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27.3.2019 A8-0436/67

Amendamentul 67
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL
Eva Joly
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0436/2018
Gérard Deprez
Consolidarea securității cărților de identitate și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor 
Uniunii
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cărțile de identitate includ un 
suport de stocare de înaltă securitate, care 
conține o imagine facială a titularului 
cardului și două amprente digitale, în 
modele interoperabile.

(3) Cărțile de identitate includ un 
suport de stocare de înaltă securitate, care 
conține o imagine facială a titularului 
cardului și poate include, de asemenea, 
două amprente digitale ale titularului, în 
modele interoperabile.

Or. en

Justificare

Din motive legate de respectarea principiilor necesității și proporționalității și în măsura în 
care prevăd alte elemente de securitate eficiente, este posibil ca statele membre să nu 
trebuiască să ia amprentele digitale ale cetățenilor lor; colectarea și stocarea acestor date 
biometrice ar trebui, prin urmare, să fie opțională și nu obligatorie.
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Amendamentul 68
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL
Eva Joly
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0436/2018
Gérard Deprez
Consolidarea securității cărților de identitate și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor 
Uniunii
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Elementele biometrice de 
identificare se colectează de către persoane 
calificate și autorizate în mod 
corespunzător, desemnate de către 
autoritățile naționale responsabile cu 
eliberarea cărților de identitate.

(1) Elementele biometrice de 
identificare se colectează de către persoane 
calificate și autorizate în mod 
corespunzător, desemnate de către 
autoritățile naționale responsabile cu 
eliberarea cărților de identitate, inclusiv 
atunci când sunt colectate în ambasadele 
sau consulatele statelor membre. Datele 
biometrice colectate în sensul prezentului 
regulament nu sunt stocate în nicio bază 
de date, actuală sau nouă, a UE și nu sunt 
prelucrate ulterior în alte scopuri decât 
cele prevăzute în prezentul regulament.

Or. en

Justificare

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 
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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.”


