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Доклад A8-0436/2018
Gérard Deprez
Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, 
издавани на гражданите на Съюза
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Личните карти включват носител 
на запаметена информация с висока 
степен на защита, който съдържа 
портретна снимка на притежателя на 
картата и два пръстови отпечатъка в 
оперативно съвместими формати.

(3) Личните карти включват носител 
на запаметена информация с висока 
степен на защита, който съдържа 
портретна снимка на притежателя на 
картата и може да съдържа и два 
пръстови отпечатъка на притежателя 
в оперативно съвместими формати.

Or. en

Обосновка

По причини, свързани с принципите за необходимост и пропорционалност, и чрез 
осигуряване на алтернативни ефикасни характеристики за сигурност може да не се 
наложи държавите членки да вземат пръстови отпечатъци на своите граждани, 
така че събирането и съхранението на тези биометрични данни следва да бъдат по 
избор и да не са задължителни.
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Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, 
издавани на гражданите на Съюза
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Биометричните идентификатори 
се събират от квалифицирани и 
надлежно оправомощени служители, 
определени от националните органи, 
които отговарят за издаването на лични 
карти.

(1) Биометричните идентификатори 
се събират от квалифицирани и 
надлежно оправомощени служители, 
определени от националните органи, 
които отговарят за издаването на лични 
карти, включително когато се 
събират в посолствата или 
консулствата на държавите членки. 
Биометричните данни, събирани за 
целите на настоящия регламент, не 
се съхраняват в никакви настоящи 
или нови бази данни на ЕС и не следва 
да бъдат допълнително обработвани 
за цели, различни от тези, посочени в 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

This amendment has a dual purpose and, if carried, changes will be necessary throughout the 
text. Firstly, it seeks to delete the last sentence ("except ..State") of the Article 10 (1) of the 
text as agreed during the interinstitutional negotiations, which allows for the following 
derogation"... fingerprints shall be collected solely by qualified and duly authorised staff of 
such authorities, except in the case of applications submitted to the diplomatic and consular 
authorities of the Member State". Most importantly, also following relevant recommendations 
of the FRA and the EDPS, the amendment aims to ensure that the biometrics collected under 
this Regulation are only to be used for its specific purposes excluding, thus, their possible use 
for other purposes, especially for future EU databases. Therefore, if the amendment is carried 
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it shall, consequently, delete the first phrase ("Other... national law") of the Article 10(3) of 
the agreed text which could lead to allowing the data processing for other purposes. Article 
10(3) of the agreed text states " Other than where required for the purpose of processing in 
accordance with Union and national law, biometric identifiers stored for the purpose of 
personalisation of identity cards or residence documents shall be kept in a highly secure 
manner and only until the date of collection of the document and in any case, no longer than 
90 days from the date of issue. After this period, these biometric identifiers shall be 
immediately er ased or destroyed.”


