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A8-0436/67

Ändringsförslag 67
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen
Eva Joly
för Verts/ALE-gruppen
Betänkande
A8-0436/2018
Gérard Deprez
Säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till
unionsmedborgare
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)
Identitetskort ska innefatta ett
mycket säkert lagringsmedium som
innehåller en ansiktsbild av innehavaren
och två fingeravtryck i interoperatibla
format.

(3)
Identitetskort ska innefatta ett
mycket säkert lagringsmedium som
innehåller en ansiktsbild av innehavaren
och får även innehålla två fingeravtryck
av innehavaren i interoperatibla format.
Or. en
Motivering

Av hänsyn till nödvändighets- och proportionalitetsprinciperna behöver medlemsstater som
har effektiva, alternativa säkerhetsdetaljer kanske inte ta fingeravtryck av sina medborgare,
och därför bör insamling och lagring av sådana biometriska uppgifter ske på frivillig och inte
obligatorisk väg.
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A8-0436/68

Ändringsförslag 68
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen
Eva Joly
för Verts/ALE-gruppen
Betänkande
A8-0436/2018
Gérard Deprez
Säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till
unionsmedborgare
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)
Biometriska kännetecken ska
samlas in av kvalificerad och vederbörligen
bemyndigad personal, som utsetts av de
nationella myndigheter som ansvarar för att
utfärda identitetskort.

(1)
Biometriska kännetecken ska
samlas in av kvalificerad och vederbörligen
bemyndigad personal, som utsetts av de
nationella myndigheter som ansvarar för att
utfärda identitetskort, även när de samlas
in på medlemsstaternas ambassader eller
konsulat. Biometriska uppgifter som
samlas in vid tillämpningen av denna
förordning ska inte lagras i någon,
befintlig eller ny, EU-databas och inte
behandlas ytterligare för andra ändamål
än dem som anges i denna förordning.
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
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
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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.”
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