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27.3.2019 A8-0436/67

Módosítás 67
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Eva Joly
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0436/2018
Gérard Deprez
Az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és tartózkodási okmányai biztonságának 
megerősítése
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A személyazonosító 
igazolványoknak magukban kell foglalniuk 
egy magas biztonsági fokú adathordozót, 
amely interoperábilis formátumban 
tartalmazza az igazolvány birtokosának 
arcképmását és két ujjnyomatot.

(3) A személyazonosító 
igazolványoknak magukban kell foglalniuk 
egy magas biztonsági fokú adathordozót, 
amely interoperábilis formátumban 
tartalmazza az igazolvány birtokosának 
arcképmását, és tartalmazhatja a birtokos 
két ujjnyomatát is.

Or. en

Indokolás

A szükségesség és az arányosság elvére vonatkozó okokból, valamint hatékony alternatív 
biztonsági elemek biztosítása esetén a tagállamoknak nem feltétlenül szükséges ujjlenyomatot 
venniük polgáraiktól, így e biometrikus adat gyűjtésének és tárolásának opcionálisnak kell 
lennie, nem kötelezőnek.
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Módosítás 68
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Eva Joly
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0436/2018
Gérard Deprez
Az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és tartózkodási okmányai biztonságának 
megerősítése
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A biometrikus azonosítók felvételét 
a személyazonosító igazolványok 
kiadásáért felelős nemzeti hatóságok által 
kijelölt, képzett és megfelelő 
felhatalmazott alkalmazottak végzik.

(1) A biometrikus azonosítók felvételét 
a személyazonosító igazolványok 
kiadásáért felelős nemzeti hatóságok által 
kijelölt, képzett és megfelelő 
felhatalmazott alkalmazottak végzik, akkor 
is, amikor arra a tagállami 
nagykövetségeken vagy konzulátusokon 
kerül sor. Az e rendelet alkalmazásában 
gyűjtött biometrikus adatok nem 
tárolhatók semelyik jelenlegi vagy új 
uniós adatbázisban, illetve az e 
rendeletben meghatározottaktól eltérő 
célra az adatok további kezelése nem 
engedélyezett.

Or. en

Indokolás

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 
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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.”


