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které předložil Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpráva
Gérard Deprez A8-0436/2018
Posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných 
občanům Unie

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

_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o posílení zabezpečení průkazů totožnosti 
občanů Unie a povolení k pobytu 
vydávaných občanům Unie a jejich 
rodinným příslušníkům, kteří vykonávají 
své právo volného pohybu

o průkazech totožnosti občanů Unie a 
povoleních k pobytu vydávaných občanům 
Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří 
vykonávají své právo volného pohybu

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Panují značné rozdíly v úrovni 
zabezpečení vnitrostátních průkazů 
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totožnosti vydávaných členskými státy a 
povolení k pobytu pro občany EU 
pobývající v jiném členském státě a jejich 
rodinné příslušníky, což zvyšuje riziko 
podvodů s doklady a jejich padělání a 
vede k praktickým obtížím pro občany, 
když chtějí uplatnit své právo volného 
pohybu. Statistiky evropské sítě pro boj 
proti podvodům s doklady a pro analýzu 
rizik ukazují, že počet případů padělání 
průkazů totožnosti v Evropě v průběhu 
času narůstá.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Komise ve svém sdělení „Posilování 
bezpečnosti ve světě mobility: 
Zdokonalování výměny informací v boji 
proti terorismu a pevnější vnější hranice“ 
zdůraznila, že jsou velmi důležité 
bezpečné cestovní doklady a doklady 
totožnosti, je-li nutné bez pochybností 
identifikovat osobu, přičemž oznámila, že 
předloží akční plán k řešení podvodů s 
cestovními doklady. Vylepšený přístup 
musí být založen na spolehlivých 
systémech, jež pomohou předcházet 
zneužívání a vzniku hrozeb pro vnitřní 
bezpečnost v souvislosti s nedostatky 
v zabezpečení dokladů.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) Tři čtvrtiny falešných dokumentů 
zajištěných na vnějších hranicích a v Unii 
napodobují doklady totožnosti vydané 
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členskými státy a zeměmi přidruženými k 
schengenskému prostoru. Nejčastěji 
odhalenými padělanými dokumenty jsou 
vnitrostátní průkazy totožnosti s nižší 
úrovní zabezpečení. Podle agentury 
Frontex bylo mezi lety 2013 a 2018 
odhaleno a hlášeno v rámci evropské sítě 
pro boj proti podvodům s doklady a pro 
analýzu rizik (EDF-RAN) 40 682 
falešných evropských průkazů totožnosti a 
13 512 falešných povolení k pobytu (všech 
typů) v EU. Tato čísla zahrnují odhalení 
na vnějších hranicích EU i odhalení při 
druhotném pohybu v rámci 
EU/Schengenu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4d) Aby členské státy odrazovaly od 
podvodného zneužívání totožnosti, měly by 
zajistit, aby jejich vnitrostátní právní 
předpisy stanovily přiměřené sankce za 
padělání a pozměnění průkazů totožnosti 
a za používání takových padělaných či 
pozměněných průkazů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Akční plán týkající se zabezpečení 
cestovních dokladů z roku 2016 rovněž 
uvádí, že je na vzestupu a jednou z 
největších bezpečnostních hrozeb v 
Evropské unii zůstává získávání pravých 
dokladů na základě falešných matričních 
dokladů (rodné, oddací a úmrtní listy), 
neboť tento druh podvodu se jen velmi 
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obtížně zjišťuje.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Toto nařízení vyzývá členské státy, 
aby za podpory Komise dále hledaly 
způsoby, jak nejlépe zajistit, aby se 
zdrojové dokumenty nestávaly tak snadno 
terčem podvodu, zejména s ohledem na 
příručku Europolu pro odhalování 
padělaných zdrojových dokumentů.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Uchovávání zobrazení obličeje a 
dvou otisků prstů na průkazu totožnosti 
(dále jen „biometrické údaje“), jak je již 
stanoveno u biometrických pasů a 
povolení k pobytu státních příslušníků 
třetích zemí, představuje vhodnou 
kombinaci spolehlivé identifikace a 
ověření pravosti s nižším rizikem podvodu, 
v zájmu většího zabezpečení průkazů 
totožnosti. Evropský soudní dvůr navíc ve 
svém rozsudku ve věci „Schwarz“ z roku 
2013 týkající se biometrických pasů 
rozhodl, že „na kumulaci obou úkonů 
určených k identifikaci osob nelze a priori 
nahlížet tak, že sama o sobě vede k 
výraznějšímu zásahu do práv přiznaných 
články 7 a 8 Listiny, než kdyby byly tyto 
úkony posuzovány izolovaně“. 
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Toto nařízení stanoví snímání 
biometrických identifikátorů pouze 
kvalifikovanými a řádně pověřenými 
pracovníky vnitrostátních orgánů 
příslušných k vydávání průkazů totožnosti 
nebo povolení k pobytu.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9c) Toto nařízení by nemělo 
představovat právní základ pro vytvoření 
databáze na vnitrostátní úrovni, neboť 
tato kompetence zůstává ve výlučné 
pravomoci členských států. Rovněž by 
nemělo představovat právní základ pro 
vytvoření centralizované databáze úrovni 
Unie. Biometrické údaje získané pro účely 
tohoto nařízení by měly být využívány 
výhradně kvalifikovanými a řádně 
pověřenými pracovníky vnitrostátních 
orgánů a agentur EU příslušných k 
ověřování pravosti dokladů a totožnosti 
držitele na základě přímo dostupných 
porovnatelných prvků v případech, kdy je 
povinnost předložit průkaz totožnosti nebo 
povolení k pobytu stanovena právními 
předpisy.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 d (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9d) Biometrické identifikátory mimo 
paměťové médium by měly být 
uchovávány vysoce zabezpečeným 
způsobem pouze po dobu nutnou k vydání 
vnitrostátního průkazu totožnosti či 
povolení k pobytu a v žádném případě ne 
déle než jeden měsíc od data odběru, 
přičemž jakmile jsou uchovány na 
paměťovém médiu, měly by být okamžitě 
vymazány.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Specifikace dokumentu Mezinárodní 
organizace pro civilní letectví (ICAO) 
9303 (sedmé vydání, 2015) týkající se 
strojově čitelných dokladů, které zajišťují 
globální interoperabilitu – mimo jiné 
pokud jde o strojové čtení a využití 
vizuální kontroly – by měly být pro účely 
tohoto nařízení zohledněny.

(10) Specifikace dokumentu Mezinárodní 
organizace pro civilní letectví (ICAO) 
9303 (sedmé vydání, 2015) týkající se 
strojově čitelných dokladů, které zajišťují 
globální interoperabilitu – mimo jiné 
pokud jde o strojové čtení a využití 
vizuální kontroly – by měly být Komisí při 
vypracovávání dalších technických 
specifikací zohledněny.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Pokud členský stát uvádí v 
dokumentu „pohlaví“, mělo by být možné 
zvolit variantu <F>, <M>, nebo <X> 
podle doporučení ICAO.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) Za účelem zajištění stejných 
podmínek pro provádění dalších 
technických specifikací by měly být 
svěřeny Komisi prováděcí pravomoci. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.1a

__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 
2011, kterým se stanoví pravidla a obecné 
zásady způsobu, jakým členské státy 
kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 
13)

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Postup snímání otisků prstů a 
zobrazení obličeje by měl zohlednit 
specifické potřeby dětí a měl by se použít v 
souladu s ochrannými opatřeními, která 
jsou uvedena v článku 24 Listiny 
základních práv unie, v Úmluvě o ochraně 
lidských práv a základních svobod a v 
Úmluvě Organizace spojených národů o 
právech dítěte.

(11) Postup snímání otisků prstů a 
zobrazení obličeje by měl sledovat přesně 
vymezený cíl, zohlednit specifické potřeby 
dětí a zranitelných osob, měl by být 
prováděn citlivě k dětem a příslušníkům 
jednotlivých pohlaví kvalifikovanými 
pracovníky pod pravidelným dohledem 
Komise a dozorového úřadu a měl by se 
použít v souladu s ochrannými opatřeními, 
která jsou uvedena v článku 24 Listiny 
základních práv unie, v Úmluvě o ochraně 
lidských práv a základních svobod a v 
Úmluvě Organizace spojených národů o 
právech dítěte. Kvalifikovaní pracovníci 
příslušní k odebírání biometrických 



PE637.678/ 8

CS

identifikátorů by měli být náležitě 
proškoleni.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Je důležité zajistit důstojnost osoby, 
od níž jsou získávány biometrické údaje, a 
to po celou dobu jejich snímání. Proto je 
třeba zohlednit genderové aspekty a 
specifické potřeby dětí a zranitelných 
osob.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Zavedení minimálních norem 
týkajících se bezpečnosti a vzorů průkazů 
totožnosti by mělo členským státům 
umožnit spoléhat se na pravost těchto 
dokladů, když občané EU vykonávají své 
právo volného pohybu. I když je možnost 
stanovit dodatečné vnitrostátní prvky 
zachována, je třeba zajistit, aby tyto prvky 
nesnižovaly účinnost společných 
bezpečnostních prvků nebo aby neměly 
negativní vliv na přeshraniční 
interoperabilitu průkazů totožnosti, 
například možnost, aby byly průkazy 
totožnosti strojově čitelné přístroji v 
členských státech, které nejsou státem 
vydání.

(12) Zavedení minimálních norem 
týkajících se bezpečnosti a vzorů průkazů 
totožnosti by mělo členským státům 
umožnit spoléhat se na pravost těchto 
dokladů, když občané EU vykonávají své 
právo volného pohybu. Toto nařízení 
stanoví, že průkazy totožnosti vydané 
členskými státy jsou vzájemně uznávány 
jako doklady totožnosti a cestovní 
doklady. I když je možnost stanovit 
dodatečné vnitrostátní prvky zachována, je 
třeba zajistit, aby tyto prvky nesnižovaly 
účinnost společných bezpečnostních prvků 
nebo aby neměly negativní vliv na 
přeshraniční interoperabilitu průkazů 
totožnosti, například možnost, aby byly 
průkazy totožnosti strojově čitelné přístroji 
v členských státech, které nejsou státem 
vydání.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Použití hologramů nebo vodoznaků 
umožňuje předcházet padělání dokumentů 
a zajišťuje ověření pravosti průkazu 
totožnosti nebo povolení k pobytu, a může 
tedy přispívat k minimalizaci údajů;

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) S cílem podpořit uznávání 
bezpečnostních prvků vnitrostátních 
průkazů totožnosti mezi členskými státy by 
si členské státy měly mezi sebou 
vyměňovat digitální certifikáty, které jsou 
nezbytné k prověření pravosti, ověření 
a čtení informací obsažených 
na bezpečném paměťovém médiu. 
Formáty používané pro bezpečné 
paměťové médium by měly být 
interoperabilní, a to i ve vztahu 
k automatizovaným hraničním 
přechodům.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) Vzájemné uznávání průkazů 
totožnosti je zásadním aspektem mobility 
občanů Unie. V případě ztráty, krádeže 
nebo vydání nového dokladu nejsou 
provizorní doklady vydané členskými státy 
uznávány, a tudíž mobilitu nezajišťují. 
Členské státy by proto ve spolupráci s 
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Komisí měly usilovat o lepší vzájemné 
uznávání těchto dokumentů.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Nařízení bude respektovat 
povinnosti vyplývající z Úmluvy 
Organizace spojených národů o právech 
osob se zdravotním postižením, kterou 
ratifikovaly všechny členské státy i Unie37. 
Začlenění dodatečných prvků, které činí 
průkazy totožnosti přístupnější a 
uživatelsky vstřícnější pro osoby se 
zdravotním postižením, například osoby se 
zrakovým postižením, by se proto měla 
podporovat.

(13) Při provádění tohoto nařízení by 
členské státy měly respektovat zejména 
povinnosti stanovené v článcích 25 a 26 
Listiny základních práv Evropské unie a 
vyplývající z Úmluvy Organizace 
spojených národů o právech osob se 
zdravotním postižením, kterou ratifikovaly 
všechny členské státy i Unie37. Začlenění 
dodatečných prvků, které činí průkazy 
totožnosti přístupnější a uživatelsky 
vstřícnější pro osoby se zdravotním 
postižením, například osoby se zrakovým 
postižením, by se proto měla podporovat.

__________________ __________________
37 Úř. věst. L 23, 26.11.2009 37 Úř. věst. L 23, 26.11.2009

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Průkazy totožnosti, jakož i pobytové 
karty rodinného příslušníka občana Unie s 
nedostatečnými standardy bezpečnosti by 
měly být postupně vyřazeny, jak s ohledem 
na bezpečnostní riziko, tak na náklady 
vynaložené členskými státy. Obecně 
řečeno, období pěti let by mělo postačovat 
k nastolení rovnováhy mezi četností, s 
jakou se doklady obvykle nahrazují, a 
potřebou vyplnit stávající bezpečnostní 
mezeru v Evropské unii. Nicméně u 
průkazů, které nemají důležité prvky, 
zejména nejsou-li strojově čitelné, je 

(17) Průkazy totožnosti, jakož i pobytové 
karty rodinného příslušníka občana Unie s 
nedostatečnými standardy bezpečnosti by 
měly být postupně vyřazeny, jak s ohledem 
na bezpečnostní riziko, tak na náklady 
vynaložené členskými státy. Obecně 
řečeno, období osmi let v případě průkazů 
totožnosti by mělo postačovat k nastolení 
rovnováhy mezi četností, s jakou se 
doklady obvykle nahrazují, a potřebou 
vyplnit stávající bezpečnostní mezeru v 
Evropské unii. Nicméně u průkazů, které 
nemají důležité prvky, zejména nejsou-li 
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z bezpečnostních důvodů nutné kratší 
období v délce dvou let.

strojově čitelné, je z bezpečnostních 
důvodů nutné kratší období v délce pěti let.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Pokud jde o osobní údaje, které mají 
být zpracovávané v souvislosti s použitím 
tohoto nařízení, použije se nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů)40. Je nutné dále 
specifikovat ochranná opatření vztahující 
se na zpracovávané osobní údaje. Subjekty 
údajů by měly být dobře obeznámeny s 
existencí paměťového média v jejich 
dokladech, které obsahuje jejich 
biometrické údaje, včetně toho, že je 
bezkontaktně přístupné, jakož i o všech 
případech, kdy jsou údaje obsažené v jejich 
průkazech totožnosti a povoleních k pobytu 
použity. V každém případě by subjekty 
údajů měly mít přístup k osobním údajům, 
které jsou zpracovávány v jejich průkazech 
totožnosti a povoleních k pobytu, a měly 
by mít právo na jejich opravu.

(18) Pokud jde o osobní údaje, které mají 
být zpracovávané v souvislosti s použitím 
tohoto nařízení, použije se nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů)40. Je nutné dále 
specifikovat ochranná opatření vztahující 
se na zpracovávané osobní údaje, a 
zejména na citlivé údaje, jako jsou 
například biometrické identifikátory. 
Subjekty údajů by měly být dobře 
obeznámeny s existencí paměťového média 
v jejich dokladech, které obsahuje jejich 
biometrické údaje, včetně toho, že je 
bezkontaktně přístupné, jakož i o všech 
případech, kdy jsou údaje obsažené v jejich 
průkazech totožnosti a povoleních k pobytu 
použity. V každém případě by subjekty 
údajů měly mít přístup k osobním údajům, 
které jsou zpracovávány v jejich průkazech 
totožnosti a povoleních k pobytu, a měly 
by mít právo na jejich opravu. Paměťové 
médium by mělo být dobře zabezpečené a 
chránit na něm uchovávané osobní údaje 
před neoprávněným přístupem.

__________________ __________________
40 Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1. 40 Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Členské státy by měly nést 
odpovědnost za řádné zpracování 
biometrických údajů od jejich odebrání až 
po jejich integraci na vysoce 
zabezpečeném paměťovém médiu v 
souladu s nařízením (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) Pokud členské státy spolupracují na 
jakýchkoli úkolech souvisejících s doklady 
totožnosti s externími dodavateli, měly by 
pečlivě sledovat činnost dodavatelů 
s cílem zajistit dodržování všech 
ustanovení tohoto nařízení, zejména 
s ohledem na bezpečnost, důvěrnost 
a ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Je nutné v tomto nařízení 
specifikovat základ pro shromažďování a 
uchovávání údajů na paměťovém médiu 
průkazů totožnosti a povolení k pobytu. 
Členské státy mohou v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
právem Unie na paměťovém médiu 
uchovávat další údaje pro elektronické 
služby nebo pro jiné účely související s 
průkazy totožnosti nebo povoleními k 
pobytu. Zpracování takových údajů včetně 
jejich shromažďování a účelů, pro které 
mohou být použity, by mělo být povoleno 
vnitrostátním právem nebo právem Unie. 
Veškeré vnitrostátní údaje by měly být 

(19) Je nutné v tomto nařízení 
specifikovat základ pro shromažďování a 
uchovávání údajů na paměťovém médiu 
průkazů totožnosti a povolení k pobytu. 
Členské státy mohou v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
právem Unie na paměťovém médiu 
uchovávat další údaje pro elektronické 
služby nebo pro jiné účely související s 
průkazy totožnosti nebo povoleními k 
pobytu. Zpracování takových údajů včetně 
jejich shromažďování a účelů, pro které 
mohou být použity, by mělo být povoleno 
vnitrostátním právem nebo právem Unie. 
Veškeré vnitrostátní údaje by měly být 
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fyzicky nebo logicky odděleny od 
biometrických údajů uvedených v tomto 
nařízení.

fyzicky nebo logicky odděleny od 
biometrických údajů uvedených v tomto 
nařízení. Při zadávání a uchovávání údajů 
v souladu s příslušnou vnitrostátní právní 
úpravou nebo právem Unie by členské 
státy měly provést důkladné posouzení 
dopadu na ochranu údajů se zaměřením 
na zpracovávání zvláštních kategorií 
osobních údajů. Členské státy by žadatele 
o doklady měly písemnou formou a 
uvedením vyčerpávajícího seznamu 
informovat o možnosti uchovávání 
veškerých možných dalších datových 
údajů.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Je nutné v tomto nařízení 
specifikovat základ pro shromažďování a 
uchovávání údajů na paměťovém médiu 
průkazů totožnosti a povolení k pobytu. 
Členské státy mohou v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
právem Unie na paměťovém médiu 
uchovávat další údaje pro elektronické 
služby nebo pro jiné účely související s 
průkazy totožnosti nebo povoleními k 
pobytu. Zpracování takových údajů včetně 
jejich shromažďování a účelů, pro které 
mohou být použity, by mělo být povoleno 
vnitrostátním právem nebo právem Unie. 
Veškeré vnitrostátní údaje by měly být 
fyzicky nebo logicky odděleny od 
biometrických údajů uvedených v tomto 
nařízení.

(19) Je nutné v tomto nařízení 
specifikovat základ pro shromažďování a 
uchovávání údajů na paměťovém médiu 
průkazů totožnosti a povolení k pobytu. 
Členské státy by měly v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
právem Unie a při dodržení zásady 
nezbytnosti a proporcionality uchovávat 
pro účely elektronických služeb nebo pro 
jiné účely související s průkazy totožnosti 
nebo povoleními k pobytu na paměťovém 
médiu pouze údaje, které jsou nezbytné 
pro zjištění totožnosti držitele.  Zpracování 
takových údajů včetně jejich 
shromažďování a účelů, pro které mohou 
být použity, by mělo být povoleno 
vnitrostátním právem nebo právem Unie. 
Veškeré vnitrostátní údaje by měly být 
fyzicky nebo logicky odděleny od 
biometrických údajů uvedených v tomto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Komise by měla podat zprávu o 
provedení tohoto nařízení po třech letech 
od data použitelnosti tohoto nařízení, 
včetně o vhodnosti úrovně zabezpečení. V 
souladu s odstavci 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů41 by Komise 
měla provést hodnocení tohoto nařízení na 
základě informací shromážděných 
prostřednictvím zvláštních ujednání 
týkajících se monitorování, aby se tak 
posoudily skutečné účinky nařízení, jakož i 
potřeba dalších opatření.

(21) Komise by měla podat zprávu o 
provedení tohoto nařízení po třech a pěti 
letech od data použitelnosti tohoto 
nařízení, zahrnující informace o vhodnosti 
úrovně zabezpečení, možném dopadu na 
základní práva a o tom, zda je jeho 
uplatňování v souladu s účely sběru 
údajů. V souladu s odstavci 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů41 by Komise 
měla šest let po datu použitelnosti tohoto 
nařízení provést úvodní hodnocení tohoto 
nařízení na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
ujednání týkajících se monitorování, aby se 
tak posoudily skutečné účinky nařízení, 
jakož i potřeba dalších opatření, a deset let 
po datu použitelnosti tohoto nařízení další 
hodnocení, které by zohlednilo období 
postupného vyřazování. Tato hodnocení 
by se měla zaměřit především na dopad 
tohoto nařízení na základní práva, 
účinnost a zkvalitnění mobility občanů 
Unie a na úroveň zabezpečení.

__________________ __________________
41 Interinstitucionální dohoda mezi 
Evropským parlamentem, Radou Evropské 
unie a Evropskou komisí ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů; Úř. věst. L 123, 
12.5.2016, s. 1–14.

41 Interinstitucionální dohoda mezi 
Evropským parlamentem, Radou Evropské 
unie a Evropskou komisí ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů; Úř. věst. L 123, 
12.5.2016, s. 1–14.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Toto nařízení respektuje základní 
práva a dodržuje zásady uznané zejména 
Listinou základních práv Evropské unie, 
včetně práva na respektování soukromého 
a rodinného života, práva na ochranu 

(23) Při provádění tohoto nařízení by 
měly členské státy respektovat základní 
práva a dodržovat zásady uznané zejména 
Listinou základních práv Evropské unie, 
včetně práva na lidskou důstojnost, práva 
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osobních údajů, práva volného pohybu a 
práva na účinnou právní ochranu,

na nedotknutelnost lidské osobnosti, 
zákazu nelidského či ponižujícího 
zacházení, práva na rovnost před 
zákonem a zákazu diskriminace, práv 
dítěte, práv starších osob, práva na 
respektování soukromého a rodinného 
života, práva na ochranu osobních údajů, 
práva volného pohybu a práva na účinnou 
právní ochranu,

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Byly vedeny konzultace s Agenturou 
pro základní práva.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 45/20011a bylo konzultováno s 
evropským inspektorem ochrany údajů, 
který své stanovisko předložil dne ….,
__________________________
1a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 
18. prosince 2000 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů orgány a institucemi 
Společenství a o volném pohybu těchto 
údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení posiluje bezpečnostní normy 
vztahující se na průkazy totožnosti, které 
vydávají členské státy svým státním 
příslušníkům, a na povolení k pobytu, která 
vydávají členské státy občanům Unie a 
jejich rodinným příslušníkům při výkonu 
jejich práva volného pohybu.

Toto nařízení posiluje bezpečnostní normy 
vztahující se na průkazy totožnosti, které 
vydávají členské státy svým státním 
příslušníkům, a na povolení k pobytu, která 
vydávají členské státy občanům Unie a 
jejich rodinným příslušníkům, aby 
usnadnily výkon jejich práva volného 
pohybu na území Evropské unie.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) Vnitrostátní průkazy totožnosti 
vydávané členskými státy občanům Unie 
jsou uznávány všemi členskými státy. Tyto 
průkazy slouží současně jako průkazy 
totožnosti a jako cestovní doklady a jsou 
uznávány všemi členskými státy.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Průkazy totožnosti vydávané 
členskými státy se vyhotovují ve formátu 
ID-1 a musí splňovat minimální 
bezpečnostní normy stanovené v 
dokumentu ICAO 9303 (sedmé vydání, 
2015).

1) Pokud členské státy vydávají 
průkazy totožnosti, jejichž doba platnosti 
je delší než 3 měsíce, vyhotovují se tyto 
průkazy ve formátu ID-1, obsahují 
funkční strojově čitelnou zónu, a musí 
splňovat příslušné minimální normy 
stanovené ve vzoru uvedeném v příloze I 
tohoto nařízení. Další technické 
specifikace budou stanoveny v souladu 
s mezinárodními normami, zejména s 
doporučeními Mezinárodní organizace 
pro civilní letectví (ICAO).
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Tyto průkazy se celé vyhotovují z 
polykarbonátu nebo ekvivalentního 
syntetického polymeru, jehož podklad má 
modrou barvu.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) Odchylně od odstavce 1 
nepředstavuje políčko „pohlaví“ 
minimální normu.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Průkaz totožnosti obsahuje 
rozlišovací značku členského státu 
vydávajícího průkaz tištěnou inverzně v 
modrém obdélníku a obklopenou 12 
žlutými hvězdami.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Průkazy totožnosti zahrnují vysoce 
zabezpečené paměťové médium, které 
obsahuje zobrazení obličeje držitele 
průkazu a dva otisky prstů v 

3) Průkazy totožnosti zahrnují vysoce 
zabezpečené paměťové médium, které 
obsahuje zobrazení obličeje držitele 
průkazu, jež vyhotovil přímo příslušný 
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interoperabilních formátech. orgán členského státu, a v případě, že se 
tak členský stát rozhodne, může obsahovat 
i podskupinu charakteristických znaků, tj. 
markanty nebo vzory, získané ze dvou 
otisků prstů odebraných naplocho v 
interoperabilních formátech, výhradně pro 
účely stanovené v čl. 10 odst. 3 tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Paměťové médium má dostatečnou 
kapacitu a schopnost zaručit 
neporušitelnost, pravost a důvěrnost 
údajů. Uchovávané údaje jsou 
bezkontaktně přístupné a zabezpečené, jak 
stanoví prováděcí rozhodnutí Komise 
přijatá v souladu s článkem 2 nařízení 
(ES) č. 1030/2002.

vypouští se

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Pokud se členský stát rozhodne 
odebírat otisky prstů, mohou být děti 
mladší 12 let od povinnosti poskytnout 
otisky prstů osvobozeny.
Děti mladší 6 let jsou od povinnosti 
poskytnout otisky prstů v každém případě 
osvobozeny.
Osoby, u nichž je odebrání otisků prstů 
fyzicky nemožné, jsou od požadavku 
poskytnout otisky prstů osvobozeny.
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Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) Následující osoby jsou osvobozeny 
od požadavku poskytnout otisky prstů:

vypouští se

a) děti mladší 12 let;
b) osoby, u nichž je odebrání otisků 
prstů fyzicky nemožné.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) Paměťové médium má dostatečnou 
kapacitu a schopnost zaručit 
neporušitelnost, bezpečnost, pravost a 
důvěrnost údajů. Uchovávané údaje jsou 
přístupné v bezkontaktní formě a 
zabezpečené v souladu s prováděcími 
rozhodnutími Komise přijatými v souladu 
s článkem 2 nařízení (ES) č. 1030/2002. 
Členské státy si vzájemně vyměňují tyto 
digitální certifikáty, které jsou nezbytné k 
autentizaci, ověření a čtení informací 
obsažených na zabezpečeném paměťovém 
médiu. Formáty používané pro bezpečné 
paměťové médium jsou interoperabilní, a 
to i ve vztahu k automatizovaným 
hraničním přechodům.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) Členské státy mohou s ohledem na 
své vnitrostátní předpisy uvést podrobnosti 

6) Je-li to nezbytné a přiměřené cíli, 
jehož má být dosaženo, členské státy 
mohou s ohledem na své vnitrostátní 
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a poznámky pro vnitrostátní využití. předpisy uvést podrobnosti a poznámky 
pro vnitrostátní využití. V důsledku toho 
však nesmí být omezena účinnost 
minimálních bezpečnostních norem ani 
přeshraniční interoperabilita průkazů 
totožnosti.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) Pokud členské státy do průkazů 
totožnosti přidají vnitrostátní bezpečnostní 
prvky, přeshraniční interoperabilita 
průkazů totožnosti a účinnost minimálních 
bezpečnostních norem nesmí být omezena.

9) Pokud členské státy do průkazů 
totožnosti přidají dodatečné bezpečnostní 
prvky, přeshraniční interoperabilita 
průkazů totožnosti a účinnost minimálních 
bezpečnostních norem nesmí být omezena.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) Komise přijme prováděcí akty, 
kterými se stanoví technické specifikace 
uvedené v odstavcích 1, 1a a 2a, v souladu 
s přezkumným postupem podle článku 
12b.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) Doba platnosti průkazů totožnosti je 
maximálně 10 let. Mohou být poskytnuty 
výjimky pro konkrétní věkové skupiny.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Doba platnosti

1) Doba platnosti průkazů totožnosti by 
měla činit 10 let.
2) V případě, že se členský stát rozhodne 
odebírat otisky prstů, průkazy totožnosti 
vydané nezletilým, které neobsahují otisky 
prstů, přestanou platit nejpozději šest 
měsíců poté, co jejich držitel dosáhl věku, 
od kterého se poskytování otisků prstů 
vyžaduje.  
3) Doba platnosti průkazů totožnosti 
vydávaných nezletilým může činit 5 let.
4) Pokud není dočasně možné sejmout 
otisky prstů nebo zobrazení obličeje, 
nepřekročí doba platnosti průkazu 
totožnosti 3 měsíce.
5) Členské státy mohou dobu platnosti 
průkazů totožnosti osob starších 75 let 
stanovit na více než 10 let.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Průkazy totožnosti, které nesplňují 
požadavky článku 3, pozbývají platnosti po 
uplynutí doby jejich platnosti nebo pět let 
po [dni použitelnosti tohoto nařízení], 
podle toho, co nastane dříve. Nicméně 
průkazy totožnosti, které neobsahují 
funkční strojově čitelnou zónu v souladu s 
dokumentem ICAO 9303 částí 3 (sedmé 
vydání, 2015), pozbývají platnosti po 
uplynutí doby jejich platnosti nebo dva 
roky po [dni použitelnosti tohoto nařízení], 

Průkazy totožnosti, které nesplňují 
požadavky článku 3, pozbývají platnosti po 
uplynutí doby jejich platnosti nebo osm let 
po [dni použitelnosti tohoto nařízení], 
podle toho, co nastane dříve. Nicméně 
průkazy totožnosti, které neobsahují 
funkční strojově čitelnou zónu v souladu s 
dokumentem ICAO 9303 částí 3 (sedmé 
vydání, 2015), pozbývají platnosti po 
uplynutí doby jejich platnosti nebo pět let 
po [dni použitelnosti tohoto nařízení], 



PE637.678/ 22

CS

podle toho, co nastane dříve. podle toho, co nastane dříve.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povolení k pobytu vydávaná členskými 
státy občanům Unie obsahují alespoň tyto 
údaje:

Povolení k pobytu vydávaná členskými 
státy občanům Unie mají modrou barvu a 
obsahují alespoň tyto údaje, a to v témže 
pořadí, jaké stanoví příloha tohoto 
nařízení:

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) název dokumentu v úředním jazyce 
nebo úředních jazycích dotyčného 
členského státu a alespoň v jednom z 
dalších úředních jazyků orgánů Unie;

a) název dokumentu „občan EU“ 
přeložený také do úředního jazyka nebo 
úředních jazyků dotyčného členského 
státu;

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jasný odkaz, že je doklad vydán v 
souladu se směrnicí 2004/38/ES;

b) jasné prohlášení, že je doklad vydán 
v souladu se směrnicí 2004/38/ES;

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) rozlišovací značku členského státu 
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vydávajícího průkaz tištěnou inverzně v 
modrém obdélníku a obklopenou 12 
žlutými hvězdami. Komise je zmocněna 
přijmout akt v přenesené pravomoci, 
kterým se stanoví technické specifikace.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se členský stát rozhodne odebírat 
otisky prstů, mohou být děti mladší 12 let 
od povinnosti poskytnout otisky prstů 
osvobozeny. Děti mladší šesti let jsou od 
povinnosti poskytnout otisky prstů 
osvobozeny. Osoby, u nichž je odebrání 
otisků prstů fyzicky nemožné, jsou od 
požadavku poskytnout otisky prstů 
osvobozeny.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Odchylně od směrnice 2004/38/ES 
uznávají všechny členské státy nové 
pobytové karty pro rodinné příslušníky 
občanů Unie, kteří nejsou státními 
příslušníky žádného členského státu. Tyto 
průkazy slouží současně jako průkazy 
totožnosti a cestovní doklady a jsou 
uznávány všemi členskými státy.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Odebírání biometrických identifikátorů

1) Biometrické identifikátory jsou 
odebírány výlučně kvalifikovanými a 
řádně pověřenými pracovníky, které určí 
vnitrostátní orgány příslušné pro vydávání 
průkazů totožnosti a pobytových karet, a 
to výhradně za účelem jejich začlenění do 
vysoce zabezpečeného paměťového média 
podle čl. 3 odst. 3.
2) Členské státy zajistí zavedení 
přiměřených a účinných postupů pro 
odebírání biometrických identifikátorů, 
které budou v souladu s právy a zásadami 
stanovenými v Listině základních práv 
Evropské unie, v Úmluvě o ochraně 
lidských práv a základních svobod a v 
Úmluvě Organizace spojených národů o 
právech dítěte.
3) Členské státy zajistí, aby během celého 
procesu odebírání biologických 
identifikátorů byl upřednostňován nejlepší 
zájem dítěte. Za tímto účelem absolvují 
kvalifikovaní pracovníci podle odstavce 1 
příslušné školení zaměřené na postupy 
odebírání biometrických indikátorů 
vstřícné vůči dětem.
4) Aby se zabránilo riziku nesprávného 
spárování, je třeba každé spárování 
týkající se dětí mladších 14 let a osob 
starších 75 let na základě biometrických 
indikátorů odebraných více než pět let 
před spárováním a které nepotvrzuje 
pravost dokladu nebo totožnost jeho 
držitele, podrobit povinné manuální 
kontrole odborníkem na daktyloskopii.
5) Biometrické identifikátory mimo 
paměťové médium podle čl. 3 odst. 3 jsou 
uchovávány vysoce zabezpečeným 
způsobem pouze po dobu nutnou k vydání 
vnitrostátního průkazu totožnosti či 
pobytové karty a v žádném případě ne déle 
než jeden měsíc od data odběru, přičemž 
jakmile jsou uchovány na paměťovém 
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médiu, musí být okamžitě vymazány a 
zničeny.
6) Toto nařízení nepředstavuje právní 
základ pro vytvoření centralizované 
databáze na unijní nebo vnitrostátní 
úrovni.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 Článek 10

Ochrana osobních údajů Základní práva a ochrana osobních údajů

1) Aniž je dotčeno použití nařízení 
(EU) 2016/679, mají osoby, jimž je vydán 
průkaz totožnosti nebo povolení k pobytu, 
právo ověřit osobní údaje obsažené v 
dokladech a případně požadovat 
provedení opravy nebo výmazu.

1a) Při uplatňování tohoto nařízení 
dodržují členské státy základní práva a ctí 
zásady uznávané zejména v Listině 
základních práv Evropské unie.
1b) Na zpracování osobních údajů podle 
tohoto nařízení se vztahuje nařízení (EU) 
2016/679.
1c) V době shromažďování osobních 
údajů poskytne příslušný orgán dotčené 
osobě informace vyžadované podle článků 
12, 13 a 14 nařízení (EU) 2016/679 
způsobem stanoveným těmito předpisy.
1d) Právo osob, jejichž údaje jsou 
obsažené v dokladech, na přístup, opravu, 
doplnění, výmaz a omezené zpracování je 
uplatňováno v souladu s kapitolou III 
nařízení (EU) č. 2016/679 u 
vnitrostátního orgánu příslušného k 
vydávání dokladů.  Osoby, jimž je vydán 
průkaz totožnosti nebo povolení k pobytu, 
mají právo ověřit osobní údaje obsažené v 
dokladech a případně požadovat opravu 
nebo výmaz nepřesných údajů a obdržet 
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nový doklad. Členské státy zavedou 
zvláštní postupy k usnadnění výkonu 
těchto práv.

2) Informace ve strojově čitelné podobě 
budou v průkazech totožnosti nebo 
povoleních k pobytu zahrnuty pouze v 
souladu s tímto nařízením nebo 
vnitrostátními právními předpisy 
vydávajícího členského státu.

2) Informace ve strojově čitelné podobě 
budou v průkazech totožnosti nebo 
povoleních k pobytu zahrnuty pouze v 
souladu s tímto nařízením nebo 
vnitrostátními právními předpisy 
vydávajícího členského státu.

3) Biometrické údaje shromážděné a 
uchovávané v paměťovém médiu průkazů 
totožnosti a povolení k pobytu se použijí 
pouze v souladu s právem Unie a 
vnitrostátním právem pro účely ověření:

3) Biometrické údaje uchovávané v 
paměťovém médiu průkazů totožnosti a 
povolení k pobytu použijí pouze v souladu 
s právem Unie a vnitrostátním právem 
řádně pověření pracovníci příslušných 
vnitrostátních orgánů a agentur EU 
výlučně pro účely ověření:

a) pravosti průkazu totožnosti nebo 
povolení k pobytu;

a) pravosti průkazu totožnosti nebo 
povolení k pobytu;

b) totožnosti držitele pomocí přímo 
dostupných srovnatelných prvků v 
případech, kdy musí být průkaz totožnosti 
nebo povolení k pobytu podle právních 
předpisů předloženy.

b) totožnosti držitele pomocí přímo 
dostupných srovnatelných prvků v 
případech, kdy musí být průkaz totožnosti 
nebo povolení k pobytu podle právních 
předpisů předloženy.

3a) Členské státy vedou rejstřík 
příslušných orgánů s přístupem k 
biometrickým údajům uloženým na čipu 
podle čl. 3 odst. 3 a rejstřík oznamují 
Komisi, která vede aktualizovaný on-line 
rejstřík a každý rok zveřejňuje soubor 
vnitrostátních rejstříků.
3b) Zavedení bezpečnostních norem do 
průkazů totožnosti a pobytových karet 
rodinných příslušníků, kteří nejsou 
státními příslušníky žádného členského 
státu, nesmí vést k neúměrnému zvýšení 
poplatků pro občany EU nebo státní 
příslušníky třetích zemí.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Odpovědnost, bezpečnostní normy a 

dohled
1) Členské státy zajistí soulad průkazů a 
dokladů, které vydávají, s bezpečnostními 
normami, formátem a specifikacemi 
uvedenými v článcích 3, 6 a 7.
2) Členské státy zajistí bezpečnost, 
neporušitelnost, pravost a důvěrnost 
údajů shromážděných a uchovávaných 
pro účely tohoto nařízení.
3) Členské státy spolupracují s Komisí na 
začlenění dalších prvků, které zvýší 
dostupnost a uživatelskou vstřícnost 
průkazů totožnosti pro osoby se 
zdravotním postižením.
4) Členské státy poskytnou orgánům 
dohledu uvedeným v čl. 51 odst. 1 nařízení 
(EU) 2016/679 přístup ke svým záznamům 
a umožní jim kdykoli přístup do všech 
svých prostor využívaných pro účely 
interoperability.
5) Za nedodržení těchto povinností nesou 
odpovědnost členské státy. Každý, kdo 
utrpěl hmotnou či nehmotnou škodu v 
důsledku jakéhokoli činu v rozporu s 
tímto nařízením, má právo na náhradu 
způsobené škody od vydávajícího 
členského státu.

Pozměňovací návrh 58

Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy: 63

Návrh nařízení
Článek 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10b
Zdrojové dokumenty a dočasné doklady 
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1) Členské státy spolupracují s Komisí a 
vyměňují si osvědčené postupy ohledně 
zdrojových dokumentů používaných při 
žádostech o vydání nebo obnovení 
dokladu.
2) Členské státy spolupracují s Komisí v 
otázce minimálních bezpečnostních prvků 
nezbytných pro vzájemné uznávání 
dočasných dokladů vydaných v případě 
krádeže, ztráty či obnovy dokladu 
totožnosti, nebo je-li dočasně nemožné 
sejmout otisky prstů či zobrazení obličeje.
3) Nejpozději (Úř. věst.: dva roky od data 
použitelnosti tohoto nařízení) navrhne 
Komise pokyny pro zdrojové dokumenty a 
společné prvky pro dočasné doklady a 
předloží Radě a Evropskému parlamentu 
zprávu posuzující nezbytnost zavedení 
společných prvků pro dočasné dokumenty.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise nejpozději do dvanácti měsíců po 
vstupu tohoto nařízení v platnost stanoví 
podrobný program pro monitorování 
výstupů, výsledků a dopadů tohoto 
nařízení.

Komise nejpozději do dvanácti měsíců po 
vstupu tohoto nařízení v platnost stanoví 
podrobný program pro monitorování 
výstupů, výsledků a dopadů tohoto nařízení 
včetně jeho dopadu na základní práva.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Komise čtyři roky po dni 
použitelnosti tohoto nařízení podá 
Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu o provedení tohoto nařízení.

1) Komise tři roky po dni použitelnosti 
tohoto nařízení a poté každých pět let 
podá Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu o provádění tohoto 
nařízení, zejména o jeho souladu se 
základními právy, účely shromažďování 
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údajů uvedenými v čl. 10 odst. 2 a 3 a o 
přiměřenosti úrovně zabezpečení. Komise 
čtyři roky po dni použitelnosti tohoto 
nařízení podá Evropskému parlamentu, 
Radě a Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru zprávu o provedení 
tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Nejdříve šest let po dni použitelnosti 
tohoto nařízení Komise provede hodnocení 
tohoto nařízení a předloží Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
zprávu o hlavních zjištěních. Hodnocení 
musí být provedeno podle pokynů Komise 
ke zlepšování právní úpravy.

2) Šest let a deset let po dni 
použitelnosti tohoto nařízení Komise 
provede hodnocení tohoto nařízení 
a předloží Evropskému parlamentu, Radě 
a Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru zprávu o hlavních 
zjištěních, a zejména o jeho dopadu na 
základní práva, o účinnosti a zlepšení 
mobility občanů Unie a úrovně 
zabezpečení a účinnosti biometrické 
technologie při zajišťování zabezpečení 
cestovních dokladů. Hodnocení musí být 
provedeno podle pokynů Komise ke 
zlepšování právní úpravy.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Členské státy poskytnou Komisi 
informace, které jsou pro vypracování 
zpráv nezbytné.

3) Členské státy a příslušné agentury 
EU poskytnou Komisi informace, které 
jsou pro vypracování zpráv nezbytné.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Další technické specifikace

Aby byl v případě potřeby zajištěn soulad 
průkazů totožnosti a povolení k pobytu 
uvedených v článku 1 s budoucími 
minimálními bezpečnostními normami 
přijatými podle nařízení Rady (ES) č. 
1030/2002 provedeného rozhodnutím 
Komise C(2002)3069 naposledy 
pozměněného rozhodnutím Komise 
C(2013)6178, stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů 
dodatečné technické specifikace týkající 
se:
a) dalších bezpečnostních prvků a 
požadavků včetně zdokonalených norem 
na ochranu proti padělání, napodobování 
a pozměňování;
b) technických specifikací pro paměťové 
médium uchovávající biometrické prvky a 
jejich zabezpečení, včetně předcházení 
nedovolenému přístupu a snazšího 
ověřování;
c) požadavků v oblasti kvality a 
společných technických norem pro 
zobrazení obličeje a otisky prstů.
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným v čl. 
12b. V souladu s tímto postupem 
uvedeným v čl. 12b může výbor zřízený 
podle článku 6 nařízení (ES) č. 1683/95 
rozhodnout, že specifikace uvedené v 
tomto článku jsou tajné a nebudou 
zveřejněny. V takovém případě jsou 
poskytnuty pouze kontaktním místům 
podle čl. 9 odst. 1.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Článek 12 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12b
Postup projednávání ve výboru

1) Komisi je nápomocen výbor zřízený 
článkem 6 nařízení (ES) č. 1683/95. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.
2) Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Příloha I (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA I
VNITROSTÁTNÍ PRŮKAZY TOTOŽNOSTI VZOR*

PŘEDNÍ STRANA

Zóna I na přední straně strojově čitelného úředního cestovního dokladu udává vydávající 
stát nebo organizaci a doklad.
Prvky údajů jsou v zónách II a III uváděny v běžném pořadí.  Zóna II a zóna III obsahují 
pole, v němž lze uvést volitelné prvky údajů. Volitelné pole v zóně II se využívá pro prvky 
osobních údajů a volitelné pole v zóně III pro prvky údajů týkajících se dokladu.  Pokud 
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vydávající stát nebo organizace nevyužije volitelná pole v zónách II a III, není nutné 
vyčlenit pro ně prostor na cestovním dokladu 1 (TD1).
Zóna IV obsahuje podpis držitele nebo obvyklou značku.  Vydávající stát nebo organizace 
rozhodnou o přijatelnosti obvyklé značky držitele.
Zóna V obsahuje prvek/prvky osobní identifikace, které zahrnují zobrazení obličeje výlučně 
držitele.  Dle uvážení vydávajícího státu či organizace mohou pole se jménem v zóně II a 
podpis nebo obvyklá značka držitele v zóně IV překrývat zónu V za předpokladu, že to 
nebrání čitelnosti údajů v žádné ze tří zón.
ZADNÍ STRANA:

__________________
*Vyňato z dokumentu ICAO 9303, část 5 (sedmé vydání, 2015)


