
 

RR\1171575SV.docx  PE627.780v02-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

Europaparlamentet 
2014-2019  

 

Plenarhandling 
 

A8-0436/2018 

6.12.2018 

***I 
BETÄNKANDE 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkrare 

identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till 

unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri 

rörlighet 

(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Föredragande: Gérard Deprez 

 



 

PE627.780v02-00 2/46 RR\1171575SV.docx 

SV 

 

PR_COD_1amCom 

 

 

Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser. 

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkrare identitetskort 

för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och 

deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet 

(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2018)0212), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 21.2 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C8-0153/2018), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av yttrandet av den 11 juli 2018 från Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén1,  

– med beaktande av de motiverade yttranden från den tjeckiska senaten, det spanska 

parlamentet och det portugisiska parlamentet som lagts fram i enlighet med protokoll 

nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och enligt vilka 

utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen, 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 

rättsliga och inrikes frågor samt yttrandet i form av ändringsförslag från utskottet för 

kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8–0436/2018). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 

parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 

förslag. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

                                                 
1 EUT C 367, 10.10.2018, s. 84. 
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Titeln 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förslag till Förslag till 

EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS FÖRORDNING 

EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS FÖRORDNING 

om säkrare identitetskort för 

unionsmedborgare och 

uppehållshandlingar som utfärdas till 

unionsmedborgare och deras 

familjemedlemmar när de utövar rätten till 

fri rörlighet 

om identitetskort för unionsmedborgare 

och uppehållshandlingar som utfärdas till 

unionsmedborgare och deras 

familjemedlemmar när de utövar rätten till 

fri rörlighet 

  

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) Det är stora skillnader på 

säkerhetsnivån hos nationella 

identitetskort utfärdade av 

medlemsstaterna och uppehållstillstånd 

för EU-medborgare bosatta i en annan 

medlemsstat samt deras 

familjemedlemmar, vilket ökar risken för 

förfalskning och dokumentbedrägerier 

och leder till praktiska svårigheter för 

medborgare som önskar utöva sin rätt till 

fri rörlighet. Statistik från Europeiska 

unionens dokumentbedrägeri- och 

riskanalysnätverk visar att antalet 

incidenter med falska EU-identitetskort 

har ökat med tiden. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 4b (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4b) I sitt meddelande Att höja 

säkerheten i en rörlig värld – starkare 

yttre gränser och förbättrat 

informationsutbyte i kampen mot 

terrorism betonade kommissionen att 

säkra rese- och identitetshandlingar har 

stor betydelse när man på ett säkert sätt 

ska fastställa en persons identitet, och 

tillkännagav att den skulle presentera en 

handlingsplan för att bekämpa 

förfalskningar av resehandlingar. En 

bättre strategi måste bygga på stabila 

system som förebygger missbruk och hot 

mot den inre säkerheten på grund av 

brister i dokumentsäkerheten. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 4c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4c) Tre fjärdedelar av de falska 

handlingar som upptäcks vid de yttre 

gränserna och inom unionen är 

imitationer av identitetshandlingar 

utfärdade av medlemsstater och 

Schengenassocierade länder. Nationella 

identitetskort med lägre säkerhetsnivå är 

vanligast bland de falska handlingar som 

upptäcks. Enligt Frontex upptäcktes och 

rapporterades 40 682 falska europeiska 

identitetskort och 13 512 falska EU-

uppehållstillstånd (alla typer) inom ramen 

för Europeiska unionens 

dokumentbedrägeri- och 

riskanalysnätverk mellan 2013 och 2018. 

Dessa siffror omfattar upptäckter vid 

EU:s yttre gränser samt till följd av 

sekundära förflyttningar inom 

EU/Schengenområdet. 
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Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 4d (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4d) För att avskräcka från 

identitetsbedrägerier bör medlemsstaterna 

säkerställa att hel- och delförfalskning av 

identitetshandlingar och användning av 

sådana förfalskade handlingar omfattas 

av lämpliga påföljder i deras nationella 

lagstiftning. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 5a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) I handlingsplanen från 2016 om 

dokumentsäkerhet konstaterades även att 

företeelsen att äkta handlingar erhålls på 

grundval av falska bakomliggande 

dokument (födelseattester, vigselbevis och 

dödsattester) ökar påtagligt och alltjämt 

är ett av de mest betydande 

säkerhetshoten i Europeiska unionen, 

eftersom det är mycket svårt att upptäcka. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 5b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5b) I denna förordning uppmanas 

medlemsstaterna att, med stöd av 

kommissionen, fortsätta att arbeta på de 

bästa sätten att göra källdokument mindre 

sårbara för bedrägerier, särskilt med 

hänvisning till Europols handledning om 

upptäckt av falska källdokument. 
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Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 9a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) Lagring av en ansiktsbild och två 

fingeravtryck (nedan kallat biometriska 

uppgifter) på identitetshandlingar, som 

redan finns för biometriska pass och 

uppehållstillstånd för 

tredjelandsmedborgare, är en lämplig 

kombination av tillförlitlig identifiering 

och autentisering och minskad 

bedrägeririsk i syfte att stärka 

identitetshandlingars säkerhet. Dessutom 

slog Europeiska unionens domstol i 

Schwarzdomen från 2013 om biometriska 

pass fast att det faktum ”att två åtgärder 

med syfte att identifiera personer 

kombineras [...] inte i sig [kan] anses 

medföra ett mer betydande intrång i de 

rättigheter som erkänns i artiklarna 7 och 

8 i stadgan än om varje åtgärd ses 

separat”.  

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 9b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9b) I denna förordning föreskrivs att 

biometriska kännetecken ska samlas in 

endast av kvalificerad och vederbörligen 

bemyndigad personal vid de nationella 

myndigheter som ansvarar för att utfärda 

identitetskort eller uppehållstillstånd. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 9c (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9c) Denna förordning bör inte utgöra 

en rättslig grund för inrättande av en 

databas på nationell nivå, eftersom detta 

kvarstår som medlemsstaternas exklusiva 

behörighet. Den bör inte heller utgöra en 

rättslig grund för inrättande av en 

centraliserad databas på unionsnivå. 

Biometriska uppgifter som samlats in vid 

tillämpningen av denna förordning bör 

användas endast av kvalificerad och 

vederbörligen bemyndigad personal vid 

behöriga nationella myndigheter och EU-

byråer i syfte att kontrollera handlingens 

äkthet och innehavarens identitet genom 

direkt tillgängliga jämförbara 

kännetecken, när uppvisande av 

identitetskort eller uppehållshandling 

krävs enligt lag. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 9d (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9d) Biometriska kännetecken utanför 

lagringsmediet bör lagras på ett mycket 

säkert sätt och endast under så lång tid 

som krävs för att utfärda det nationella 

identitetskortet eller uppehållstillståndet, 

dock aldrig längre än en månad från 

insamlingsdagen, och de bör omedelbart 

raderas när de lagrats på lagringsmediet. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Specifikationerna från 

Internationella civila 

(10) Specifikationerna från 

Internationella civila 
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luftfartsorganisationen (Icao) i dokument 

9303 (sjunde utgåvan, 2015) om 

maskinläsbara handlingar som ska 

säkerställa global interoperabilitet, även för 

maskinläsbarhet och visuell inspektion, bör 

ligga till grund för denna förordnings 

syfte. 

luftfartsorganisationen (Icao) i dokument 

9303 (sjunde utgåvan, 2015) om 

maskinläsbara handlingar som ska 

säkerställa global interoperabilitet, även för 

maskinläsbarhet och visuell inspektion, bör 

beaktas av kommissionen när den 

utarbetar ytterligare tekniska 

specifikationer. 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 10a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10a) När en medlemsstat tar med 

kategorin ”kön” i en handling bör detta 

anges med alternativen <F>, <M> eller 

<X> enligt Icaos riktlinjer. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Skäl 10b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10b) För att säkerställa enhetliga 

villkor för genomförandet av ytterligare 

tekniska specifikationer bör 

kommissionen tilldelas 

genomförandebefogenheter. Dessa 

befogenheter bör utövas i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/20111a. 

 __________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 

februari 2011 om fastställande av 

allmänna regler och principer för 

medlemsstaternas kontroll av 

kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter (EUT L 55, 

28.2.2011, s. 13). 
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Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Förfarandet för att ta fingeravtryck 

och ansiktsbilder bör ta hänsyn till barns 

särskilda behov och bör tillämpas i enlighet 

med de garantier som fastställs i artikel 24 

i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna, i den 

europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna samt i Förenta 

nationernas konvention om barnets 

rättigheter. 

(11) Förfarandet för att ta fingeravtryck 

och ansiktsbilder bör ha ett strikt 

begränsat mål, ta hänsyn till barns och 

utsatta personers särskilda behov, 

genomföras på ett barn- och könsanpassat 

sätt av kvalificerad personal, under 

regelbundet överinseende av 

kommissionen och en tillsynsmyndighet, 
och bör tillämpas i enlighet med de 

garantier som fastställs i artikel 24 i 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna, i den 

europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna samt i Förenta 

nationernas konvention om barnets 

rättigheter. Kvalificerad personal med 

ansvar för insamling av biometriska 

kännetecken bör utbildas för detta. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Skäl 11a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) Det är viktigt att säkerställa 

värdigheten för den person från vilken 

biometriska uppgifter samlas in under 

hela insamlingsförfarandet. Därför bör 

särskild hänsyn tas till kön och behoven 

hos barn och utsatta personer. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Skäl 12 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Att införa 

minimisäkerhetsstandarder och normer för 

formatet på identitetskort bör ge 

medlemsstaterna möjlighet att lita på 

handlingarnas äkthet när EU-medborgare 

utövar sin rätt till fri rörlighet. Möjligheten 

att föreskriva ytterligare nationella 

säkerhetsdetaljer behålls, men det bör 

säkerställas att sådana säkerhetsdetaljer 

inte begränsar effektiviteten hos de 

gemensamma säkerhetsdetaljerna eller 

negativt påverkar identitetskortens 

gränsöverskridande interoperabilitet, så att 

det går att läsa identitetskorten med hjälp 

av maskiner som används i andra 

medlemsstater än den utfärdande 

medlemsstaten. 

(12) Att införa 

minimisäkerhetsstandarder och normer för 

formatet på identitetskort bör ge 

medlemsstaterna möjlighet att lita på 

handlingarnas äkthet när EU-medborgare 

utövar sin rätt till fri rörlighet. I denna 

förordning föreskrivs att identitetskort 

som utfärdas av medlemsstaterna ska 

erkännas ömsesidigt som både identitets- 

och resehandlingar. Möjligheten att 

föreskriva ytterligare nationella 

säkerhetsdetaljer behålls, men det bör 

säkerställas att sådana säkerhetsdetaljer 

inte begränsar effektiviteten hos de 

gemensamma säkerhetsdetaljerna eller 

negativt påverkar identitetskortens 

gränsöverskridande interoperabilitet, så att 

det går att läsa identitetskorten med hjälp 

av maskiner som används i andra 

medlemsstater än den utfärdande 

medlemsstaten. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Skäl 12a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12a) Användning av hologram och/eller 

vattenmärken gör det möjligt att förhindra 

förfalskning av handlingen och 

säkerställer verifiering av äktheten hos ett 

identitetskort eller en uppehållshandling, 

och kan därför bidra till 

uppgiftsminimering. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Skäl 12b (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12b) För att främja erkännande mellan 

medlemsstater av säkerhetsinslag på 

nationella identitetskort bör 

medlemsstaterna sinsemellan utbyta 

sådana digitala certifikat som krävs för att 

autentisera, verifiera och läsa 

informationen på det säkra 

lagringsmediet. Format som används för 

det säkra lagringsmediet bör vara 

interoperabla, även med avseende på 

automatiserade gränsövergångsställen. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Skäl 12c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12c) Ömsesidigt erkännande av 

identitetshandlingar är av väsentlig 

betydelse för unionsmedborgarnas 

rörlighet. Vid förlust, stöld eller förnyelse 

erkänns inte de provisoriska handlingar 

som utfärdats av medlemsstaterna och 

underlättar därför inte längre sådan 

rörlighet. Därför bör medlemsstaterna i 

samarbete med kommissionen arbeta för 

bättre erkännande av dessa handlingar. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Denna förordning ska följa de 

skyldigheter som fastställs i FN-

konventionen om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning vilken 

ratificerats av samtliga medlemsstater och 

av unionen7. Därför bör det uppmuntras att 

man inför ytterligare detaljer som gör 

(13) Vid tillämpningen av denna 

förordning bör medlemsstaterna följa i 

synnerhet de skyldigheter som fastställs i 

artiklarna 25 och 26 i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna och i FN-konventionen om 

rättigheter för personer med 
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identitetskorten mer tillgängliga och 

användarvänliga för personer med 

funktionsnedsättning, till exempel 

synskadade. 

funktionsnedsättning, vilken ratificerats av 

samtliga medlemsstater och av unionen7. 

Därför bör det uppmuntras att man inför 

ytterligare detaljer som gör identitetskorten 

mer tillgängliga och användarvänliga för 

personer med funktionsnedsättning, till 

exempel synskadade. 

__________________ __________________ 

7 EUT L 23, 26.11.2009. 7 EUT L 23, 26.11.2009. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Identitetskort och uppehållskort 

som utfärdats till familjemedlemmar till en 

unionsmedborgare utan tillräckliga 

säkerhetsstandarder bör fasas ut med 

hänsyn både till säkerhetsrisken och de 

kostnader som uppkommer för 

medlemsstaterna. I allmänhet bör en period 

på fem år räcka för att få balans mellan hur 

ofta handlingarna brukar förnyas och 

behovet att avhjälpa befintliga 

säkerhetsbrister i Europeiska unionen. Men 

för kort som saknar viktiga detaljer, till 

exempel kort som inte är maskinläsbara, 

krävs dock en kortare period på två år av 

säkerhetsskäl. 

(17) Identitetskort och uppehållskort 

som utfärdats till familjemedlemmar till en 

unionsmedborgare utan tillräckliga 

säkerhetsstandarder bör fasas ut med 

hänsyn både till säkerhetsrisken och de 

kostnader som uppkommer för 

medlemsstaterna. I allmänhet bör en period 

på åtta år för identitetskort räcka för att få 

balans mellan hur ofta handlingarna brukar 

förnyas och behovet att avhjälpa befintliga 

säkerhetsbrister i Europeiska unionen. Men 

för kort som saknar viktiga detaljer, till 

exempel kort som inte är maskinläsbara, 

krävs dock en kortare period på fem år av 

säkerhetsskäl. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) De personuppgifter som behandlas i 

samband med tillämpningen av denna 

förordning omfattas av Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) 2016/679 av 

den 27 april 2016 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behandling av 

(18) De personuppgifter som behandlas i 

samband med tillämpningen av denna 

förordning omfattas av Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) 2016/679 av 

den 27 april 2016 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behandling av 
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personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter och om upphävande av 

direktiv 95/46/EG (allmän 

dataskyddsförordning)10. Det är nödvändigt 

att fastställa ytterligare garantier för 

behandlingen av personuppgifter. De 

registrerade bör uppmärksammas på att 

lagringsmediet i deras handlingar 

innehåller deras biometriska uppgifter som 

är tillgängliga även kontaktlöst, samt på de 

situationer där uppgifterna på deras 

identitetskort och uppehållshandlingar 

används. De registrerade bör ha tillgång till 

de personuppgifter som behandlas i deras 

identitetskort och uppehållshandlingar och 

få rätta dem. 

personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter och om upphävande av 

direktiv 95/46/EG (allmän 

dataskyddsförordning)10. Det är nödvändigt 

att fastställa ytterligare garantier för 

behandlingen av personuppgifter, i 

synnerhet känsliga uppgifter såsom 

biometriska kännetecken. De registrerade 

bör uppmärksammas på att lagringsmediet 

i deras handlingar innehåller deras 

biometriska uppgifter som är tillgängliga 

även kontaktlöst, samt på de situationer där 

uppgifterna på deras identitetskort och 

uppehållshandlingar används. De 

registrerade bör ha tillgång till de 

personuppgifter som behandlas i deras 

identitetskort och uppehållshandlingar och 

få rätta dem. Lagringsmediet bör vara 

mycket säkert och skydda de 

personuppgifter som lagras på det mot 

obehörig åtkomst. 

__________________ __________________ 

10 EUT L 119, 4.5.2016, s. 1. 10 EUT L 119, 4.5.2016, s. 1. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Skäl 18a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18a) Medlemsstaterna bör ansvara för 

korrekt behandling av biometriska 

uppgifter, från insamling till uppgifternas 

integrering i ett mycket säkert 

lagringsmedium, i enlighet med 

förordning (EU) 2016/679. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Skäl 18b (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18b) Om medlemsstaterna samarbetar 

med externa entreprenörer i samband 

med en arbetsuppgift som avser 

identitetshandlingar, bör de noga 

övervaka entreprenörens verksamhet för 

att säkerställa att alla bestämmelser i 

denna förordning följs, särskilt i fråga om 

säkerhet, sekretess och uppgiftsskydd. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Det är nödvändigt att i denna 

förordning ange på vilka grunder uppgifter 

samlas in och lagras på lagringsmediumet 

på identitetskort och uppehållshandlingar. I 

enlighet med nationell lagstiftning eller 

unionslagstiftningen får medlemsstaterna 

lagra andra uppgifter på ett 

lagringsmedium på identitetskortet eller 

uppehållshandlingen för användning 

avseende elektroniska tjänster eller andra 

syften. Tillåtelse för behandling av sådana 

uppgifter, däribland bestämmelser om 

insamling och för vilka syften de får 

användas, bör fastställas i nationell 

lagstiftning eller unionslagstiftningen. Alla 

nationella uppgifter bör fysiskt eller logiskt 

skiljas från de biometriska uppgifter som 

avses i denna förordning. 

(19) Det är nödvändigt att i denna 

förordning ange på vilka grunder uppgifter 

samlas in och lagras på lagringsmediumet 

på identitetskort och uppehållshandlingar. I 

enlighet med nationell lagstiftning eller 

unionslagstiftningen får medlemsstaterna 

lagra andra uppgifter på ett 

lagringsmedium på identitetskortet eller 

uppehållshandlingen för användning 

avseende elektroniska tjänster eller andra 

syften. Tillåtelse för behandling av sådana 

uppgifter, däribland bestämmelser om 

insamling och för vilka syften de får 

användas, bör fastställas i nationell 

lagstiftning eller unionslagstiftningen. Alla 

nationella uppgifter bör fysiskt eller logiskt 

skiljas från de biometriska uppgifter som 

avses i denna förordning. När ytterligare 

uppgifter förs in och lagras i enlighet med 

nationell lagstiftning eller 

unionslagstiftningen bör medlemsstaterna 

ha gjort en grundlig 

konsekvensbedömning av uppgiftsskyddet, 

med fokus på behandlingen av särskilda 

kategorier av personuppgifter. 

Medlemsstaterna bör uttryckligen, i 

skriftlig form och med en uttömmande 

förteckning, informera dem som ansöker 

om handlingar om alla eventuella 
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ytterligare uppgifter som lagrats. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Det är nödvändigt att i denna 

förordning ange på vilka grunder uppgifter 

samlas in och lagras på lagringsmediumet 

på identitetskort och uppehållshandlingar. I 

enlighet med nationell lagstiftning eller 

unionslagstiftningen får medlemsstaterna 

lagra andra uppgifter på ett 

lagringsmedium på identitetskortet eller 

uppehållshandlingen för användning 

avseende elektroniska tjänster eller andra 

syften. Tillåtelse för behandling av sådana 

uppgifter, däribland bestämmelser om 

insamling och för vilka syften de får 

användas, bör fastställas i nationell 

lagstiftning eller unionslagstiftningen. Alla 

nationella uppgifter bör fysiskt eller logiskt 

skiljas från de biometriska uppgifter som 

avses i denna förordning. 

(19) Det är nödvändigt att i denna 

förordning ange på vilka grunder uppgifter 

samlas in och lagras på lagringsmediumet 

på identitetskort och uppehållshandlingar. I 

enlighet med nationell lagstiftning eller 

unionslagstiftningen och med respekt för 

nödvändighets- och 

proportionalitetsprinciperna bör 
medlemsstaterna på ett lagringsmedium 

endast lagra sådana uppgifter som är 

nödvändiga för att identifiera 

innehavaren i samband med elektroniska 

tjänster eller andra syften som rör 

identitetskortet eller uppehållshandlingen. 

Tillåtelse för behandling av sådana 

uppgifter, däribland bestämmelser om 

insamling och för vilka syften de får 

användas, bör fastställas i nationell 

lagstiftning eller unionslagstiftningen. Alla 

nationella uppgifter bör fysiskt eller logiskt 

skiljas från de biometriska uppgifter som 

avses i denna förordning. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Skäl 21 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) Kommissionen bör rapportera om 

tillämpningen av denna förordning tre år 

efter den dag då den började tillämpas, 

däribland om säkerhetsnivåns lämplighet. I 

enlighet med punkterna 22 och 23 i det 

interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning11 bör kommissionen utvärdera 

denna förordning med utgångspunkt i 

(21) Kommissionen bör rapportera om 

tillämpningen av denna förordning tre 

respektive fem år efter den dag då den 

började tillämpas, däribland om 

säkerhetsnivåns lämplighet och eventuella 

konsekvenser för grundläggande 

rättigheter och om huruvida 

tillämpningen är förenlig med 
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information som insamlats med hjälp av 

särskilda övervakningsavtal för att bedöma 

de faktiska effekterna av förordningen och 

behovet av eventuella ytterligare åtgärder. 

uppgiftsinsamlingens syften. I enlighet 

med punkterna 22 och 23 i det 

interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning11 bör kommissionen, sex år 

efter den dag då denna förordning börjar 

tillämpas, göra en inledande utvärdering 

av förordningen med utgångspunkt i 

information som insamlats med hjälp av 

särskilda övervakningsavtal för att bedöma 

de faktiska effekterna av förordningen och 

behovet av eventuella ytterligare åtgärder, 

och tio år efter den dag då denna 

förordning börjar tillämpas bör 

kommissionen göra ytterligare en 

utvärdering för att ta hänsyn till 

utfasningsperioden. Utvärderingarna bör 

särskilt fokusera på förordningens 

konsekvenser för grundläggande 

rättigheter, en effektiv och förbättrad 

rörlighet för unionsmedborgarna samt 

säkerhetsnivån. 

__________________ __________________ 

11 Interinstitutionellt avtal av den 13 april 

2016 mellan Europaparlamentet, 

Europeiska unionens råd och Europeiska 

kommissionen om bättre lagstiftning. EUT 

L 123, 12.5.2016, s. 1. 

11 Interinstitutionellt avtal av den 13 april 

2016 mellan Europaparlamentet, 

Europeiska unionens råd och Europeiska 

kommissionen om bättre lagstiftning. EUT 

L 123, 12.5.2016, s. 1. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Skäl 23 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) Denna förordning respekterar de 

grundläggande rättigheterna och iakttar de 

principer som erkänns särskilt i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, i synnerhet i fråga om 

respekten för privatlivet och familjelivet, 

skyddet av personuppgifter, rätten till fri 

rörlighet och rätt till ett effektivt 

rättsmedel. 

(23) Vid genomförandet av denna 

förordning bör medlemsstaterna 

respektera de grundläggande rättigheterna 

och iaktta de principer som erkänns 

särskilt i Europeiska unionens stadga om 

de grundläggande rättigheterna, däribland 

mänsklig värdighet, människans rätt till 

integritet, förbud mot omänsklig eller 

förnedrande behandling, rätten till likhet 

inför lagen och icke-diskriminering, 

barnets rättigheter, äldres rättigheter, 

respekten för privatlivet och familjelivet, 
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skyddet av personuppgifter, rätten till fri 

rörlighet och rätten till ett effektivt 

rättsmedel. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Skäl 23a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (23a) Byrån för grundläggande 

rättigheter har hörts. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Skäl 23b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (23b) Europeiska datatillsynsmannen 

har hörts i enlighet med artikel 28.2 i 

förordning (EG) nr 45/20011a och avgav 

ett yttrande den [...]. 

 __________________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 45/2001 av den 

18 december 2000 om skydd för enskilda 

då gemenskapsinstitutionerna och 

gemenskapsorganen behandlar 

personuppgifter och om den fria 

rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 

8, 12.1.2001, s. 1). 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Artikel 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Denna förordning skärper säkerhetskraven 

i fråga om identitetskort som 

medlemsstaterna utfärdar till sina 

Denna förordning skärper säkerhetskraven 

i fråga om identitetskort som 

medlemsstaterna utfärdar till sina 
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medborgare och uppehållshandlingar som 

medlemsstaterna utfärdar till 

unionsmedborgare och deras 

familjemedlemmar när de utövar sin rätt 

till fri rörlighet. 

medborgare och uppehållshandlingar som 

medlemsstaterna utfärdar till 

unionsmedborgare och deras 

familjemedlemmar i syfte att underlätta 

utövandet av deras rätt till rörelsefrihet 

inom Europeiska unionen. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt -1 (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1) Nationella identitetskort som 

medlemsstaterna utfärdar till 

unionsmedborgare ska erkännas som 

sådana av alla medlemsstater. Sådana 

kort ska fungera som både identitets- och 

resehandlingar och ska erkännas som 

sådana av alla medlemsstater. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Identitetskort som utfärdas av 

medlemsstaterna ska ha format ID-1 och 

ska uppfylla 

minimisäkerhetsstandarderna i Icaos 

dokument 9303 (sjunde upplagan, 2015). 

(1) Om medlemsstaterna utfärdar 

identitetskort med en giltighetstid på över 

tre månader ska dessa ha format ID-1, 

innehålla ett fungerande maskinläsbart 

fält (MRZ) och uppfylla de 

minimistandarder som fastställs i mallen i 

bilaga I till denna förordning. Ytterligare 

tekniska specifikationer ska fastställas i 

enlighet med internationella standarder, 

särskilt Internationella civila 

luftfartsorganisationens (Icao) 

rekommendationer. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) Korten ska vara helt gjorda av 

polykarbonat eller en likvärdig syntetisk 

polymer med blå bakgrundsfärg. 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1b) Genom undantag från punkt 1 ska 

fältet ”kön” inte vara en minimistandard. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) Identitetskortet ska innehålla 

nationalitetsbeteckningen för den 

medlemsstat som utfärdar kortet, inlagd i 

vitt i en blå rektangel och omgiven av tolv 

gula stjärnor. 

 

Ändringsförslag  38 

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 

tagen på plats av den berörda 

myndigheten i medlemsstaten och får, om 

en medlemsstat så beslutar, även 

innehålla en deluppsättning kännetecken 

– detaljer eller mönster – som hämtas från 
två platta fingeravtryck i interoperabla 
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format, uteslutande i de syften som anges i 

artikel 10.3 i denna förordning. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Lagringsmediet ska ha tillräcklig 

kapacitet och möjlighet att garantera 

uppgifternas integritet, autenticitet och 

sekretess. De lagrade uppgifterna ska 

vara tillgängliga kontaktlöst och ska 

säkras på det sätt som anges i 

kommissionens genomförandebeslut, 

vilka ska antas i enlighet med artikel 2 i 

förordning (EG) nr 1030/2002. 

utgår 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) Om en medlemsstat beslutar att ta 

fingeravtryck får barn under tolv år 

undantas från kravet att lämna 

fingeravtryck. 

 Barn under sex år ska under alla 

omständigheter vara undantagna från 

kravet att lämna fingeravtryck. 

 Personer för vilka fingeravtryckstagning 

är fysiskt omöjlig ska vara undantagna 

från kravet att lämna fingeravtryck. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Följande personer ska undantas 

från kravet på att lämna fingeravtryck: 

utgår 

(a) Barn under 12 år.  

(b) Personer som det är fysiskt 

omöjligt att ta fingeravtryck på. 

 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) Lagringsmediet ska ha tillräcklig 

kapacitet och möjlighet att garantera 

uppgifternas integritet, säkerhet, 

autenticitet och sekretess. De lagrade 

uppgifterna ska vara tillgängliga i 

kontaktlös form och ska säkras på det sätt 

som anges i kommissionens 

genomförandebeslut, vilka ska antas i 

enlighet med artikel 2 i förordning (EG) 

nr 1030/2002. Medlemsstaterna ska 

sinsemellan utbyta sådana digitala 

certifikat som krävs för att autentisera, 

verifiera och läsa informationen på det 

säkra lagringsmediet. Format som 

används för det säkra lagringsmediet ska 

vara interoperabla, även med avseende på 

automatiserade gränsövergångsställen. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Medlemsstaterna får lägga till 

sådana detaljuppgifter och noteringar för 

användning inom landet som krävs med 

hänsyn till de nationella bestämmelserna. 

(6) Om det är nödvändigt och 

proportionellt i förhållande till det mål 

som ska uppnås får medlemsstaterna lägga 

till sådana detaljuppgifter och noteringar 

för användning inom landet som krävs med 
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hänsyn till de nationella bestämmelserna. 

Minimisäkerhetsstandardernas effektivitet 

och identitetskortens gränsöverskridande 

interoperabilitet får inte minskas till följd 

av detta. 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Om medlemsstaterna lägger till 

ytterligare nationella säkerhetsinslag på 

identitetskorten får detta inte minska 

kortens gränsöverskridande 

interoperabilitet eller effektivitet. 

(9) Om medlemsstaterna lägger till 

ytterligare säkerhetsinslag på 

identitetskorten får detta inte minska 

kortens gränsöverskridande 

interoperabilitet eller effektivitet. 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 9a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) Kommissionen ska anta 

genomförandeakter för att fastställa de 

tekniska specifikationerna i punkterna 

1, 1a och 2a i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 

12b. 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Identitetskort ska vara giltiga i 

högst tio år. Undantag får göras för vissa 

åldersgrupper. 

utgår 
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Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Artikel 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 3a 

 Giltighetstid 

 (1) Identitetskort ska vara giltiga i tio 

år. 

 (2) Om en medlemsstat beslutar att ta 

fingeravtryck ska identitetskort som 

utfärdas till underåriga och inte 

innehåller fingeravtryck bli ogiltiga 

senast sex månader efter det att deras 

innehavare uppnått den ålder då det blir 

obligatoriskt att lämna fingeravtryck.  

 (3) Identitetskort som utfärdas till 

underåriga får vara giltiga i fem år. 

 (4) Om det tillfälligt är omöjligt att ta 

fingeravtryck eller en ansiktsbild ska 

identitetskort vara giltiga i högst tre 

månader. 

 (5) Medlemsstaterna får föreskriva en 

giltighetstid på över tio år för 

identitetskort som utfärdas till personer 

över 75 år. 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till förordning 

Artikel 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Identitetskort som inte uppfyller kraven i 

artikel 3 ska bli ogiltiga när deras 

giltighetstid löper ut, eller fem år efter [den 

dag då denna förordning börjar tillämpas], 

beroende på vilket som infaller först. 

Identitetskort som inte innehåller ett 

fungerande maskinläsbart fält (MRZ) som 

uppfyller kraven i Icaos dokument 9303 

del 3 (sjunde upplagan, 2015) ska dock bli 

Identitetskort som inte uppfyller kraven i 

artikel 3 ska bli ogiltiga när deras 

giltighetstid löper ut, eller åtta år efter [den 

dag då denna förordning börjar tillämpas], 

beroende på vilket som infaller först. 

Identitetskort som inte innehåller ett 

fungerande maskinläsbart fält (MRZ) som 

uppfyller kraven i Icaos dokument 9303 

del 3 (sjunde upplagan, 2015) ska dock bli 
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ogiltiga när deras giltighetstid löper ut, 

eller två år efter [den dag då denna 

förordning börjar tillämpas], beroende på 

vilket som infaller först. 

ogiltiga när deras giltighetstid löper ut, 

eller fem år efter [den dag då denna 

förordning börjar tillämpas], beroende på 

vilket som infaller först. 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Uppehållshandlingar som medlemsstaterna 

utfärdar till unionsmedborgare ska 

innehålla åtminstone följande uppgifter: 

Uppehållshandlingar som medlemsstaterna 

utfärdar till unionsmedborgare ska vara blå 

och innehålla åtminstone följande 

uppgifter, i samma ordning som i bilagan 

till denna förordning: 

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Handlingens benämning på det 

eller de officiella språken i den berörda 

medlemsstaten och på minst ett annat av 

EU-institutionernas officiella språk. 

(a) Handlingens benämning, ”EU-

medborgare”, även översatt till det eller de 

officiella språken i den berörda 

medlemsstaten. 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Tydlig angivelse av att handlingen 

utfärdas i enlighet med direktiv 

2004/38/EG. 

(b) Tydlig uppgift om av att 

handlingen utfärdas i enlighet med direktiv 

2004/38/EG. 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – led ga (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ga) Nationalitetsbeteckning för den 

medlemsstat som utfärdar kortet, inlagd i 

vitt i en blå rektangel och omgiven av tolv 

gula stjärnor. Kommissionen ska ges 

befogenhet att anta en genomförandeakt 

för att fastställa de tekniska 

specifikationerna. 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Om en medlemsstat beslutar att ta 

fingeravtryck får barn under tolv år 

undantas från kravet att lämna 

fingeravtryck. Barn under sex år ska vara 

undantagna från kravet att lämna 

fingeravtryck. Personer för vilka 

fingeravtryckstagning är fysiskt omöjlig 

ska vara undantagna från kravet att 

lämna fingeravtryck. 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) Genom undantag från direktiv 

2004/38/EG ska nya uppehållskort för 

unionsmedborgares familjemedlemmar 

som inte är medborgare i en medlemsstat 

erkännas som sådana av alla 

medlemsstater. Sådana kort ska fungera 

som både identitets- och resehandlingar 

och ska erkännas som sådana av alla 

medlemsstater. 
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Ändringsförslag  55 

Förslag till förordning 

Artikel 9a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 9a 

 Insamling av biometriska kännetecken 

 (1) Biometriska kännetecken ska 

samlas in endast av kvalificerad och 

vederbörligen bemyndigad personal, som 

utsetts av de nationella myndigheter som 

ansvarar för att utfärda identitetskort eller 

uppehållstillstånd och endast i syfte att 

integreras i det mycket säkra 

lagringsmediet enligt artikel 3.3. 

 (2) Medlemsstaterna ska säkerställa 

att det finns lämpliga och effektiva 

förfaranden för insamling av biometriska 

kännetecken, som är förenliga med de 

rättigheter och principer som fastställs i 

stadgan om de grundläggande 

rättigheterna, konventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna och Förenta 

nationernas konvention om barnets 

rättigheter. 

 (3) Medlemsstaterna ska säkerställa 

att barnets intressen sätts i främsta 

rummet under hela 

insamlingsförfarandet. För detta ändamål 

ska den kvalificerade personalen enligt 

punkt 1 få lämplig utbildning om 

barnvänliga metoder för insamling av 

biometriska kännetecken. 

 (4) För att undvika risken för felaktig 

matchning ska matchningar avseende 

barn under 14 år eller personer äldre än 

75 år som görs med biometriska 

kännetecken som tagits mer än fem år 

före matchningen och som inte bekräftar 

handlingens äkthet eller dess innehavares 

identitet bli föremål för en obligatorisk 

manuell kontroll av en 

fingeravtrycksexpert. 
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 (5) Biometriska kännetecken utanför 

lagringsmediet enligt artikel 3.3 ska 

lagras på ett mycket säkert sätt och endast 

under så lång tid som krävs för att utfärda 

det nationella identitetskortet eller 

uppehållstillståndet, dock aldrig längre än 

en månad från insamlingsdagen, och de 

ska omedelbart raderas och förstöras när 

de lagrats på lagringsmediet. 

 (6) Denna förordning ska inte utgöra 

en rättslig grund för inrättande av en 

centraliserad databas på unionsnivå eller 

nationell nivå. 

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till förordning 

Artikel 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 10 Artikel 10 

Skydd av personuppgifter Grundläggande rättigheter och skydd av 

personuppgifter 

(1) Utan att det påverkar 

tillämpningen av förordning (EU) 

2016/679 ska personer till vilka 

identitetskort eller uppehållshandling 

utfärdats ha rätt att kontrollera 

personuppgifterna i handlingarna och i 

förekommande fall begära att uppgifter 

rättas eller stryks. 

 

 (1a) Vid tillämpningen av denna 

förordning ska medlemsstaterna 

respektera de grundläggande rättigheter 

och iaktta de principer som erkänns 

särskilt i Europeiska unionens stadga om 

de grundläggande rättigheterna. 

 (1b) Förordning (EU) 2016/679 är 

tillämplig på behandlingen av 

personuppgifter enligt den här 

förordningen. 

 (1c) Vid insamlingen av 

personuppgifter ska den ansvariga 

myndigheten förse den berörda personen 
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med den erforderliga informationen enligt 

artiklarna 12, 13 och 14 i förordning 

(EU) 2016/679 på det sätt som fastställs i 

de bestämmelserna. 

 (1d) Rätten till tillgång, rättelse, 

komplettering, radering och begränsning 

av behandlingen för personer vars 

uppgifter finns med i handlingarna ska 

utövas i enlighet med kapitel III i 

förordning (EU) 2016/679 gentemot den 

nationella myndighet som ansvarar för att 

utfärda handlingarna. Personer till vilka 

identitetskort eller uppehållshandling 

utfärdas ska ha rätt att kontrollera 

personuppgifterna i handlingarna och i 

förekommande fall begära att felaktiga 

uppgifter rättas eller raderas och få en ny 

handling. Medlemsstaterna ska införa 

särskilda förfaranden som underlättar 

utövandet av dessa rättigheter. 

(2) Uppgifter i maskinläsbar form ska 

bara inkluderas i identitetskort eller 

uppehållshandlingar i enlighet med denna 

förordning eller nationell lagstiftning i den 

utfärdande medlemsstaten. 

(2) Uppgifter i maskinläsbar form ska 

bara inkluderas i identitetskort eller 

uppehållshandlingar i enlighet med denna 

förordning eller nationell lagstiftning i den 

utfärdande medlemsstaten. 

(3) Biometriska uppgifter som samlats 

in och lagrats i lagringsmedium på 

identitetskort och uppehållshandlingar får 

bara användas i enlighet med 

unionslagstiftningen och nationell 

lagstiftning för att kontrollera följande: 

(3) Biometriska uppgifter som lagrats i 

lagringsmedium på identitetskort och 

uppehållshandlingar får bara användas i 

enlighet med unionslagstiftningen och 

nationell lagstiftning, av vederbörligen 

bemyndigad personal vid behöriga 

nationella myndigheter och EU-byråer, 

och bara i syfte att kontrollera följande: 

(a) Identitetskortets eller 

uppehållshandlingens autenticitet. 

(a) Identitetskortets eller 

uppehållshandlingens autenticitet. 

(b) Innehavarens identitet genom direkt 

tillgängliga jämförbara kännetecken, när 

uppvisande av identitetskort eller 

uppehållshandling krävs enligt lag. 

(b) Innehavarens identitet genom direkt 

tillgängliga jämförbara kännetecken, när 

uppvisande av identitetskort eller 

uppehållshandling krävs enligt lag. 

 (3a) Medlemsstaterna ska föra ett 

register över behöriga myndigheter med 

tillgång till de biometriska uppgifter som 

lagras på det chip som avses i artikel 3.3 

och ska översända detta register till 

kommissionen, som ska föra ett 

uppdaterat register på nätet och årligen 
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offentliggöra en sammanställning av 

nationella register. 

 (3b) Införandet av säkerhetsstandarder 

för identitetskort och uppehållskort för 

familjemedlemmar som inte är 

medborgare i en medlemsstat får inte leda 

till en orimlig höjning av avgifterna för 

unionsmedborgare eller 

tredjelandsmedborgare. 

 

Ändringsförslag  57 

Förslag till förordning 

Artikel 10a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 10a 

 Ansvar, säkerhetsstandarder och tillsyn 

 (1) Medlemsstaterna ska säkerställa 

att de kort och tillstånd som de utfärdar är 

förenliga med säkerhetsstandarderna, 

formatet och specifikationerna enligt 

artiklarna 3, 6 och 7. 

 (2) Medlemsstaterna ska säkerställa 

säkerheten, integriteten, autenticiteten 

och sekretessen med avseende på de 

uppgifter som samlas in och lagras vid 

tillämpningen av denna förordning. 

 (3) Medlemsstaterna ska samarbeta 

med kommissionen för att införa 

ytterligare detaljer som förbättrar 

identitetskortens tillgänglighet och gör 

dem mer användarvänliga för personer 

med funktionsnedsättning. 

 (4) Medlemsstaterna ska bevilja 

tillsynsmyndigheter enligt artikel 51.1 i 

förordning (EU) 2016/679 åtkomst till 

sina loggar och ska alltid bevilja tillträde 

till alla lokaler som används i 

interoperabilitetssyfte. 

 (5) Medlemsstaterna ska bära 

ansvaret om dessa skyldigheter inte 

fullgörs. Varje person som har lidit 

materiell eller ideell skada till följd av en 
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åtgärd som är oförenlig med denna 

förordning ska ha rätt till ersättning för 

skadan från den utfärdande 

medlemsstaten. 

 

Ändringsförslag  58 

Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag: 63 

Förslag till förordning 

Artikel 10b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 10b 

  Källdokument och provisoriska 

handlingar 

 (1) Medlemsstaterna ska samarbeta 

med kommissionen för att utbyta bästa 

praxis om vilka källdokument som 

används vid ansökan om eller förnyelse 

av en handling. 

 (2) Medlemsstaterna ska samarbeta 

med kommissionen om vilka 

minimisäkerhetsdetaljer som ska krävas 

för ömsesidigt erkännande av 

provisoriska handlingar som utfärdas vid 

stöld, förlust eller förnyelse av en 

identitetshandling eller när det tillfälligt 

är omöjligt att ta fingeravtryck eller en 

ansiktsbild. 

 (3) Senast den ... (EUT: två år efter 

den dag då denna förordning börjar 

tillämpas) ska kommissionen föreslå 

riktlinjer för källdokument och 

gemensamma detaljer för provisoriska 

handlingar och förelägga rådet och 

Europaparlamentet en rapport med en 

bedömning av huruvida gemensamma 

detaljer för provisoriska handlingar 

behöver införas. 

 

Ändringsförslag  59 

Förslag till förordning 
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Artikel 11 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Senast tolv månader efter det att denna 

förordning har trätt i kraft ska 

kommissionen upprätta ett detaljerat 

program för övervakning av denna 

förordnings utfall, resultat och 

konsekvenser. 

Senast tolv månader efter det att denna 

förordning har trätt i kraft ska 

kommissionen upprätta ett detaljerat 

program för övervakning av denna 

förordnings utfall, resultat och 

konsekvenser, däribland dess inverkan på 

de grundläggande rättigheterna. 

 

Ändringsförslag  60 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Senast fyra år efter denna 

förordnings tillämpningsdatum ska 

kommissionen rapportera om 

genomförandet av den till 

Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén. 

(1) Tre år efter denna förordnings 

tillämpningsdatum och därefter vart femte 

år ska kommissionen rapportera om 

genomförandet av den till 

Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén, i 

synnerhet om förenligheten med 

grundläggande rättigheter, med 

uppgiftsinsamlingens syften enligt 

artikel 10.2 och 10.3 och med 

säkerhetsnivåns lämplighet. Senast fyra år 

efter denna förordnings tillämpningsdatum 

ska kommissionen rapportera om 

genomförandet av den till 

Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén. 

 

Ändringsförslag  61 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Tidigast sex år efter förordningens 

tillämpningsdatum ska kommissionen 

genomföra en utvärdering av denna 

förordning och lägga fram en rapport om 

(2) Sex respektive tio år efter denna 

förordnings tillämpningsdatum ska 

kommissionen genomföra en utvärdering 

av den och förelägga Europaparlamentet, 
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de viktigaste resultaten för 

Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén. 

Utvärderingen ska genomföras enligt 

kommissionens riktlinjer om bättre 

lagstiftning. 

rådet och Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén en rapport om de 

viktigaste resultaten – särskilt vilken 

inverkan förordningen haft på 

grundläggande rättigheter, huruvida 

unionsmedborgarnas rörlighet samt 

säkerhetsnivån fungerar effektivt och har 

förbättrats och huruvida den biometriska 

tekniken är ändamålsenlig för att 

säkerställa resehandlingars säkerhet. 

Utvärderingen ska genomföras enligt 

kommissionens riktlinjer om bättre 

lagstiftning. 

 

Ändringsförslag  62 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Medlemsstaterna ska förse 

kommissionen med de uppgifter som är 

nödvändiga för att utarbeta dessa rapporter. 

(3) Medlemsstaterna och berörda EU-

byråer ska förse kommissionen med de 

uppgifter som är nödvändiga för att 

utarbeta dessa rapporter. 

 

Ändringsförslag  63 

Förslag till förordning 

Artikel 12a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 12a 

 Ytterligare tekniska specifikationer 

 För att i förekommande fall säkerställa 

att identitetskort och uppehållshandlingar 

enligt artikel 1 överensstämmer med 

framtida minimisäkerhetsstandarder som 

antagits i enlighet med rådets förordning 

(EG) nr 1030/2002, såsom den genomförs 

genom kommissionens beslut 

C(2002)3069, senast ändrat genom 

kommissionens beslut C(2013)6178, ska 

kommissionen genom genomförandeakter 

fastställa ytterligare tekniska 
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specifikationer avseende följande: 

 (a) Ytterligare säkerhetsdetaljer och 

säkerhetskrav, inklusive strängare 

standarder för att förebygga risken för 

hel- och delförfalskningar. 

 (b) Tekniska specifikationer för 

lagringsmediet när det gäller de 

biometriska kännetecknen och deras 

säkerhet, inklusive förhindrande av 

obehörig åtkomst och förenklad 

validering. 

 (c) Krav avseende kvalitet och 

avseende gemensamma standarder för 

ansiktsbilden och fingeravtrycken. 

 Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 12b. I enlighet med det 

förfarande som avses i artikel 12b får den 

kommitté som inrättats genom artikel 6 i 

förordning (EG) nr 1683/95 besluta att 

specifikationerna enligt den här artikeln 

ska vara hemliga och inte offentliggöras. 

I så fall ska de göras tillgängliga endast 

för den kontaktpunkt som avses i 

artikel 9.1. 

 

Ändringsförslag  64 

Förslag till förordning 

Artikel 12b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 12b 

 Kommittéförfarande 

 (1) Kommissionen ska biträdas av den 

kommitté som inrättats genom artikel 6 i 

förordning (EG) nr 1683/95. Denna 

kommitté ska vara en kommitté i den 

mening som avses i förordning (EU) 

nr 182/2011. 

 (2) När det hänvisas till denna punkt 

ska artikel 5 i förordning (EU) 

nr 182/2011 tillämpas. 
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Ändringsförslag  65 

Förslag till förordning 

Bilaga I (ny) 

 

Kommissionens förslag 

Ändringsförslag 

BILAGA I 

MALL FÖR NATIONELLA IDENTITETSKORT* 

FRAMSIDA: 

 

I zon 1 på framsidan av den officiella maskinläsbara resehandlingen identifieras 

utfärdande stat eller organisation samt typ av handling. 

Uppgifterna ska anges i en standardföljd i zonerna II och III. Zonerna II och III 

innehåller båda ett fält där valfria uppgifter kan läggas till. Det valfria fältet i zon II ska 

användas för personuppgifter och det valfria fältet i zon III för uppgifter som rör själva 

handlingen. Om en utfärdande stat eller organisation inte använder de valfria fälten i 

zonerna II och III behöver inget utrymme reserveras för dem i resehandling 1. 

Zon IV innehåller innehavarens namnteckning eller brukliga märke. Den utfärdande 

staten eller organisationen ska besluta om en innehavares brukliga märke är godtagbart. 

Zon V ska innehålla personidentifieringsdetalj(er) som ska inbegripa en bild endast på 

innehavaren. Den utfärdande staten eller organisationen får besluta att namnfälten i zon II 

och innehavarens namnteckning eller brukliga märke i zon IV får ligga över zon V, 

förutsatt att detta inte hindrar igenkänning av uppgifterna i någon av dessa tre zoner. 

Bildtext: 01 Utfärdande stat eller organisation (VR); 02 Dokumenttyp; Zon I; 13 Bild; Zon V; 

03 Namn – primär identifierare (VR); 04 Namn – sekundär identifierare (VR); 05 Kön (3); 06 

Nationalitet (3); 07 Födelsedatum (15); 08 Valfria personuppgifter (VR); Zon II; 09 

Dokumentnummer (VR); 10 Sista giltighetsdag (15);11 Valfria dokumentuppgifter (VR); Zon 

III; 12 Innehavarens namnteckning; Zon IV 
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BAKSIDA: 

 

__________________ 

* Utdrag ur Icaos dokument 9303, del 5 (sjunde upplagan, 2015). 

 

Bildtext: Zon för maskinläsning; Referensmittlinje; Tryckzon; Övre kodrad; Mellankodrad; 

Nedre kodrad; Nominella mått i millimeter; (inchmått inom parentes); Ej skalenlig 
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3.10.2018 

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG 
FRÅN UTSKOTTET FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER OCH JÄMSTÄLLDHET 

MELLAN KVINNOR OCH MÄN 

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkrare identitetskort för 

unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras 

familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet 

(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) 

för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

Angelika Mlinar (föredragande) 

 

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män lägger fram 

följande ändringsförslag för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 

inrikes frågor som ansvarigt utskott: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 13a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a) Formatet ID-1 för nationella 

identitetskort och för uppehållskort för 

unionsmedborgares familjemedlemmar 

som inte är medborgare i en medlemsstat 

omfattar kategorin ”kön”, som anges med 

<F>, <M> eller <X> enligt Icaos 

riktlinjer. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 
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Skäl 23 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) Denna förordning respekterar de 

grundläggande rättigheterna och iakttar de 

principer som erkänns särskilt i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, i synnerhet i fråga om 

respekten för privatlivet och familjelivet, 

skyddet av personuppgifter, rätten till fri 

rörlighet och rätt till ett effektivt 

rättsmedel. 

(23) Denna förordning respekterar de 

grundläggande rättigheterna och iakttar de 

principer som erkänns särskilt i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, däribland respekten för 

mänsklig värdighet, människans rätt till 

integritet, förbud mot omänsklig eller 

förnedrande behandling, rätten till likhet 

inför lagen och icke-diskriminering, 

barnets rättigheter, äldres rättigheter, 

jämställdhet mellan kvinnor och män, 
respekten för privatlivet och familjelivet, 

skyddet av personuppgifter, rätten till fri 

rörlighet och rätt till ett effektivt 

rättsmedel. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Kön, angivet med <F>, <M> eller 

<X>, ska vara en obligatorisk kategori på 

nationella identitetskort för 

unionsmedborgare. Medlemsstaterna ska 

fastställa vem som kan komma i fråga för 

alternativ <F>, <M> eller <X> med full 

respekt för principerna i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna och de riktlinjer som anges i 

Icaos dokument 9303 (sjunde utgåvan, 

2015). 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Biometriska kännetecken ska (1) Biometriska kännetecken ska 
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samlas in av kvalificerad och vederbörligen 

bemyndigad personal, som utsetts av de 

nationella myndigheter som ansvarar för att 

utfärda identitetskort. 

samlas in av kvalificerad och vederbörligen 

bemyndigad personal, som utsetts av de 

nationella myndigheter som ansvarar för att 

utfärda identitetskort, med hänsyn till 

eventuella könsspecifika aspekter. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Om problem uppstår vid 

insamlingen av biometriska kännetecken 

ska medlemsstaterna säkerställa att 

lämpliga förfaranden finns för att 

garantera den berörda personens 

värdighet. 

utgår 

Motivering 

Flyttats till kapitel V. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) Insamlingen av biometriska 

kännetecknen ska ske på ett barn- och 

könsanpassat sätt med respekt för de 

principer som fastställs i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, FN:s konvention om 

barnets rättigheter och FN:s konvention 

om avskaffande av all slags 

diskriminering av kvinnor. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – led ga (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ga) Kön. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Artikel 10a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 10a 

 Om problem uppstår vid insamlingen av 

biometriska kännetecken ska 

medlemsstaterna säkerställa att lämpliga 

förfaranden finns för att garantera den 

berörda personens värdighet. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Artikel 10b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 10b 

 Förfarandet för att ta fingeravtryck och 

ansiktsbilder ska ta hänsyn till barns 

särskilda behov och bör tillämpas i 

enlighet med de garantier som fastställs i 

artikel 24 i Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna, i den 

europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna samt i Förenta 

nationernas konvention om barnets 

rättigheter. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Artikel 10c (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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 Artikel 10c 

 Förfarandet för att ta fingeravtryck och 

ansiktsbilder ska också ta hänsyn till 

könsaspekter i enlighet med rätten till 

respekt för privatlivet, som fastställs i 

artikel 7 i Europeiska unionens stadga om 

de grundläggande rättigheterna och 

artikel 8 i den europeiska konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna. För att 

göra det möjligt för de nationella 

myndigheterna att samla in biometriska 

uppgifter på ett i möjligaste mån 

könsanpassat sätt, särskilt när det gäller 

offer för könsrelaterat våld, ska det finnas 

tillräckligt med kvinnlig personal som 

ansvarar för utfärdande av identitetskort. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Senast tolv månader efter det att denna 

förordning har trätt i kraft ska 

kommissionen upprätta ett detaljerat 

program för övervakning av denna 

förordnings utfall, resultat och 

konsekvenser. 

Senast tolv månader efter det att denna 

förordning har trätt i kraft ska 

kommissionen upprätta ett detaljerat 

program för övervakning av denna 

förordnings utfall, resultat och 

konsekvenser, inbegripet dess inverkan på 

de grundläggande rättigheterna. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Tidigast sex år efter förordningens 

tillämpningsdatum ska kommissionen 

genomföra en utvärdering av denna 

förordning och lägga fram en rapport om 

de viktigaste resultaten för 

Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén. 

(2) Tidigast sex år efter förordningens 

tillämpningsdatum ska kommissionen 

genomföra en utvärdering av denna 

förordning och lägga fram en rapport om 

de viktigaste resultaten för 

Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén. 
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Utvärderingen ska genomföras enligt 

kommissionens riktlinjer om bättre 

lagstiftning. 

Utvärderingen – som ska innehålla ett 

kapitel där man undersöker inverkan på 

de grundläggande rättigheterna – ska 

genomföras enligt kommissionens riktlinjer 

om bättre lagstiftning. 
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