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27.3.2019 A8-0436/67

Pozmeňujúci návrh 67
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
v mene skupiny GUE/NGL
Eva Joly
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0436/2018
Gérard Deprez
Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom 
Únie
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Preukazy totožnosti obsahujú 
vysoko bezpečné pamäťové médium, ktoré 
obsahuje podobu tváre držiteľa preukazu 
a dva odtlačky prstov v interoperabilných 
formátoch.

(3) Preukazy totožnosti obsahujú 
vysoko bezpečné pamäťové médium, ktoré 
obsahuje podobu tváre držiteľa preukazu 
a ktoré môže obsahovať aj dva odtlačky 
prstov držiteľa v interoperabilných 
formátoch.

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodov, ktoré súvisia so zásadami nevyhnutnosti a proporcionality, a pri používaní iných 
účinných bezpečnostných prvkov členské štáty nemusia svojim občanom odoberať odtlačky 
prstov. Zber a úschova týchto biometrických údajov by preto mala byť dobrovoľná, nie 
povinná.
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27.3.2019 A8-0436/68

Pozmeňujúci návrh 68
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
v mene skupiny GUE/NGL
Eva Joly
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0436/2018
Gérard Deprez
Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom 
Únie
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Biometrické identifikačné znaky 
odoberajú kvalifikovaní a náležite 
oprávnení zamestnanci určení 
vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za 
vydávanie preukazov totožnosti.

(1) Biometrické identifikačné znaky 
odoberajú kvalifikovaní a náležite 
oprávnení zamestnanci určení 
vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými 
za vydávanie preukazov totožnosti, a to aj 
pri ich odoberaní na veľvyslanectvách 
alebo konzulárnych úradoch členských 
štátov. Biometrické údaje zozbierané 
na účely tohto nariadenia sa nesmú 
uchovávať v žiadnej súčasnej ani novej 
databáze EÚ a nemali by sa ďalej 
spracúvať na iné účely, ako sú účely 
stanovené v tomto nariadení.

Or. en

Odôvodnenie

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 
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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.”


