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27.3.2019 A8-0436/67

Tarkistus 67
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Eva Joly
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0436/2018
Gérard Deprez
Unionin kansalaisille myönnettyjen henkilökorttien ja oleskeluasiakirjojen turvallisuuden 
lisääminen
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Henkilökortteihin on sisällyttävä 
erittäin turvallinen tallennusväline, jonka 
on sisällettävä kortin haltijan kasvokuva ja 
kaksi sormenjälkikuvaa yhteentoimivassa 
muodossa.

(3) Henkilökortteihin on sisällyttävä 
erittäin turvallinen tallennusväline, jonka 
on sisällettävä kortin haltijan kasvokuva ja 
joka voi sisältää myös kaksi kortin 
haltijan sormenjälkikuvaa 
yhteentoimivassa muodossa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden ei ole välttämätöntä ottaa kansalaistensa sormenjälkiä tarpeellisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteisiin liittyvistä syistä ja jos käytössä on vaihtoehtoisia tehokkaita 
turvatekijöitä, joten näiden biometristen tietojen keräämisen ja tallennuksen pitäisi olla 
vapaaehtoista eikä pakollista.
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27.3.2019 A8-0436/68

Tarkistus 68
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Eva Joly
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0436/2018
Gérard Deprez
Unionin kansalaisille myönnettyjen henkilökorttien ja oleskeluasiakirjojen turvallisuuden 
lisääminen
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Henkilökorttien myöntämisestä 
vastaavien kansallisten viranomaisten 
nimeämä pätevä ja asianmukaisesti 
valtuutettu henkilöstö kerää biometriset 
tunnisteet.

(1) Henkilökorttien myöntämisestä 
vastaavien kansallisten viranomaisten 
nimeämä pätevä ja asianmukaisesti 
valtuutettu henkilöstö kerää biometriset 
tunnisteet, myös silloin, kun ne kerätään 
jäsenvaltioiden suurlähetystöissä tai 
konsulaateissa. Tämän asetuksen 
soveltamista varten kerättyjä biometrisia 
tietoja ei tallenneta mihinkään nykyiseen 
tai uuteen EU:n tietokantaan, eikä niitä 
saa käsitellä muita kuin tässä asetuksessa 
säädettyjä tarkoituksia varten.

Or. en

Perustelu

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 
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 
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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.”


