vârsta sub 14 ani 
sau la persoanele cu vârsta peste 75 de 
ani, bazată pe elemente biometrice de 
identificare colectate cu mai mult de cinci 
ani înainte de realizarea concordanței și 
care nu confirmă autenticitatea 
documentului sau identitatea 
deținătorului acestuia, face obiectul unei 
verificări manuale obligatorii efectuate de 
către un expert în dactiloscopie.
(5) Elementele biometrice de identificare 
din afara mediului de stocare menționat 
la articolul 3 alineatul (3) sunt stocate 
într-un mod foarte securizat și numai pe 
perioada de timp necesară pentru 
emiterea cărții naționale de identitate sau 
a permisului de ședere și, în niciun caz, 
pentru o perioadă mai lungă de o lună de 
la data colectării și sunt șterse și distruse 
imediat în mediul de stocare.
(6) Prezentul regulament nu reprezintă un 
temei juridic pentru crearea unei baze de 
date centralizate la nivelul Uniunii sau la 
nivel național.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 Articolul 10

Protecția datelor cu caracter personal Drepturile fundamentale și protecția 
datelor cu caracter personal

(1) Fără a aduce atingere aplicării 
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Regulamentului (UE) 2016/679, 
persoanele cărora le este eliberată o carte 
de identitate sau un permis de ședere au 
dreptul să verifice datele cu caracter 
personal conținute în respectivele 
documente și, dacă este cazul, să ceară 
rectificarea sau ștergerea lor.

(1a) La punerea în aplicare a prezentului 
regulament, statele membre respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute, în special, de Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene.
(1b) Regulamentul (UE) 2016/679 se 
aplică prelucrării datelor cu caracter 
personal în temeiul prezentului 
regulament.
(1c) În momentul colectării datelor cu 
caracter personal, autoritatea 
responsabilă furnizează persoanei în 
cauză informațiile necesare în temeiul 
articolelor 12, 13 și 14 din Regulamentul 
(UE) 2016/679, conform modalităților 
prevăzute de aceste dispoziții.
(1d) Drepturile persoanelor ale căror 
date sunt conținute în documente de a 
accede la aceste date, de a le rectifica, de 
a le completa, de a le șterge și de a 
restricționa prelucrarea lor se exercită în 
conformitate cu capitolul III din 
Regulamentul (UE) No. 2016/679 
înaintea autorității naționale responsabile 
cu eliberarea documentelor. Persoanele 
cărora le este eliberată o carte de 
identitate sau un permis de ședere au 
dreptul să verifice datele cu caracter 
personal conținute în documentele 
respective și, dacă este cazul, să ceară 
rectificarea sau ștergerea datelor inexacte 
și să primească un nou document. Statele 
membre pun în aplicare proceduri 
specifice care să faciliteze exercitarea 
acestor drepturi.

(2) Într-o carte de identitate sau într-un 
document de ședere nu se includ informații 
într-un model care poate fi citit cu ajutorul 
dispozitivelor de citire optică decât cu 

(2) Într-o carte de identitate sau într-un 
document de ședere nu se includ informații 
într-un model care poate fi citit cu ajutorul 
dispozitivelor de citire optică decât cu 
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respectarea dispozițiilor prezentului 
regulament sau ale legislației națională a 
statului membru emitent.

respectarea dispozițiilor prezentului 
regulament sau ale legislației națională a 
statului membru emitent.

(3) Datele biometrice colectate și stocate 
pe suportul de stocare al cărților de 
identitate și al documentelor de ședere se 
utilizează numai în conformitate cu 
legislația Uniunii și cea națională pentru a 
verifica:

(3) Datele biometrice stocate pe suportul 
de stocare al cărților de identitate și al 
documentelor de ședere nu sunt utilizate, 
în conformitate cu legislația Uniunii și cea 
națională, decât de către personalul 
autorizat în mod corespunzător al 
autorităților naționale competente și al 
agențiilor UE, cu scopul de a verifica:

(a) autenticitatea cărții de identitate sau a 
documentului de ședere;

(a) autenticitatea cărții de identitate sau a 
documentului de ședere;

(b) identitatea titularului pe baza 
elementelor comparabile direct disponibile 
în cazul în care este obligatorie, conform 
legii, prezentarea cărții de identitate sau a 
permisului de ședere.

(b) identitatea titularului pe baza 
elementelor comparabile direct disponibile 
în cazul în care este obligatorie, conform 
legii, prezentarea cărții de identitate sau a 
permisului de ședere.

(3a) Statele membre țin un registru al 
autorităților competente care au acces la 
datele biometrice stocate pe cipul 
menționat la articolul 3 alineatul (3) și 
transmit acest registru Comisiei; ea 
actualizează un registru online și publică 
anual o compilație a registrelor naționale.
(3b) Introducerea unor standarde de 
securitate pentru cărțile de identitate și 
permisele de ședere ale membrilor de 
familie care nu sunt resortisanți ai unui 
stat membru nu generează o creștere 
necorespunzătoare a costurilor pentru 
cetățenii UE sau pentru resortisanții 
țărilor terțe.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Obligații, standarde de securitate și 



PE637.678/ 29

RO

supraveghere
(1) Statele membre asigură conformitatea 
cărților de identitate și a titlurilor pe care 
le emit cu standardele de securitate, 
formatul și specificațiile menționate la 
articolele 3, 6 și 7.
(2) Statele membre asigură securitatea, 
integritatea, autenticitatea și 
confidențialitatea datelor colectate și 
stocate în scopul prezentului regulament.
(3) Statele membre colaborează cu 
Comisia pentru a integra caracteristici 
suplimentare care să sporească 
accesibilitatea cărților de identitate și să le 
facă mai ușor de utilizat pentru 
persoanele cu dizabilități.
(4) Statele membre le acordă autorităților 
de supraveghere menționate la articolul 
51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
2016/679 acces la registrele lor și le 
permit să acceadă, în orice moment, la 
toate incintele folosite în scopul 
interoperabilității.
(5) Statele membre sunt răspunzătoare 
pentru orice nerespectare a acestor 
obligații. Orice persoană care a suferit 
daune materiale sau morale ca urmare a 
unei acțiuni incompatibile cu prezentul 
regulament are dreptul să obțină de la 
statul membru emitent despăgubiri pentru 
daunele suferite.

Amendamentul 58

Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele: 63

Propunere de regulament
Articolul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 litera (b)
Documentele-sursă și documentele 

provizorii
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(1) Statele membre colaborează cu 
Comisia pentru a face schimb de bune 
practici cu privire la documentele-sursă 
utilizate la solicitarea sau reînnoirea unui 
document.
(2) Statele membre cooperează cu 
Comisia în ceea ce privește elementele de 
securitate minime necesare pentru 
recunoașterea reciprocă a documentelor 
provizorii eliberate în caz de furt, pierdere 
sau reînnoire a actului de identitate sau în 
cazul în care, temporar, este imposibil să 
se preleveze amprentele digitale sau o 
imagine facială.
(3) În termen de cel mult (JO: doi ani de 
la data aplicării prezentului regulament), 
Comisia propune orientări referitoare la 
documentele-sursă și la caracteristicile 
comune ale documentelor provizorii și 
prezintă Consiliului și Parlamentului 
European un raport în care evaluează 
necesitatea introducerii unor 
caracteristici comune pentru documentele 
provizorii.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de 12 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
stabilește un program detaliat de 
monitorizare a realizărilor, a rezultatelor și 
a impactului prezentului regulament.

În termen de 12 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
stabilește un program detaliat de 
monitorizare a realizărilor, a rezultatelor și 
a impactului prezentului regulament, 
inclusiv impactul acestuia asupra 
drepturilor fundamentale.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La patru ani de la data aplicării, 
Comisia prezintă Parlamentului European, 
Consiliului și Comitetului Economic și 
Social European un raport privind punerea 
în aplicare a prezentului regulament.

(1) La trei ani de la data aplicării 
prezentului regulament și, ulterior, o dată 
la cinci ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comitetului Economic și Social European 
un raport privind punerea în aplicare a 
prezentului regulament, în special privind 
respectarea de către acesta a drepturilor 
fundamentale, scopurile colectării datelor 
enumerate la articolul 10 alineatele (2) și 
(3), precum și pertinența nivelului de 
securitate prevăzut. La patru ani de la data 
aplicării, Comisia prezintă Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social European un raport 
privind punerea în aplicare a prezentului 
regulament.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cel mai devreme la șase ani de la 
data aplicării prezentului regulament, 
Comisia efectuează o evaluare a 
prezentului regulament și prezintă 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comitetului Economic și Social European 
un raport conținând principalele sale 
constatări. Evaluarea se efectuează în 
conformitate cu Orientările Comisiei 
privind o mai bună legiferare.

(2) La șase, respectiv, zece ani de la data 
aplicării prezentului regulament, Comisia 
efectuează o evaluare a prezentului 
regulament și prezintă Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social European un raport 
conținând principalele sale constatări și, în 
special, în ceea ce privește impactul său 
asupra drepturilor fundamentale, asupra 
eficienței și îmbunătățirii mobilității 
cetățenilor Uniunii și a nivelului de 
securitate, precum și asupra eficacității 
tehnologiei biometrice pentru asigurarea 
securității documentelor de călătorie. 
Evaluarea se efectuează în conformitate cu 
Orientările Comisiei privind o mai bună 
legiferare.
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Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre furnizează Comisiei 
informațiile necesare pentru elaborarea 
rapoartelor respective.

(3) Statele membre și agențiile relevante 
ale UE furnizează Comisiei informațiile 
necesare pentru elaborarea rapoartelor 
respective.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Specificațiile tehnice suplimentare

Pentru a asigura, după caz, conformitatea 
cărților de identitate și a permiselor de 
ședere menționate la articolul 1 cu 
viitoarele standarde minime de securitate 
adoptate în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1030/2002 al Consiliului, astfel cum a 
fost pus în aplicare prin Decizia 
C(2002)3069 a Comisiei, modificată 
ultima dată prin Decizia C(2013)6178 a 
Comisiei, Comisia stabilește, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, specificații tehnice suplimentare 
cu privire la:
(a) elementele și cerințele de securitate 
suplimentare, inclusiv norme sporite 
împotriva falsificării și contrafacerii;
(b) specificații tehnice privind suportul de 
stocare a datelor biometrice și securitatea 
acestora, inclusiv prevenirea accesului 
neautorizat și facilitarea validării;
(c) cerințele legate de calitate și de 
standardele tehnice comune pentru 
imaginea facială și pentru amprentele 
digitale.
Aceste acte de punere în aplicare se 
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adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 12 
litera (b). În conformitate cu procedura 
menționată la articolul 12 litera (b), 
comitetul instituit în temeiul articolului 6 
din Regulamentul (CE) nr. 1683/95 poate 
decide că specificațiile menționate la 
prezentul articol sunt secrete și nu se 
publică. În acest caz, ele sunt puse numai 
la dispoziția punctului de contact 
menționat la articolul 9 alineatul (1).

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12b
Procedura comitetului

(1) Comisia este asistată de comitetul 
instituit prin articolul 6 din Regulamentul 
(CE) nr. 1683/95. Respectivul comitet 
reprezintă un comitet în înțelesul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Anexa I (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ANEXA I
MODEL DE CARTE DE IDENTITATE NAȚIONALĂ*

FAȚĂ:
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Zona I de pe fața MRTD identifică statul emitent sau organizația emitentă și documentul.
Elementele de date din zonele II și II figurează într-o ordine standard. Zonele II și III 
conțin fiecare un câmp în care pot fi incluse elementele de date opționale. Câmpul opțional 
din zona II se utilizează pentru elementele de date cu caracter personal, iar câmpul 
opțional din zona III pentru elementele de date referitoare la document. În cazul în care un 
stat emitent sau o organizație emitentă nu utilizează câmpurile opționale din zonele II și 
III, nu este necesar să li se rezerve un spațiu pe TD1.
Zona IV conține semnătura titularului sau marca obișnuită a acestuia. Statul emitent sau 
organizația emitentă decide cu privire la acceptabilitatea mărcii obișnuite a titularului.
Zona V conține elementul sau elementele de identificare personală care includ(e) portretul 
exclusiv al titularului. La latitudinea statului emitent sau a organizației emitente, 
denumirile câmpurilor din zona II și semnătura titularului sau marca uzuală a acestuia din 
zona IV se pot suprapune peste zona V, cu condiția ca recunoașterea datelor să nu fie 
compromisă în niciuna dintre aceste trei zone.
VERSO:
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__________________
*Extras din Documentul OACI 9303, partea 5 (ediția a șaptea, 2015)


