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Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Este necesară includerea unor 
elemente de securitate pentru a se verifica 
dacă un document este autentic și pentru a 
stabili identitatea unei persoane. Stabilirea 
unor standarde minime de securitate și 
integrarea datelor biometrice în cărțile de 
identitate și în permisele de ședere ale 
membrilor de familie care nu au cetățenia 
unui stat membru este un pas important 
pentru utilizarea mai sigură în Uniune a 
acestor documente. Includerea acestor 
elemente biometrice de identificare ar 
trebui să le permită cetățenilor să 
beneficieze pe deplin de drepturile lor la 
liberă circulație.

(9) Este necesară includerea unor 
elemente de securitate pentru a se verifica 
dacă un document este autentic și pentru a 
stabili identitatea unei persoane. Stabilirea 
unor standarde minime de securitate și 
integrarea datelor biometrice în cărțile de 
identitate și în permisele de ședere ale 
membrilor de familie care nu au cetățenia 
unui stat membru este un pas important 
pentru utilizarea mai sigură în Uniune a 
acestor documente. Includerea acestor 
elemente biometrice de identificare ar 
trebui să le permită cetățenilor să 
beneficieze pe deplin de drepturile lor la 
liberă circulație. Decizia de a include sau 
nu sexul unei persoane pe un document 
nu ar trebui să fie considerată drept un 
standard minim de securitate în sensul 
prezentului regulament. Prin urmare, atât 
decizia de a include sau nu sexul unei 
persoane, cât și modul în care această 
informație ar apărea pe document, în 
cazul în care un stat membru decide să 
facă acest lucru, ar trebui să rămână de 
competența statelor membre și, prin 
urmare, nu intră în domeniul de aplicare 
al prezentului regulament.
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