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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας 
είναι αναγκαία για να εξακριβωθεί η 
γνησιότητα ενός εγγράφου καθώς και η 
ταυτότητα ενός προσώπου. Η θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων ασφάλειας και η 
ενσωμάτωση βιομετρικών αναγνωριστικών 
στοιχείων στα δελτία ταυτότητας και τα 
δελτία διαμονής για τα μέλη της 
οικογενείας που δεν είναι υπήκοοι κράτους 
μέλους είναι σημαντικό βήμα για να 
καταστεί ασφαλέστερη η χρήση τους στην 
Ένωση. Η συμπερίληψη αυτών των 
βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων 
αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στους 
πολίτες να επωφελούνται πλήρως από τα 
δικαιώματά τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία.

(9) Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας 
είναι αναγκαία για να εξακριβωθεί η 
γνησιότητα ενός εγγράφου καθώς και η 
ταυτότητα ενός προσώπου. Η θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων ασφάλειας και η 
ενσωμάτωση βιομετρικών αναγνωριστικών 
στοιχείων στα δελτία ταυτότητας και τα 
δελτία διαμονής για τα μέλη της 
οικογενείας που δεν είναι υπήκοοι κράτους 
μέλους είναι σημαντικό βήμα για να 
καταστεί ασφαλέστερη η χρήση τους στην 
Ένωση. Η συμπερίληψη αυτών των 
βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων 
αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στους 
πολίτες να επωφελούνται πλήρως από τα 
δικαιώματά τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία. Η απόφαση σχετικά με την 
ένταξη του φύλου ενός προσώπου σε ένα 
έγγραφο δεν θα πρέπει να θεωρείται 
ελάχιστο πρότυπο ασφάλειας για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού. 
Συνεπώς, τόσο η απόφαση σχετικά με το 
αν θα συμπεριληφθεί ή όχι το φύλο ενός 
προσώπου όσο και ο τρόπος με τον οποίο 
θα εμφανίζεται αυτό στο έγγραφο, σε 
περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
αποφασίσει να το περιλάβει, θα πρέπει να 
παραμείνει αρμοδιότητα των κρατών 
μελών και δεν εμπίπτει, επομένως, στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.
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