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9.1.2019 A8-0433/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0433/2018 

Kinga Gál 

Náhradný cestovný doklad EÚ 

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)) 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 20 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 sa 

upravuje spracovávanie osobných údajov, 

ktoré členské štáty vykonávajú pri 

uplatňovaní tejto smernice. Systém 

náhradných cestovných dokladov EÚ si 

vyžaduje spracovávanie osobných údajov 

potrebných na účely overenia totožnosti 

žiadateľa, vytlačenia nálepky náhradného 

cestovného dokladu EÚ a zjednodušenia 

cestovania príslušnej dotknutej osoby. 

Treba podrobnejšie špecifikovať záruky, 

ktoré sa vzťahujú na spracúvané osobné 

údaje, ako aj maximálne obdobie 

uchovávania zhromaždených osobných 

údajov. V záujme predchádzania 

prípadnému zneužívaniu je potrebná 

maximálna lehota uchovávania v dĺžke 

troch rokov. Vymazanie osobných údajov 

žiadateľov by nemalo mať vplyv na 

schopnosť členských štátov monitorovať 

uplatňovanie tejto smernice. 

(20) Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 sa 

upravuje spracúvanie osobných údajov, 

ktoré členské štáty vykonávajú pri 

vykonávaní tejto smernice. Systém 

náhradných cestovných dokladov EÚ si 

vyžaduje spracúvanie osobných údajov 

potrebných na účely overenia totožnosti 

žiadateľa, vytlačenia nálepky náhradného 

cestovného dokladu EÚ a zjednodušenia 

cestovania príslušnej dotknutej osoby. 

Treba podrobnejšie špecifikovať záruky, 

ktoré sa vzťahujú na spracúvané osobné 

údaje, ako aj maximálne obdobie 

uchovávania zhromaždených osobných 

údajov. V záujme predchádzania 

prípadnému zneužívaniu je potrebná 

maximálna lehota uchovávania. Uvedená 

lehota by mala byť primeraná a nemala 

by presiahnuť 90 dní po skončení 

platnosti vydaného náhradného 

cestovného dokladu EÚ. Anonymizácia 

alebo vymazanie osobných údajov 

žiadateľov by nemali mať vplyv 

na schopnosť členských štátov 

monitorovať uplatňovanie tejto smernice. 

__________________ __________________ 

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

25 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
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ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0433/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0433/2018 

Kinga Gál 

Náhradný cestovný doklad EÚ 

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)) 

Návrh smernice 

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) doplňujúcich ochranných prvkov 

a požiadaviek vrátane prísnejších noriem 

zamedzujúcich napodobňovaniu, 

pozmeňovaniu a falšovaniu; 

b) doplňujúcich nebiometrických 

ochranných prvkov a požiadaviek vrátane 

prísnejších noriem zamedzujúcich 

napodobňovaniu, pozmeňovaniu 

a falšovaniu; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ak má Komisia v úmysle doplniť biometrické prvky, mala by tak urobiť na základe 

delegovaného aktu. 
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9.1.2019 A8-0433/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0433/2018 

Kinga Gál 

Náhradný cestovný doklad EÚ 

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)) 

Návrh smernice 

Článok 13 – odsek 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členský štát, ktorý poskytuje 

pomoc, a členský štát štátnej príslušnosti 

uchovávajú osobné údaje žiadateľa najviac 

tri roky. Po uplynutí lehoty uchovávania sa 

osobné údaje žiadateľa vymažú. 

4. Členský štát, ktorý poskytuje 

pomoc, a členský štát štátnej príslušnosti 

uchovávajú osobné údaje žiadateľa najviac 

90 dní po uplynutí platnosti vydaného 

náhradného cestovného dokladu EÚ. 

Po uplynutí lehoty uchovávania sa osobné 

údaje žiadateľa vymažú. V prípade potreby 

možno na monitorovanie a hodnotenie 

tohto nariadenia uchovávať 

anonymizované údaje. 

Or. en 

 

 


