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27.3.2019 A8-0436/67

Alteração 67
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL
Eva Joly
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0436/2018
Gérard Deprez
Reforçar a segurança dos bilhetes de identidade dos cidadãos da União e dos títulos de 
residência emitidos aos cidadãos da União
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os bilhetes de identidade devem 
incluir um suporte de armazenamento com 
elevado nível de segurança, que deverá 
conter a imagem facial do titular e duas 
impressões digitais em formatos 
interoperáveis.

(3) Os bilhetes de identidade devem 
incluir um suporte de armazenamento com 
elevado nível de segurança, que deverá 
conter a imagem facial do titular e pode 
também conter duas impressões digitais do 
titular em formatos interoperáveis.

Or. en

Justificação

Por razões relacionadas com os princípios da necessidade e da proporcionalidade e ao 
preverem dispositivos de segurança alternativos eficazes, os Estados-Membros podem não 
necessitar de recolher as impressões digitais dos seus cidadãos, pelo que a recolha e o 
armazenamento destes dados biométricos deverão ser facultativos e não obrigatórios.
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27.3.2019 A8-0436/68

Alteração 68
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL
Eva Joly
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0436/2018
Gérard Deprez
Reforçar a segurança dos bilhetes de identidade dos cidadãos da União e dos títulos de 
residência emitidos aos cidadãos da União
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os identificadores biométricos 
devem ser recolhidos por pessoal 
qualificado e devidamente autorizado, 
designado pelas autoridades nacionais 
responsáveis pela emissão dos bilhetes de 
identidade.

(1) Os identificadores biométricos 
devem ser recolhidos por pessoal 
qualificado e devidamente autorizado, 
designado pelas autoridades nacionais 
responsáveis pela emissão dos bilhetes de 
identidade, inclusive quando recolhidos nas 
embaixadas ou consulados dos Estados-
Membros. Os dados biométricos 
recolhidos para efeitos do presente 
regulamento não são armazenados em 
nenhuma base de dados da UE, já 
existente ou a criar, nem ser objeto de 
qualquer tratamento adicional para 
outros fins que não os previstos no 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

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.”


