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27.3.2019 A8-0436/67

Amendement 67
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie
Eva Joly
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0436/2018
Gérard Deprez
Versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van 
verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De identiteitskaart bevat een 
opslagmedium dat aan de hoogste 
veiligheidseisen voldoet en dat een 
gezichtsopname en twee 
vingerafdrukbeelden van de houder van de 
kaart bevat, in een interoperabel formaat.

(3) De identiteitskaart bevat een 
opslagmedium dat aan de hoogste 
veiligheidseisen voldoet en dat een 
gezichtsopname en eventueel twee 
vingerafdrukbeelden van de houder van de 
kaart bevat, in een interoperabel formaat.

Or. en

Motivering

Om redenen in verband met de beginselen van noodzakelijkheid en proportionaliteit en door 
te voorzien in alternatieve doeltreffende veiligheidskenmerken, is het misschien niet vereist 
dat lidstaten vingerafdrukken van hun onderdanen nemen. De verzameling en opslag van deze 
biometrische gegevens moet bijgevolg optioneel zijn en niet verplicht.
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27.3.2019 A8-0436/68

Amendement 68
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie
Eva Joly
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0436/2018
Gérard Deprez
Versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van 
verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De biometrische kenmerken 
worden verzameld door gekwalificeerd en 
naar behoren gemachtigd personeel dat 
daartoe is aangewezen door de voor de 
afgifte van identiteitskaarten bevoegde 
nationale autoriteiten.

(1) De biometrische kenmerken 
worden verzameld door gekwalificeerd en 
naar behoren gemachtigd personeel dat 
daartoe is aangewezen door de voor de 
afgifte van identiteitskaarten bevoegde 
nationale autoriteiten, ook wanneer deze 
gegevens in ambassades of consulaten 
van lidstaten verzameld worden. 
Biometrische gegevens die worden 
verzameld ten behoeve van deze 
verordening mogen niet worden 
opgeslagen in een bestaande of nieuwe 
EU-database en mogen niet verder 
worden verwerkt voor andere doeleinden 
dan welke zijn uiteengezet in deze 
verordening.

Or. en

Motivering

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.”


