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Grozījums Nr. 67
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā
Eva Joly
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0436/2018
Gérard Deprez
Savienības pilsoņu personas apliecību un izsniegto uzturēšanās dokumentu drošības 
uzlabošana
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Personas apliecībās iestrādā īpaši 
drošu datu nesēju, kas ietver apliecības 
turētāja sejas attēlu un divus pirkstu 
nospiedumus sadarbspējīgos formātos.

(3) Personas apliecībās iestrādā īpaši 
drošu datu nesēju, kas ietver apliecības 
turētāja sejas attēlu un var ietvert arī divus 
apliecības turētāja pirkstu nospiedumus 
sadarbspējīgos formātos.

Or. en

Pamatojums

Ar nepieciešamības un proporcionalitātes principu saistītu apsvērumu dēļ, kā arī tāpēc, ka 
jau tiek izmantoti efektīvi alternatīvi aizsardzības elementi, dalībvalstīm var nebūt 
nepieciešamības noņemt savu pilsoņu pirkstu nospiedumus, tādējādi šī veida biometrisko datu 
vākšanai un glabāšanai vajadzētu būt fakultatīvai, nevis obligātai.
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Grozījums Nr. 68
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā
Eva Joly
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0436/2018
Gérard Deprez
Savienības pilsoņu personas apliecību un izsniegto uzturēšanās dokumentu drošības 
uzlabošana
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Biometriskos identifikatorus vāc 
kvalificēts un pienācīgi pilnvarots 
personāls, ko norīko valsts iestādes, kuras 
atbild par personas apliecību izsniegšanu.

(1) Biometriskos identifikatorus — arī 
dalībvalstu vēstniecībās vai konsulātos — 
vāc kvalificēts un pienācīgi pilnvarots 
personāls, ko norīko valsts iestādes, kuras 
atbild par personas apliecību izsniegšanu. 
Šīs regulas nolūkā savāktos biometriskos 
datus neglabā jau izveidotā vai no jauna 
izveidotā ES datubāzē un tos turpmāk 
nevajadzētu apstrādāt nolūkos, kas nav 
noteikti šajā regulā.

Or. en

Pamatojums

This amendment has a dual purpose and, if carried, changes will be necessary throughout the 
text. Firstly, it seeks to delete the last sentence ("except ..State") of the Article 10 (1) of the 
text as agreed during the interinstitutional negotiations, which allows for the following 
derogation"... fingerprints shall be collected solely by qualified and duly authorised staff of 
such authorities, except in the case of applications submitted to the diplomatic and consular 
authorities of the Member State". Most importantly, also following relevant recommendations 
of the FRA and the EDPS, the amendment aims to ensure that the biometrics collected under 
this Regulation are only to be used for its specific purposes excluding, thus, their possible use 
for other purposes, especially for future EU databases. Therefore, if the amendment is carried 
it shall, consequently, delete the first phrase ("Other... national law") of the Article 10(3) of 
the agreed text which could lead to allowing the data processing for other purposes. Article 
10(3) of the agreed text states " Other than where required for the purpose of processing in 
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 
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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.”


