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27.3.2019 A8-0436/67

Pakeitimas 67
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Eva Joly
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0436/2018
Gérard Deprez
Sąjungos piliečių tapatybės kortelių ir Sąjungos piliečiams išduodamų teisę gyventi šalyje 
patvirtinančių dokumentų saugumo didinimas
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Tapatybės kortelėse yra itin saugi 
laikmena, kurioje laikomi sąveikia forma 
pateikiami kortelės turėtojo veido atvaizdas 
ir dviejų pirštų atspaudai.

(3) Tapatybės kortelėse yra itin saugi 
laikmena, kurioje laikomi sąveikia forma 
pateikiami kortelės turėtojo veido atvaizdas 
ir taip pat gali būti pateikiami turėtojo 
dviejų pirštų atspaudai.

Or. en

Pagrindimas

Dėl priežasčių, susijusių su būtinumo ir proporcingumo principais, ir nustatant alternatyvias 
veiksmingas apsaugos priemones, valstybėms narėms gali nereikėti imti jų piliečių pirštų 
atspaudų – šių biometrinių duomenų rinkimas ir saugojimas turėtų būti pasirinktinis ir 
neprivalomas.
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27.3.2019 A8-0436/68

Pakeitimas 68
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Eva Joly
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0436/2018
Gérard Deprez
Sąjungos piliečių tapatybės kortelių ir Sąjungos piliečiams išduodamų teisę gyventi šalyje 
patvirtinančių dokumentų saugumo didinimas
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Biometrinius identifikatorius renka 
už tapatybės kortelių išdavimą atsakingų 
nacionalinių institucijų paskirti kvalifikuoti 
ir tinkamai įgalioti darbuotojai.

(1) Biometrinius identifikatorius renka 
už tapatybės kortelių išdavimą atsakingų 
nacionalinių institucijų paskirti kvalifikuoti 
ir tinkamai įgalioti darbuotojai, taip pat ir 
juos renkant valstybių narių ambasadose 
ir konsulatuose. Šio reglamento tikslais 
surinkti biometriniai duomenys 
nesaugomi jokioje esamoje ar naujoje ES 
duomenų bazėje ir neturėtų būti toliau 
tvarkomi kitais negu dabartiniame 
reglamente nustatytais tikslais.

Or. en

Pagrindimas

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 
accordance with Union and national law, biometric identifiers stored for the purpose of 
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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.”


