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27.3.2019 A8-0436/67

Predlog spremembe 67
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL
Eva Joly
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0436/2018
Gérard Deprez
Okrepitev varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih 
državljanom Unije
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Osebne izkaznice vključujejo zelo 
varen pomnilniški medij, ki vsebuje 
podobo obraza imetnika izkaznice in dva 
prstna odtisa v interoperabilnih oblikah.

(3) Osebne izkaznice vključujejo zelo 
varen pomnilniški medij, ki vsebuje 
podobo obraza imetnika izkaznice in lahko 
vsebuje dva prstna odtisa imetnika v 
interoperabilnih oblikah.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi načel nujnosti in sorazmernosti ter zagotavljanja nadomestnih učinkovitih varnostnih 
elementov državam članicam ni treba odvzeti prstnih odtisov svojih državljanov, zato zbiranje 
in shranjevanje teh biometričnih podatkov ne bi smelo biti obvezno.
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27.3.2019 A8-0436/68

Predlog spremembe 68
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL
Eva Joly
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0436/2018
Gérard Deprez
Okrepitev varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih 
državljanom Unije
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Biometrične identifikatorje zbira 
usposobljeno in ustrezno pooblaščeno 
osebje nacionalnih organov, pristojnih za 
izdajanje osebnih izkaznic.

(1) Biometrične identifikatorje zbira 
usposobljeno in ustrezno pooblaščeno 
osebje nacionalnih organov, pristojnih za 
izdajanje osebnih izkaznic, tudi kadar jih 
zbirajo veleposlaništva ali konzulati držav 
članic. Biometrični podatki, ki se zbirajo 
za namene te uredbe, se ne smejo hraniti v 
nobeni obstoječi ali novi zbirki podatkov 
EU in se ne bi smeli nadalje obdelovati za 
druge namene, razen za tiste, ki so 
določeni v tej uredbi.

Or. en

Obrazložitev

Predlog ima dvojni namen. Če bo sprejet, bodo potrebne spremembe v celotnem besedilu. 
Najprej želi črtati zadnji stavek („razen...države“) člena 10(1) besedila, kot je bilo 
dogovorjeno na medinstitucionalnih pogajanjih, kar bi omogočilo naslednje odstopanje: 
„[...] prstne odtise zbira le usposobljeno in ustrezno pooblaščeno osebje teh organov, razen v 
primeru vlog, ki se oddajo pri diplomatskih in konzularnih organih države članice“. 
Najpomembneje pa je, tudi v povezavi z ustreznimi priporočili Agencije za temeljne pravice in 
Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, da se bodo biometrični podatki, zbrani v skladu 
s to uredbo, uporabljali samo za določene namene in bo izključena možnost njihove 
morebitne uporabe za druge namene, zlasti za prihodnje zbirke podatkov EU. Če bo predlog 
sprejet, se črta prvi stavek dogovorjenega besedila člena 10(3) („drugo... nacionalno 
pravo“), ki bi lahko privedel do možnosti obdelave podatkov za druge namene. Člen 10(3) 
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dogovorjenega besedila določa: „[k]adar se biometrični identifikatorji ne zahtevajo za 
namene obdelave v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom, se za namene 
personalizacije osebnih izkaznic ali dokumentov za prebivanje shranjujejo zelo varno in le do 
prevzema dokumenta, vsekakor pa največ 90 dni od datuma izdaje dokumenta“. Biometrični 
identifikatorji se po preteku tega obdobja takoj izbrišejo in uničijo.


