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Τροπολογία 67
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Eva Joly
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0436/2018
Gérard Deprez
Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται 
για τους πολίτες της Ένωσης
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα δελτία ταυτότητας 
περιλαμβάνουν μέσο αποθήκευσης υψηλής 
ασφαλείας το οποίο περιέχει εικόνα του 
προσώπου του κατόχου του δελτίου και 
δύο δακτυλικά αποτυπώματα που έχουν 
καταχωριστεί σε διαλειτουργικούς 
μορφοτύπους.

(3) Τα δελτία ταυτότητας 
περιλαμβάνουν μέσο αποθήκευσης υψηλής 
ασφαλείας το οποίο περιέχει εικόνα του 
προσώπου του κατόχου του δελτίου και 
μπορεί να περιλαμβάνει επίσης δύο 
δακτυλικά αποτυπώματα του κατόχου που 
έχουν καταχωριστεί σε διαλειτουργικούς 
μορφοτύπους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους που σχετίζονται με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και με την 
παροχή εναλλακτικών αποτελεσματικών χαρακτηριστικών ασφαλείας, τα κράτη μέλη ενδέχεται 
να μην χρειάζεται να λαμβάνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα των πολιτών τους, επομένως η 
συλλογή και αποθήκευση των βιομετρικών αυτών δεδομένων θα πρέπει να είναι προαιρετική 
και όχι υποχρεωτική.
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Τροπολογία 68
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Eva Joly
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0436/2018
Gérard Deprez
Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται 
για τους πολίτες της Ένωσης
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα βιομετρικά αναγνωριστικά 
στοιχεία συλλέγονται από εκπαιδευμένο 
και δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
που ορίζεται από τις εθνικές αρχές οι 
οποίες είναι υπεύθυνες για την έκδοση 
δελτίων ταυτότητας.

(1) Τα βιομετρικά αναγνωριστικά 
στοιχεία συλλέγονται από εκπαιδευμένο 
και δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
που ορίζεται από τις εθνικές αρχές οι 
οποίες είναι υπεύθυνες για την έκδοση 
δελτίων ταυτότητας, και τούτο ισχύει και 
όταν συλλέγονται στις πρεσβείες ή τα 
προξενεία των κρατών μελών. Τα 
βιομετρικά δεδομένα που συλλέγονται για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού 
δεν αποθηκεύονται σε καμία, τρέχουσα ή 
νέα βάση δεδομένων της ΕΕ και δεν 
πρέπει να υποβάλλονται σε περαιτέρω 
επεξεργασία για σκοπούς άλλους από 
αυτούς που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment has a dual purpose and, if carried, changes will be necessary throughout the 
text. Firstly, it seeks to delete the last sentence ("except ..State") of the Article 10 (1) of the 
text as agreed during the interinstitutional negotiations, which allows for the following 
derogation"... fingerprints shall be collected solely by qualified and duly authorised staff of 
such authorities, except in the case of applications submitted to the diplomatic and consular 
authorities of the Member State". Most importantly, also following relevant recommendations 
of the FRA and the EDPS, the amendment aims to ensure that the biometrics collected under 
this Regulation are only to be used for its specific purposes excluding, thus, their possible use 
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for other purposes, especially for future EU databases. Therefore, if the amendment is carried 
it shall, consequently, delete the first phrase ("Other... national law") of the Article 10(3) of 
the agreed text which could lead to allowing the data processing for other purposes. Article 
10(3) of the agreed text states " Other than where required for the purpose of processing in 
accordance with Union and national law, biometric identifiers stored for the purpose of 
personalisation of identity cards or residence documents shall be kept in a highly secure 
manner and only until the date of collection of the document and in any case, no longer than 
90 days from the date of issue. After this period, these biometric identifiers shall be 
immediately er ased or destroyed.”


