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Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Защитните елементи са 
необходими, за да се провери дали 
документът е автентичен и да се 
установи самоличността на дадено лице. 
Установяването на минимални 
стандарти за сигурност и включването 
на биометрични данни в личните карти 
и в картите за пребиваване на членовете 
на семейството, които не са граждани на 
държава членка, са важна стъпка за по-
сигурното им използване в Съюза. 
Включването на такива биометрични 
идентификатори следва да даде 
възможност на гражданите да се 
възползват в пълна степен от своите 
права на свободно движение.

(9) Защитните елементи са 
необходими, за да се провери дали 
документът е автентичен и да се 
установи самоличността на дадено лице. 
Установяването на минимални 
стандарти за сигурност и включването 
на биометрични данни в личните карти 
и в картите за пребиваване на членовете 
на семейството, които не са граждани на 
държава членка, са важна стъпка за по-
сигурното им използване в Съюза. 
Включването на такива биометрични 
идентификатори следва да даде 
възможност на гражданите да се 
възползват в пълна степен от своите 
права на свободно движение. 
Решението дали да се включи полът 
на дадено лице в документ не следва 
да се счита за минимален стандарт 
за сигурност за целите на настоящия 
регламент. Ето защо както 
решението дали да се включи или не 
полът на дадено лице, така и как 
това да изглежда в документа, ако 
държава членка реши да го включи, 
следва да остане в сферата на 
компетентност на държавите 
членки и следователно е извън 
обхвата на настоящия регламент.
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