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Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení zabezpečenia 

preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie 

a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb 

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

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0212), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 21 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-

0153/2018), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 

20181,  

– so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 

o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality českým Senátom, španielskym 

parlamentom a portugalským Republikovým zhromaždením, ktoré tvrdia, že návrh 

legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity, 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

a stanovisko vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

(A8-0436/2018), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 

úmysle podstatne zmeniť svoj návrh; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 84. 
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Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Návrh Návrh 

NARIADENIA EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY, 

NARIADENIA EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY, 

o posilnení zabezpečenia preukazov 

totožnosti občanov Únie a dokladov o 

pobyte vydávaných občanom Únie a ich 

rodinným príslušníkom vykonávajúcim 

svoje právo na voľný pohyb 

o preukazoch totožnosti občanov Únie 

a dokladoch o pobyte vydávaných 

občanom Únie a ich rodinným 

príslušníkom vykonávajúcim svoje právo 

na voľný pohyb 

  

 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) Medzi úrovňami zabezpečenia 

národných preukazov totožnosti, ktoré 

vydávajú členské štáty, a dokladov 

o pobyte pre občanov EÚ, ktorí majú 

pobyt v inom členskom štáte, a ich 

rodinných príslušníkov, existujú značné 

rozdiely, čo zvyšuje riziko falšovania 

dokladov a podvodov v súvislosti s nimi 

a spôsobuje praktické problémy občanom, 

keď chcú uplatňovať svoje právo na 

voľný pohyb. Štatistické údaje európskej 

siete pre analýzu rizika podvodov v oblasti 

dokladov ukazujú, že počet falšovaných 

preukazov totožnosti občanov EÚ sa 

zvyšuje. 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4b) Komisia vo svojom oznámení 

Posilnenie bezpečnosti vo svete mobility: 

lepšia výmena informácií v boji proti 

terorizmu a lepšie chránené vonkajšie 

hranice zdôraznila kľúčový význam 

bezpečných cestovných dokladov 

a dokladov totožnosti vo všetkých 

prípadoch, keď je potrebné bez 

pochybností stanoviť totožnosť určitej 

osoby, a oznámila, že predloží akčný plán 

na riešenie podvodov týkajúcich sa 

cestovných dokladov. Lepší prístup sa má 

opierať o odolné systémy, aby sa 

predchádzalo zneužívaniu a hrozbám pre 

vnútornú bezpečnosť vyplývajúcim zo 

zlyhaní v zabezpečení dokladov. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4c) Tri štvrtiny falošných dokladov 

zachytených na vonkajších hraniciach 

a v rámci Únie imitujú doklady totožnosti 

vydávané členskými štátmi a krajinami 

pridruženými k schengenskému priestoru; 

Najčastejšie odhaľovanými falošnými 

preukazmi sú národné preukazy totožnosti 

s nižším stupňom bezpečnosti. Podľa 

údajov agentúry Frontex bolo v období 

2013 až 2018 v rámci európskej siete pre 

analýzu rizika podvodov v oblasti 

dokladov zistených a nahlásených 40 682 

falošných preukazov totožnosti EÚ a 

13 512 podvodných povolení na pobyt v 

EÚ (všetkých typov). Tieto údaje zahŕňajú 

odhalenia na vonkajších hraniciach EÚ, 

ako aj tie, ktoré vyplývajú zo 
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sekundárnych pohybov vo vnútri EÚ/v 

rámci schengenského priestoru. 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 d (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4d) Aby členské štáty odradili od 

podvodov s osobnými údajmi, mali by vo 

svojich vnútroštátnych právnych 

predpisoch zabezpečiť primerané sankcie 

v súvislosti s pozmeňovaním a falšovaním 

dokladov totožnosti a využívaním takýchto 

falšovaných alebo napodobnených 

dokladov. 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) V akčnom pláne z roku 2016 o 

zabezpečení dokladov bolo tiež uvedené, 

že je čoraz viac prípadov získavania 

pravých dokladov na základe falošných 

zdrojových dokladov (rodný, sobášny a 

úmrtný list). Keďže sa tieto podvody len 

veľmi ťažko odhaľujú, ide o jednu z 

najväčších bezpečnostných hrozieb v 

Európskej únii. 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5b) Toto nariadenie vyzýva členské 

štáty, aby sa s podporou Komisie aj 

naďalej usilovali čo najlepšie zabezpečiť 

väčšiu odolnosť zdrojových dokladov voči 

podvodom, najmä na základe príručky 

Europolu o odhaľovaní falošných 
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zdrojových dokladov. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Uchovávanie podoby tváre a dvoch 

odtlačkov prstov (ďalej len „biometrické 

údaje“) v dokladoch totožnosti, ako sa už 

stanovilo v súvislosti s biometrickými 

pasmi a povoleniami na pobyt pre 

štátnych príslušníkov tretích krajín, je 

najvhodnejšou kombináciou spoľahlivej 

identifikácie a overovania so zníženým 

rizikom podvodu s cieľom posilniť 

bezpečnosť dokladov totožnosti. Okrem 

toho Súdny dvor vo svojom rozsudku vo 

veci Schwarz týkajúcej sa biometrických 

pasov z roku 2013 uviedol, že „kumulácia 

týchto dvoch úkonov určených na 

identifikáciu osôb nemôže byť a priori 

považovaná za úkon, ktorý prináša 

výraznejšie porušenie práv priznaných 

článkami 7 a 8 Charty, než keby boli tieto 

úkony posudzované oddelene“.  

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9b) Podľa tohto nariadenia 

biometrické identifikačné znaky 

odoberajú len kvalifikovaní a náležite 

oprávnení zamestnanci vnútroštátnych 

orgánov zodpovedných za vydávanie 

preukazov totožnosti alebo povolení na 

pobyt. 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 c (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9c) Týmto nariadením by sa nemal 

vytvoriť právny základ pre vytvorenie 

databázy na vnútroštátnej úrovni, keďže 

to zostáva vo výlučnej právomoci 

členských štátov. Nemal by sa vytvoriť ani 

právny základ pre vytvorenie 

centralizovanej databázy na úrovni Únie. 

Biometrické údaje odobraté na účely tohto 

nariadenia by mali používať len 

kvalifikovaní a náležite oprávnení 

zamestnanci príslušných vnútroštátnych 

orgánov a agentúr EÚ na overovanie 

pravosti dokladu a totožnosti jeho držiteľa 

na základe priamo dostupných 

porovnateľných znakov, keď sa vydanie 

preukazu totožnosti alebo dokladu o 

pobyte vyžaduje podľa zákona. 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 d (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9d) Biometrické identifikačné znaky 

mimo pamäťového média by sa mali 

uskladňovať vysoko bezpečným spôsobom 

iba počas obdobia, ktoré je potrebné na 

vydanie národného preukazu totožnosti 

alebo povolenia na pobyt, a v žiadnom 

prípade nie dlhšie ako jeden mesiac od 

dátumu zberu a po vložení do 

pamäťového média by sa mali okamžite 

vymazať. 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Na účel tohto nariadenia by sa 

mali zohľadniť špecifikácie dokumentu 

Medzinárodnej organizácie civilného 

(10) Pri vypracúvaní dodatočných 

technických špecifikácií by Komisia mala 

zohľadniť špecifikácie dokumentu 
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letectva (ICAO) 9303 (siedme vydanie, 

2015) o strojovo čitateľných dokladoch, 

ktorým sa zabezpečuje celosvetová 

interoperabilita vrátane strojovej 

čitateľnosti a použitím vizuálnej kontroly. 

Medzinárodnej organizácie civilného 

letectva (ICAO) 9303 (siedme vydanie, 

2015) pre strojovo čitateľné doklady, 

ktorými sa zabezpečuje celosvetová 

interoperabilita, vrátane tých, ktoré sa 

týkajú strojovej čitateľnosti a používania 

vizuálnej kontroly. 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10a) Ak je v doklade členského štátu 

uvedená informácia o pohlaví, podľa 

usmernení ICAO by tam mali byť 

uvedené tieto možnosti: <F>, <M> alebo 

<X>. 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10b) Aby sa zabezpečili jednotné 

podmienky uplatňovania dodatočných 

technických špecifikácií, vykonávacie 

právomoci by sa mali preniesť na 

Komisiu. Tieto právomoci by sa mali 

vykonávať v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

182/2011.1a 

 __________________ 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 

2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 

všeobecné zásady mechanizmu, na 

základe ktorého členské štáty kontrolujú 

vykonávanie vykonávacích právomocí 

Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13). 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Postup na odobratie odtlačkov 

a podoby tváre by mal zohľadňovať 

osobitné potreby detí a mal by sa 

uplatňovať v súlade so zárukami 

stanovenými v článku 24 Charty 

základných práv Európskej únie, 

v Dohovore o ochrane ľudských práv 

a základných slobôd a Dohovore 

Organizácie Spojených národov o právach 

dieťaťa. 

(11) Postup na odobratie odtlačkov 

a podoby tváre by mal byť prísne 

obmedzený na stanovený cieľ, mal by 

zohľadňovať osobitné potreby detí a 

zraniteľných osôb, mal by sa vykonávať 

spôsobom, ktorý je citlivý voči deťom, mal 

by byť citlivý z rodového hľadiska, 

vykonávať by ho mal kvalifikovaný 

personál pod pravidelným dohľadom 

Komisie, ako aj dozorného orgánu, a mal 

by sa uplatňovať v súlade so zárukami 

stanovenými v článku 24 Charty 

základných práv Európskej únie, 

v Dohovore o ochrane ľudských práv 

a základných slobôd a Dohovore 

Organizácie Spojených národov o právach 

dieťaťa. Kvalifikovaní zamestnanci 

zodpovední za zber biometrických 

identifikačných znakov by mali byť 

príslušne vyškolení. 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11a) Počas celého procesu odoberania 

biometrických identifikačných znakov 

treba rešpektovať dôstojnosť osoby, ktorej 

sa tieto znaky odoberajú. Treba preto 

osobitne zohľadňovať otázky súvisiace s 

rodovou príslušnosťou osôb a osobitné 

potreby detí a zraniteľných osôb. 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Zavedenie minimálnych 

bezpečnostných noriem a noriem formátu 

(12) Zavedenie minimálnych 

bezpečnostných noriem a noriem formátu 
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preukazov totožnosti by malo členským 

štátom umožniť spoľahnúť sa na pravosť 

týchto dokladov, keď občania EÚ 

vykonávajú svoje práva na voľný pohyb. 

Aj keď je zachovaná možnosť stanovenia 

ďalších vnútroštátnych prvkov, malo by sa 

zaistiť, že sa týmito prvkami nezníži 

efektívnosť spoločných ochranných 

prvkov, ani sa negatívne neovplyvní 

cezhraničná interoperabilita preukazov 

totožnosti, napríklad možnosť, že preukazy 

totožnosti môžu byť čítané strojmi, ktoré sa 

používajú v iných členských štátoch, než 

členských štátoch vydania. 

preukazov totožnosti by malo členským 

štátom umožniť spoľahnúť sa na pravosť 

týchto dokladov, keď občania EÚ 

vykonávajú svoje právo na voľný pohyb. 

Toto nariadenie stanovuje, že preukazy 

totožnosti vydávané členskými štátmi sa 

vzájomne uznávajú ako preukazy 

totožnosti i ako cestovné doklady. Aj keď 

je zachovaná možnosť stanovenia ďalších 

vnútroštátnych prvkov, malo by sa zaistiť, 

že sa týmito prvkami nezníži efektívnosť 

spoločných ochranných prvkov, ani sa 

negatívne neovplyvní cezhraničná 

interoperabilita preukazov totožnosti, 

napríklad možnosť, že preukazy totožnosti 

môžu byť čítané strojmi, ktoré sa používajú 

v iných členských štátoch, než členských 

štátoch vydania. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12a) Použitím hologramov a/alebo 

vodotlače sa môže zabrániť falšovaniu 

dokladov a umožňuje sa overovať pravosť 

preukazu totožnosti alebo dokladu o 

pobyte, čo môže prispieť k minimalizácií 

údajov. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12b) Aby členské štáty podporili 

vzájomné uznávanie ochranných prvkov 

národných preukazov totožnosti, mali by 

si navzájom vymieňať digitálne 

certifikáty, ktoré sú potrebné na 

overovanie pravosti, overovanie a čítanie 

informácií obsiahnutých na bezpečnom 
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pamäťovom médiu. Formáty bezpečných 

pamäťových médií by mali byť 

interoperabilné, a to aj v súvislosti s 

automatizovanými hraničnými 

priechodmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12c) Vzájomné uznávanie dokladov 

totožnosti má pre mobilitu občanov Únie 

zásadný význam. Dočasné doklady 

vydávané v prípade straty, odcudzenia 

alebo obnovenia členské štáty neuznávajú, 

a preto už takúto mobilitu neuľahčujú. 

Členské štáty by sa preto v spolupráci s 

Komisiou mali usilovať dosiahnuť lepšie 

vzájomné uznávanie týchto dokladov. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Nariadením sa dodržiavajú 

záväzky stanovené v Dohovore 

Organizácie Spojených národov o právach 

osôb so zdravotným postihnutím, ktoré 

ratifikovali všetky členské štáty a Únia37  

Z toho dôvodu by sa malo podnecovať 

zaradenie ďalších prvkov, vďaka ktorým sú 

preukazy totožnosti prístupnejšie a ich 

používanie je jednoduchšie pre ľudí so 

zdravotným postihnutím, napríklad osoby 

so zrakovým postihnutím. 

(13) Pri vykonávaní tohto nariadenia 

by členské štáty mali dodržiavať najmä 
záväzky stanovené v článku 25 a článku 

26 Charty základných práv Európskej 

únie a v Dohovore Organizácie Spojených 

národov o právach osôb so zdravotným 

postihnutím, ktoré ratifikovali všetky 

členské štáty a Únia37. Z toho dôvodu by sa 

malo podnecovať zaradenie ďalších 

prvkov, vďaka ktorým sú preukazy 

totožnosti prístupnejšie a ich používanie je 

jednoduchšie pre ľudí so zdravotným 

postihnutím, napríklad osoby so zrakovým 

postihnutím. 

__________________ __________________ 
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37 Ú. v. EÚ L 23, 26.11.2009. 37 Ú. v. EÚ L 23, 26.11.2009. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Preukazy totožnosti, ako aj 

pobytové preukazy rodinného príslušníka 

občana Únie s nedostatočnými 

bezpečnostnými normami by mali byť 

postupne vyradené vzhľadom na 

bezpečnostné riziko, ako aj náklady, ktoré 

vznikajú členským štátom. Všeobecne by 

obdobie piatich rokov malo byť dostatočné 

na dosiahnutie rovnováhy medzi 

frekvenciou, s ktorou sa zvyčajne doklady 

nahrádzajú, a potrebou odstrániť 

existujúci bezpečnostný nedostatok v rámci 

Európskej únie. V prípade preukazov, ktoré 

nemajú dôležité prvky, najmä strojovú 

čitateľnosť, je z bezpečnostných dôvodov 

potrebné kratšie obdobie dvoch rokov. 

(17) Preukazy totožnosti, ako aj 

pobytové preukazy rodinného príslušníka 

občana Únie s nedostatočnými 

bezpečnostnými normami by mali byť 

postupne vyradené vzhľadom na 

bezpečnostné riziko, ako aj náklady, ktoré 

vznikajú členským štátom. Vo 

všeobecnosti by obdobie platnosti osem 

rokov malo byť pre preukazy totožnosti 

dostatočné, aby sa dosiahla rovnováha 

medzi zvyčajnou periodicitou ich 

obnovovania a potrebou odstrániť 

existujúci bezpečnostný nedostatok v rámci 

Európskej únie. V prípade preukazov, ktoré 

nemajú dôležité prvky, najmä strojovú 

čitateľnosť, je však z bezpečnostných 

dôvodov potrebné kratšie obdobie piatich 

rokov. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) So zreteľom na osobné údaje, ktoré 

sa majú spracúvať v súvislosti s 

uplatňovaním tohto nariadenia, sa 

uplatňuje nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov)40. Je potrebné 

podrobnejšie stanoviť záruky vzťahujúce 

sa na spracované osobné údaje. Dotknuté 

(18) So zreteľom na osobné údaje, ktoré 

sa majú spracúvať v súvislosti s 

uplatňovaním tohto nariadenia, sa 

uplatňuje nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov)40. Treba podrobnejšie 

stanoviť záruky vzťahujúce sa na 

spracované osobné údaje, a to najmä na 
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osoby by mali byť informované 

o existencii pamäťového média v ich 

dokladoch, ktoré obsahuje ich biometrické 

údaje, vrátane jeho bezkontaktnej 

prístupnosti, ako aj o všetkých prípadoch, 

keď sa používajú údaje obsiahnuté v ich 

preukazoch totožnosti a dokladoch 

o pobyte. V každom prípade by dotknuté 

osoby mali mať prístup k osobným údajom 

spracovaným vo svojich preukazoch 

totožnosti a dokladoch o pobyte a na ich 

opravu. 

citlivé údaje, ako sú biometrické 

identifikačné znaky. Dotknuté osoby by 

mali byť informované o existencii 

pamäťového média v ich dokladoch, ktoré 

obsahuje ich biometrické údaje, vrátane 

jeho bezkontaktnej prístupnosti, ako aj 

o všetkých prípadoch, keď sa používajú 

údaje obsiahnuté v ich preukazoch 

totožnosti a dokladoch o pobyte. V každom 

prípade by dotknuté osoby mali mať 

prístup k osobným údajom spracovaným 

vo svojich preukazoch totožnosti 

a dokladoch o pobyte a na ich opravu. 

Pamäťové médium by malo byť vysoko 

bezpečné a malo by chrániť osobné údaje, 

ktoré sú na ňom uchované, pred 

neoprávneným prístupom k nim. 

__________________ __________________ 

40 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1. 40 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (18a) Členské štáty by mali byť 

zodpovedné za riadne spracovanie 

biometrických údajov od zberu až po 

vloženie údajov na vysoko bezpečné 

pamäťové médium v súlade s nariadením 

(EÚ) 2016/679. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (18b) Ak členské štáty spolupracujú s 

externými dodávateľmi pri vykonávaní 

akejkoľvek úlohy súvisiacej s dokladmi 

totožnosti, mali by dôkladne monitorovať 

činnosti dodávateľa, aby zaistili súlad so 
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všetkými ustanoveniami tohto nariadenia, 

vrátane tých, ktoré sa týkajú najmä 

bezpečnosti, dôvernosti a ochrany údajov. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Je potrebné stanoviť v tomto 

nariadení základ pre zber a uchovávanie 

údajov na pamäťovom médiu preukazov 

totožnosti a dokladov o pobyte. Členské 

štáty môžu v súlade so svojimi 

vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo 

právom Únie uchovávať iné údaje na 

pamäťovom médiu na účel elektronických 

služieb alebo iné účely súvisiace 

s preukazom totožnosti alebo dokladom 

o pobyte. Spracovanie týchto údajov 

vrátane ich zberu a účelov, na ktoré môžu 

byť použité, by malo byť povolené 

vnútroštátnym právom alebo právom Únie. 

Všetky vnútroštátne údaje by mali byť 

fyzicky alebo logicky oddelené od 

biometrických údajov, na ktoré sa odkazuje 

v tomto nariadení. 

(19) Je potrebné stanoviť v tomto 

nariadení základ pre zber a uchovávanie 

údajov na pamäťovom médiu preukazov 

totožnosti a dokladov o pobyte. Členské 

štáty môžu v súlade so svojimi 

vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo 

právom Únie uchovávať iné údaje na 

pamäťovom médiu na účel elektronických 

služieb alebo iné účely súvisiace 

s preukazom totožnosti alebo dokladom 

o pobyte. Spracovanie týchto údajov 

vrátane ich zberu a účelov, na ktoré môžu 

byť použité, by malo byť povolené 

vnútroštátnym právom alebo právom Únie. 

Všetky vnútroštátne údaje by mali byť 

fyzicky alebo logicky oddelené od 

biometrických údajov, na ktoré sa odkazuje 

v tomto nariadení. Členské štáty by pri 

vkladaní a uchovávaní ďalších údajov v 

súlade s ich vnútroštátnymi právnymi 

predpismi alebo právom Únie mali 

vykonať dôkladné posúdenie vplyvu na 

ochranu údajov so zameraním na 

spracovanie osobitných kategórií 

osobných údajov. Členské štáty by mali 

žiadateľov o doklady jasne písomnou 

formou informovať o všetkých možných 

ďalších údajoch, ktoré sa uchovajú, a 

uviesť ich úplný zoznam. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Je potrebné stanoviť v tomto 

nariadení základ pre zber a uchovávanie 

údajov na pamäťovom médiu preukazov 

totožnosti a dokladov o pobyte. Členské 

štáty môžu v súlade so svojimi 

vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo 

právom Únie uchovávať iné údaje na 

pamäťovom médiu na účel elektronických 

služieb alebo iné účely súvisiace 

s preukazom totožnosti alebo dokladom 

o pobyte. Spracovanie týchto údajov 

vrátane ich zberu a účelov, na ktoré môžu 

byť použité, by malo byť povolené 

vnútroštátnym právom alebo právom Únie. 

Všetky vnútroštátne údaje by mali byť 

fyzicky alebo logicky oddelené od 

biometrických údajov, na ktoré sa odkazuje 

v tomto nariadení. 

(19) Je potrebné stanoviť v tomto 

nariadení základ pre zber a uchovávanie 

údajov na pamäťovom médiu preukazov 

totožnosti a dokladov o pobyte. Členské 

štáty by mali v súlade so svojimi 

vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo 

právom Únie a pri dodržiavaní zásad 

nevyhnutnosti a proporcionality 

uchovávať na pamäťovom médiu len tie 

údaje, ktoré sú nevyhnutné na 

identifikáciu držiteľa na účel 

elektronických služieb alebo iné účely 

súvisiace s preukazom totožnosti alebo 

dokladom o pobyte. Spracovanie týchto 

údajov vrátane ich zberu a účelov, na ktoré 

môžu byť použité, by malo byť povolené 

vnútroštátnym právom alebo právom Únie. 

Všetky vnútroštátne údaje by mali byť 

fyzicky alebo logicky oddelené od 

biometrických údajov, na ktoré sa odkazuje 

v tomto nariadení. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Komisia by mala podať správu 

o vykonávaní tohto nariadenia po troch 

rokoch po dátume začatia uplatňovania, 

a to aj o primeranosti úrovne bezpečnosti. 

V súlade s odsekmi 22 a 23 

Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 

tvorbe práva41 by Komisia mala vykonať 

hodnotenie tohto nariadenia na základe 

informácií zozbieraných prostredníctvom 

osobitných monitorovacích opatrení s 

cieľom posúdiť skutočné účinky 

nariadenia a potrebu prípadného ďalšieho 

opatrenia. 

(21) Komisia by mala podať správu 

o vykonávaní tohto nariadenia po troch a 

piatich rokoch po dátume začatia jeho 

uplatňovania, a to aj o primeranosti úrovne 

bezpečnosti, možnom vplyve na základné 

práva a o tom, či je jeho vykonávanie v 

súlade s cieľmi zberu údajov. V súlade s 

odsekmi 22 a 23 Medziinštitucionálnej 

dohody o lepšej tvorbe práva41 by Komisia 

mala po šiestich rokoch po dátume začatia 

uplatňovania tohto nariadenia na základe 

informácií zozbieraných prostredníctvom 

osobitných monitorovacích opatrení 

vykonať jeho počiatočné hodnotenie s 

cieľom posúdiť jeho skutočné účinky a 

potrebu prípadného ďalšieho opatrenia a 

po 10 rokoch po dátume začatia jeho 
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uplatňovania ďalšie hodnotenie s cieľom 

zohľadniť obdobie postupného 

vyraďovania. Tieto hodnotenia by sa mali 

zamerať najmä na vplyv tohto nariadenia 

na základné práva, na efektívnosť a 

zlepšovanie mobility občanov Únie a na 

úroveň bezpečnosti. 

__________________ __________________ 

41 Medziinštitucionálna dohoda medzi 

Európskym parlamentom, Radou 

Európskej únie a Európskou komisiou 

o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016, Ú. 

v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1–14. 

41 Medziinštitucionálna dohoda medzi 

Európskym parlamentom, Radou 

Európskej únie a Európskou komisiou 

o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016, Ú. 

v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1–14. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) V tomto nariadení sa rešpektujú 

základné práva a dodržiavajú zásady 

uznané najmä Chartou základných práv 

Európskej únie vrátane rešpektovania 

súkromného a rodinného života, práva na 

ochranu osobných údajov, práva na voľný 

pohyb a práva na účinný prostriedok 

nápravy. 

(23) Členské štáty by pri vykonávaní 

tohto nariadenia mali rešpektovať 
základné práva a dodržiavať zásady 

uznané najmä Chartou základných práv 

Európskej únie vrátane ľudskej 

dôstojnosti, práva na nedotknuteľnosť 

osoby, zákazu neľudského alebo 

ponižujúceho zaobchádzania, práva na 

rovnosť pred zákonom a na 

nediskrimináciu, práv detí, práv starších 

osôb, rešpektovania súkromného a 

rodinného života, práva na ochranu 

osobných údajov, práva na voľný pohyb a 

práva na účinný prostriedok nápravy. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (23a) Uskutočnili sa konzultácie s 

Agentúrou pre základné práva. 
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Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (23b) S európskym dozorným úradníkom 

pre ochranu údajov sa konzultovalo 

v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia 

(ES) č. 45/20011a a úradník stanovisko 

vydal ... 

 __________________________ 

 1a Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 45/2001 

z 18. decembra 2000 o ochrane 

jednotlivcov so zreteľom na spracovanie 

osobných údajov inštitúciami a orgánmi 

Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto 

údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Týmto nariadením sa posilňujú 

bezpečnostné normy vzťahujúce sa na 

preukazy totožnosti vydávané členskými 

štátmi svojim štátnym príslušníkom a na 

doklady o pobyte vydávané členskými 

štátmi občanom Únie a ich rodinným 

príslušníkom pri výkone ich práva na 

voľný pohyb. 

Týmto nariadením sa posilňujú 

bezpečnostné normy vzťahujúce sa na 

preukazy totožnosti vydávané členskými 

štátmi svojim štátnym príslušníkom a na 

doklady o pobyte vydávané členskými 

štátmi občanom Únie a ich rodinným 

príslušníkom s cieľom uľahčiť výkon ich 

práva na slobodu pohybu v rámci Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek -1 (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (-1) Národné preukazy totožnosti 

vydávané členskými štátmi občanom Únie 

uznávajú všetky členské štáty. Tieto 

preukazy slúžia ako preukazy totožnosti i 

cestovné doklady a uznávajú ich všetky 

členské štáty. 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Preukazy totožnosti vydávané 

členskými štátmi sa vyhotovujú vo formáte 

ID-1 a sú v súlade s minimálnymi 

bezpečnostnými normami stanovenými 

v dokumente ICAO 9303 (siedme vydanie, 

2015). 

(1) Ak členské štáty vydávajú 

preukazy totožnosti s obdobím platnosti 

dlhším ako tri mesiace, vyhotovujú sa vo 

formáte ID-1, musia obsahovať funkčnú 

strojovo čitateľnú zónu a musia byť 

v súlade s relevantnými minimálnymi 

normami stanovenými vo vzore uvedenom 

v prílohe I k tomuto nariadeniu. 

Dodatočné technické špecifikácie sa 

stanovia v súlade s medzinárodnými 

normami, vrátane najmä odporúčaní 

Medzinárodnej organizácie civilného 

letectva (ICAO). 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a) Preukazy sú zhotovené výlučne z 

polykarbonátu alebo ekvivalentného 

syntetického polyméru s modrou farbou 

pozadia. 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 
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Článok 3 – odsek 1 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1b) Odchylne od odseku 1 nie je 

okienko „pohlavie“ minimálnou normou. 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a) Preukaz totožnosti obsahuje 

negatív rozlišovacieho znaku členského 

štátu, ktorý kartu vydal, v modrom 

obdĺžniku a obkolesený 12 žltými 

hviezdičkami. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

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) Súčasťou preukazov totožnosti je 

vysoko bezpečné pamäťové médium, ktoré 

obsahuje podobu tváre držiteľa preukazu, 

ktorú priamo zaznamenal príslušný orgán 

členského štátu, a v prípade, ak sa tak 

členský štát rozhodne, môže obsahovať aj 

podskupinu charakteristických prvkov, 

najmä markanty alebo vzory, získaných z 

dvoch odtlačkov prstov odobratých 

naplocho a zachytených v 

interoperabilných formátoch, výhradne na 

účely stanovené v článku 10 ods. 3 tohto 

nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 4 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Pamäťové médium má dostatočnú 

kapacitu a schopnosť garantovať 

integritu, pravosť a dôvernosť údajov. 

Uložené údaje sú prístupné bezkontaktne 

a sú chránené, ako je stanovené vo 

vykonávacích rozhodnutiach Komisie 

prijatých v súlade s článkom 2 nariadenia 

(ES) č. 1030/2002. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) Ak sa členský štát rozhodne 

odoberať odtlačky prstov, od tejto 

povinnosti môžu byť oslobodené deti do 

12 rokov. 

 Od tejto povinnosti musia byť v každom 

prípade oslobodené deti mladšie ako šesť 

rokov. 

 Od povinnosti poskytnúť odtlačky prstov 

sú oslobodené aj osoby, ktorých odtlačky 

nie je fyzicky možné odobrať. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Od požiadavky poskytovania 

odtlačkov prstov sú oslobodené tieto 

osoby: 

vypúšťa sa 

a) deti vo veku menej ako 12 rokov;  

b) osoby, od ktorých je fyzicky 

nemožné odobrať odtlačky prstov. 
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Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) Pamäťové médium má dostatočnú 

kapacitu a schopnosť garantovať 

integritu, bezpečnosť, pravosť 

a dôvernosť údajov. Uložené údaje sú 

prístupné v bezkontaktnej forme a sú 

chránené, ako je stanovené vo 

vykonávacích rozhodnutiach Komisie 

prijatých v súlade s článkom 2 nariadenia 

(ES) č. 1030/2002. Členské štáty si 

navzájom vymieňajú také digitálne 

certifikáty, ktoré sú potrebné na 

overovanie pravosti, overovanie a čítanie 

informácií obsiahnutých na bezpečnom 

pamäťovom médiu. Formáty bezpečných 

pamäťových médií sú interoperabilné, a 

to aj v súvislosti s automatizovanými 

hraničnými priechodmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Členské štáty môžu uviesť 

podrobnosti a poznámky na vnútroštátne 

použitie, ktoré sú potrebné vzhľadom na 

ich vnútroštátne ustanovenia. 

(6) Ak je to nevyhnutné a primerané 

na dosiahnutie cieľa, členské štáty môžu 

uviesť podrobnosti a poznámky na 

vnútroštátne použitie, ktoré sú potrebné 

vzhľadom na ich vnútroštátne ustanovenia. 

Nesmie sa tým však znížiť účinnosť 

minimálnych bezpečnostných noriem ani 

cezhraničná interoperabilita preukazov 

totožnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 9 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Ak členské štáty dopĺňajú do 

preukazov totožnosti vnútroštátne ochranné 

prvky, nesmie byť znížená cezhraničná 

interoperabilita preukazov totožnosti 

a efektívnosť minimálnych bezpečnostných 

noriem. 

(9) Ak členské štáty dopĺňajú do 

preukazov totožnosti ďalšie vnútroštátne 

ochranné prvky, nesmie sa tým znížiť 

cezhraničná interoperabilita preukazov 

totožnosti a efektívnosť minimálnych 

bezpečnostných noriem. 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 9 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Komisia prijme vykonávacie akty 

týkajúce sa technických špecifikácií 

uvedených v odsekoch 1, 1a a 2a v súlade 

s postupom preskúmania uvedeným v 

článku 12b. 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Maximálne obdobie platnosti 

preukazov totožnosti je 10 rokov. Pre 

osobitné vekové skupiny môžu byť 

stanovené odchýlky. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Článok 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 3a 

 Obdobie platnosti 

 (1) Obdobie platnosti preukazov totožnosti 
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je 10 rokov. 

 (2) Ak sa členský štát rozhodne odoberať 

odtlačky prstov, preukazy totožnosti 

vydané maloletým, ktoré neobsahujú 

odtlačky prstov, strácajú platnosť 

najneskôr šesť mesiacov po tom, ako ich 

držiteľ dosiahol vek, od ktorého sa 

vyžaduje poskytovanie odtlačkov prstov.  

 (3) Preukazy totožnosti vydávané 

maloletým môžu mať obdobie platnosti 

päť rokov. 

 (4) Ak je dočasne nemožné odoberať 

odtlačky prstov alebo podobu tváre, 

preukazy totožnosti majú platnosť najviac 

tri mesiace. 

 (5) Členské štáty môžu pre preukazy 

totožnosti vydávané osobám starším ako 

75 rokov stanoviť dobu platnosti viac ako 

10 rokov. 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Preukazy totožnosti, ktoré nespĺňajú 

požiadavky článku 3, strácajú platnosť 

uplynutím ich obdobia platnosti alebo päť 

rokov po [dátum začatia uplatňovania 

nariadenia] podľa toho, čo nastane skôr. 

Preukazy totožnosti, ktoré neobsahujú 

funkčnú strojovo čitateľnú zónu (SČZ) 

v súlade s časťou 3 dokumentu ICAO 9303 

(siedme vydanie, 2015), strácajú platnosť 

uplynutím obdobia ich platnosti alebo dva 

roky po [dátum začatia uplatňovania 

nariadenia] podľa toho, čo nastane skôr. 

Preukazy totožnosti, ktoré nespĺňajú 

požiadavky článku 3, strácajú platnosť 

uplynutím ich obdobia platnosti alebo 

osem rokov po [dátum začatia uplatňovania 

nariadenia] podľa toho, čo nastane skôr. 

Preukazy totožnosti, ktoré neobsahujú 

funkčnú strojovo čitateľnú zónu (SČZ) 

v súlade s časťou 3 dokumentu ICAO 9303 

(siedme vydanie, 2015), strácajú platnosť 

uplynutím obdobia ich platnosti alebo päť 

rokov po [dátum začatia uplatňovania 

nariadenia] podľa toho, čo nastane skôr. 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V dokladoch o pobyte vydávaných 

členskými štátmi občanom Únie sa uvádza 

aspoň: 

Doklady o pobyte vydávané členskými 

štátmi občanom Únie sú modrej farby a 

uvádza sa v nich v rovnakom poradí, ako 

sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu, 

aspoň: 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) názov dokladu v úradnom jazyku 

alebo jazykoch príslušného členského 

štátu a aspoň v jednom ďalšom úradnom 

jazyku inštitúcií Únie; 

a) názov dokladu: občan EÚ, 

preložený aj do úradného jazyka alebo 

jazykov príslušného členského štátu; 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) jasný odkaz, že doklad je vydaný 

v súlade so smernicou 2004/38/ES; 

b) jasné vyhlásenie, že doklad je 

vydaný v súlade so smernicou 2004/38/ES; 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – písmeno g a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ga) negatív rozlišovacieho znaku 

členského štátu, ktorý kartu vydal, v 

modrom obdĺžniku a obkolesený 12 žltými 

hviezdičkami. Komisia je splnomocnená 

prijať vykonávací akt týkajúci sa 

technických špecifikácií. 
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Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ak sa členský štát rozhodne odoberať 

odtlačky prstov, od tejto povinnosti môžu 

byť oslobodené deti do 12 rokov. Deti 

mladšie ako šesť rokov sú oslobodené od 

povinnosti poskytovať odtlačky prstov. Od 

povinnosti poskytovať odtlačky prstov sú 

oslobodené aj osoby, ktorých odtlačky nie 

je fyzicky možné odoberať. 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a) Odchylne od smernice 2004/38/ES 

uznávajú všetky členské štáty nové 

pobytové preukazy pre rodinných 

príslušníkov občanov Únie, ktorí nie sú 

štátnymi príslušníkmi členského štátu. 

Tieto preukazy slúžia ako preukazy 

totožnosti i cestovné doklady a uznávajú 

ich všetky členské štáty. 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh nariadenia 

Článok 9 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 9a 

 Zber biometrických identifikačných 

znakov 

 (1) Biometrické identifikačné znaky 

zbierajú výlučne kvalifikovaní a riadne 

oprávnení zamestnanci určení 

vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za 
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vydávanie preukazov totožnosti alebo 

povolení na pobyt na jediný účel, ktorým 

je včlenenie do vysoko bezpečného 

pamäťového média stanoveného v článku 

3 ods. 3. 

 (2) Členské štáty zaručia používanie 

primeraných a účinných postupov 

zbierania biometrických identifikačných 

znakov, ktoré sú v súlade s právami a 

zásadami stanovenými v Charte 

základných práv Európskej únie, 

Dohovore o ochrane ľudských práv 

a základných slobôd a Dohovore 

Organizácie Spojených národov 

o právach dieťaťa. 

 (3) Členské štáty zabezpečia, aby sa počas 

celého procesu zberu biometrických 

identifikačných znakov bral v prvom rade 

do úvahy záujem dieťaťa. Kvalifikovaní 

pracovníci podľa odseku 1 preto musia 

absolvovať príslušnú odbornú prípravu v 

oblasti postupov zberu biometrických 

identifikačných znakov, ktoré zohľadňujú 

potreby detí. 

 (4) Aby sa predišlo riziku nesprávnej 

zhody, každú zhodu týkajúcu sa detí do14 

rokov alebo osôb nad 75 rokov na základe 

biometrických identifikačných znakov 

odobraných viac ako päť rokov pred tým, 

ktorá nepotvrdzuje pravosť dokumentu 

alebo totožnosť jeho držiteľa, musí 

povinne manuálne skontrolovať odborník 

na daktyloskopiu. 

 (5) Biometrické identifikačné znaky mimo 

pamäťového média uvedeného v článku 3 

ods. 3 sa uchovávajú vysoko bezpečným 

spôsobom a iba počas obdobia potrebného 

na vydanie národného preukazu 

totožnosti alebo povolenia na pobyt a v 

žiadnom prípade nie dlhšie ako jeden 

mesiac od dátumu zberu a vymažú a 

zničia sa ihneď po vložení na pamäťové 

médium. 

 (6) Toto nariadenie netvorí právny základ 

pre vytvorenie centralizovanej databázy 

na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej 
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úrovni. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh nariadenia 

Článok 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 10 Článok 10 

Ochrana osobných údajov Základné práva a ochrana osobných 

údajov 

(1) Bez toho, aby bolo dotknuté 

uplatňovanie nariadenia (EÚ) 2016/679, 

osoby, ktorým sa preukaz totožnosti alebo 

doklad o pobyte vydá, majú právo overiť 

si osobné údaje zapísané v týchto 

dokladoch a v prípade potreby požiadať 

o nápravu alebo vymazanie. 

 

 (1a) Členské štáty musia pri 

vykonávaní tohto nariadenia rešpektovať 

základné práva a dodržiavať zásady 

uznané najmä v Charte základných práv 

Európskej únie. 

 (1b)  Na spracúvanie osobných údajov 

podľa tohto nariadenia sa vzťahuje 

nariadenie (EÚ) 2016/679. 

 (1c)  V čase zberu osobných údajov 

poskytuje zodpovedný orgán dotknutým 

osobám informácie požadované v súlade s 

článkami 12, 13 a 14 nariadenia (EÚ) 

2016/679 spôsobom, aký sa v týchto 

ustanoveniach vyžaduje. 

 (1d)  Práva na prístup, opravu, 

doplnenie, vymazanie a obmedzenie 

spracúvania prináležiace osobám, ktorých 

údaje sú uvedené v dokladoch, sa 

vykonávajú v súlade s kapitolou III 

nariadenia (EÚ) 2016/679 vo vzťahu k 

vnútroštátnemu orgánu zodpovednému za 

vydávanie týchto dokladov. Osoby, ktorým 

sa preukaz totožnosti alebo doklad 

o pobyte vydá, majú právo overiť si 
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osobné údaje zapísané v týchto dokladoch 

a v prípade potreby požiadať o nápravu 

nepresných údajov alebo vymazanie a 

vydanie nového dokladu. Členské štáty 

zavedú osobitné postupy, ktoré umožnia 

výkon týchto práv. 

(2) Informácie v strojovo čitateľnej 

forme sú zapísané v preukaze totožnosti 

alebo doklade o pobyte len v súlade 

s týmto nariadením alebo vnútroštátnymi 

právnymi predpismi vydávajúceho 

členského štátu. 

(2)  Informácie v strojovo čitateľnej 

forme sú zapísané v preukaze totožnosti 

alebo doklade o pobyte len v súlade 

s týmto nariadením alebo vnútroštátnymi 

právnymi predpismi vydávajúceho 

členského štátu. 

(3) Biometrické údaje zozbierané 

a uložené v pamäťovom médiu preukazov 

totožnosti a dokladov o pobyte sa 

používajú len v súlade s právom Únie 

a vnútroštátnym právom na overenie: 

(3)  Biometrické údaje uložené 

v pamäťovom médiu preukazov totožnosti 

a dokladov o pobyte používajú výhradne 

v súlade s právom Únie a vnútroštátnym 

právom riadne oprávnení pracovníci 

príslušných vnútroštátnych orgánov a 

agentúr EÚ jedine na overenie: 

a) pravosti preukazu totožnosti alebo 

dokladu o pobyte, 

a)  pravosti preukazu totožnosti alebo 

dokladu o pobyte, 

b) totožnosti držiteľa pomocou priamo 

dostupných porovnateľných znakov, ak sa 

podľa zákona vyžaduje predloženie 

preukazu totožnosti alebo dokladu 

o pobyte. 

b)  totožnosti držiteľa pomocou priamo 

dostupných porovnateľných znakov, ak sa 

podľa zákona vyžaduje predloženie 

preukazu totožnosti alebo dokladu 

o pobyte. 

 (3a)  Členské štáty vedú register 

príslušných orgánov, ktoré majú prístup k 

biometrickým údajom uloženým vo vysoko 

bezpečnom pamäťovom médiu uvedenom 

v článku 3 ods. 3, a oznamujú tento 

register Komisii, ktorá vedie 

aktualizovaný online register a 

každoročne uverejňuje kompiláciu 

národných registrov. 

 (3b)  Zavedenie bezpečnostných noriem 

do preukazov totožnosti a pobytových 

preukazov rodinných príslušníkov, ktorí 

nie sú štátnymi príslušníkmi členského 

štátu, nesmie viesť k neprimeranému 

zvýšeniu poplatkov pre občanov Únie a 

štátnych príslušníkov tretích krajín. 
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Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh nariadenia 

Článok 10 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 10a 

 Zodpovednosť, bezpečnostné normy a 

dohľad 

 (1) Členské štáty zaistia zhodu preukazov 

a dokladov, ktoré vydávajú, s 

bezpečnostnými normami, formátom a 

špecifikáciami uvedenými v článkoch 3, 6 

a 7. 

 (2) Členské štáty zaistia bezpečnosť, 

integritu, pravosť a dôvernosť údajov 

zozbieraných a uchovávaných na účely 

tohto nariadenia. 

 (3) Členské štáty spolupracujú s Komisiou 

s cieľom začleniť ďalšie prvky, ktoré 

zvýšia dostupnosť preukazov totožnosti, 

ako aj ich použiteľnosť pre osoby so 

zdravotným postihnutím. 

 (4) Členské štáty poskytnú dozorným 

orgánom uvedeným v článku 51 ods. 1 

nariadenia (EÚ) 2016/679 prístup ku 

svojim záznamom a umožnia im 

kedykoľvek prístup do všetkých svojich 

priestorov využívaných na účely 

interoperability. 

 (5) Členské štáty sú zodpovedné za 

akékoľvek nesplnenie týchto povinností. 

Každá osoba, ktorá utrpela majetkovú 

alebo nemajetkovú škodu ako dôsledok 

akéhokoľvek skutku v rozpore s týmto 

nariadením, má právo na náhradu škody, 

ktorú utrpela, od vydávajúceho členského 

štátu. 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Kompromisný pozmeňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce návrhy: 63 
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Návrh nariadenia 

Článok 10 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 10b 

 Zdrojové doklady a dočasné doklady 

 (1) Členské štáty spolupracujú s Komisiou 

na výmene najlepších postupov týkajúcich 

sa zdrojových dokladov, ktoré sa 

používajú pri predkladaní žiadostí o 

vydanie dokladu alebo pri jeho 

obnovovaní. 

 (2) Členské štáty spolupracujú s Komisiou 

na minimálnych ochranných prvkoch 

potrebných na vzájomné uznávanie 

dočasných dokladov vydaných v prípade 

krádeže, straty alebo obnovenia dokladu 

totožnosti alebo ak je dočasne nemožné 

odobrať odtlačky prstov alebo podobu 

tváre. 

 (3) Najneskôr (Ú. v.: dva roky po dátume 

začatia uplatňovania tohto nariadenia) 

Komisia navrhne usmernenia týkajúce sa 

zdrojových dokladov a spoločných prvkov 

pre dočasné doklady a predloží Rade a 

Európskemu parlamentu správu, v ktorej 

posúdi nevyhnutnosť zaviesť spoločné 

prvky do dočasných dokladov. 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Najneskôr do 12 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti Komisia stanoví 

podrobný program na monitorovanie 

výstupov, výsledkov a vplyvov tohto 

nariadenia. 

Najneskôr do 12 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti Komisia stanoví 

podrobný program na monitorovanie 

výstupov, výsledkov a vplyvov tohto 

nariadenia vrátane jeho vplyvu na 

základné práva. 
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Pozmeňujúci návrh  60 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Komisia štyri roky po dátume 

začatia uplatňovania predloží Európskemu 

parlamentu, Rade a Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru 

správu o výkone tohto nariadenia. 

(1) Komisia tri roky po dátume začatia 

uplatňovania tohto nariadenia a každých 

päť rokov potom predloží Európskemu 

parlamentu, Rade a Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru 

správu o vykonávaní tohto nariadenia, 

najmä o jeho súlade so základnými 

právami, cieľmi získavania údajov 

uvedenými v článku 10 ods. 2 a 3 a o 

primeranosti úrovne bezpečnosti. Komisia 

štyri roky po dátume začatia uplatňovania 

tohto nariadenia predloží Európskemu 

parlamentu, Rade a Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru 

správu o vykonávaní tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Najskôr po šiestich rokoch po 

dátume začatia uplatňovania tohto 

nariadenia Komisia vykoná hodnotenie 

tohto nariadenia a predloží správu 

o hlavných zisteniach Európskemu 

parlamentu, Rade a Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru. 

Hodnotenie sa uskutoční podľa usmernení 

Komisie pre lepšiu právnu reguláciu. 

(2) Šesť rokov a desať rokov po 

dátume začatia uplatňovania tohto 

nariadenia Komisia vykoná hodnotenie 

tohto nariadenia a predloží Európskemu 

parlamentu, Rade a Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru 

správu o hlavných zisteniach, najmä o 

jeho vplyve na základné práva, o 

efektívnosti a zlepšení mobility občanov 

Únie a úrovne bezpečnosti a o účinnosti 

biometrickej technológie pri zaisťovaní 

zabezpečenia cestovných dokladov. 

Hodnotenie sa uskutoční podľa usmernení 

Komisie pre lepšiu právnu reguláciu. 
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Pozmeňujúci návrh  62 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Členské štáty poskytnú Komisii 

informácie potrebné na vypracovanie 

týchto správ. 

(3) Členské štáty a príslušné agentúry 

EÚ poskytnú Komisii informácie potrebné 

na vypracovanie týchto správ. 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

Návrh nariadenia 

Článok 12 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 12a 

 Ďalšie technické špecifikácie 

 Aby Komisia zabezpečila v prípade 

potreby súlad preukazov totožnosti a 

dokladov o pobyte uvedených v článku 1 s 

budúcimi minimálnymi bezpečnostnými 

normami prijatými podľa nariadenia 

Rady (ES) č. 1030/2002, vykonávaného 

rozhodnutím Komisie C(2002)3069 v 

znení zmien rozhodnutia Komisie 

C(2013)6178, stanoví prostredníctvom 

vykonávacích aktov dodatočné technické 

špecifikácie týkajúce sa: 

 a) dodatočných ochranných prvkov a 

požiadaviek vrátane posilnených noriem 

zamedzujúcich pozmeňovaniu, 

napodobňovaniu a falšovaniu; 

 b) technických špecifikácií pre pamäťové 

médium biometrických prvkov a ich 

zabezpečenie vrátane zamedzenia 

neoprávnenému prístupu a uľahčenia 

overovania; 

 c) požiadaviek v súvislosti s kvalitou a 

spoločnými technickými normami pre 

podobu tváre a odtlačky prstov. 

 Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 

s postupom preskúmania uvedeným v 
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článku 12b. V súlade s postupom 

uvedeným v článku 12b môže výbor 

zriadený podľa článku 6 nariadenia (ES) 

č. 1683/95 rozhodnúť, že špecifikácie 

uvedené v tomto článku sú tajné a 

neuverejňujú sa. V takom prípade sa 

sprístupnia iba kontaktnému miestu 

uvedenému v článku 9 ods. 1. 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Návrh nariadenia 

Článok 12 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 12b 

 Postup výboru 

 (1) Komisii pomáha výbor zriadený 

článkom 6 nariadenia (ES) č. 1683/95. 

Uvedený výbor je výborom v zmysle 

nariadenia (EÚ) č. 182/2011. 

 (2) Ak sa odkazuje na tento odsek, 

uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 

182/2011. 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Návrh nariadenia 

Príloha I (nová) 

 

Text predložený Komisiou 

 

Pozmeňujúci návrh 

PRÍLOHA I 

VZOR NÁRODNÝCH PREUKAZOV TOTOŽNOSTI 

PREDNÁ STRANA: 
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V zóne I na prednej strane sa identifikuje vydávajúci štát alebo organizácia a dokument. 

Dátové prvky sa uvádzajú v štandardnom poradí v zónach II a III. V zónach II a III sa 

nachádzajú polia, v ktorých možno uviesť nepovinné dátové prvky. Nepovinné pole v zóne 

II sa používa na osobné dátové prvky a nepovinné pole v zóne III na dátové prvky súvisiace 

s dokladom. Ak vydávajúci štát alebo organizácia nepoužíva v zónach II a III nepovinné 

polia, nie je potrebné vyhradiť priestor pre ne na TD1. 

Zóna IV obsahuje podpis alebo bežnú značku držiteľa. Vydávajúci štát alebo organizácia 

rozhoduje o prijateľnosti bežnej značky držiteľa. 

Zóna V obsahuje osobný/é prvok/y, medzi ktoré patrí portrét, na ktorom je výhradne držiteľ. 

Na základe uváženia vydávajúceho štátu alebo organizácie sa môže pole pre meno v zóne II 

a podpis alebo bežná značka držiteľa v zóne IV prekrývať so zónou V, ak to nie je 

prekážkou rozpoznania údajov v žiadnej z týchto troch zón. 

ZADNÁ STRANA: 
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__________________ 

* Výňatok z dokumentu ICAO 9303, časť 5 (siedme vydanie, 2015) 
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3.10.2018 

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV 
 VÝBORU PRE PRÁVA ŽIEN A RODOVÚ ROVNOSŤ 

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení zabezpečenia preukazov 

totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným 

príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb 

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

v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť Angelika Mlinar Spravodajkyňa: 

 

 

 

POZMEŇUJÚCI  NÁVRH 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť predkladá Výboru pre občianske slobody, 

spravodlivosť a vnútorné veci,  ako gestorskému výboru  tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13a) Formát ID-1 pre národné 

preukazy totožnosti a pobytové preukazy 

rodinným príslušníkom občanov Únie, 

ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi 

členského štátu, zahŕňa kategóriu 

„pohlavie“ s možnosťami <F>, <M> 

alebo <X> podľa usmernení ICAO. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) V tomto nariadení sa rešpektujú 

základné práva a dodržiavajú zásady 

uznané najmä Chartou základných práv 

Európskej únie vrátane rešpektovania 

súkromného a rodinného života, práva na 

ochranu osobných údajov, práva na voľný 

pohyb a práva na účinný prostriedok 

nápravy. 

(23) V tomto nariadení sa rešpektujú 

základné práva a dodržiavajú zásady 

uznané najmä Chartou základných práv 

Európskej únie vrátane rešpektovania 

ľudskej dôstojnosti, práva na 

nedotknuteľnosť osoby, zákazu 

neľudského alebo ponižujúceho 

zaobchádzania, práva na rovnosť pred 

zákonom, nediskriminácie, práv dieťaťa a 

starších osôb, rodovej rovnosti, 
súkromného a rodinného života, práva na 

ochranu osobných údajov, práva na voľný 

pohyb a práva na účinný prostriedok 

nápravy. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3a) V národných preukazoch 

totožnosti pre občanov Únie je pohlavie 

povinná kategória s možnosťami <F>, 

<M> alebo <X>. Členské štáty určia, kto 

je oprávnený na použitie možností <F>, 

<M> alebo <X> , pri plnom dodržiavaní 

zásad Charty základných práv Európskej 

únie a usmernení uvedených v dokumente 

ICAO č. 9303 (siedme vydanie, 2015). 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

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, pričom sa 

zohľadňujú akékoľvek rodové osobitosti. 
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Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) V prípade výskytu ťažkostí so 

zberom biometrických identifikačných 

znakov členské štáty zabezpečia, aby boli 

zavedené vhodné postupy zaručujúce 

dôstojnosť dotknutej osoby. 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

presunutý do kapitoly 5 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a) Biometrické identifikačné znaky sa 

musia odoberať spôsobom, ktorý je 

ohľaduplný z hľadiska dieťaťa a 

zohľadňuje rodový aspekt, pričom sa 

dodržiavajú zásady stanovené v Charte 

základných práv Európskej únie, 

Dohovore OSN o právach dieťaťa a 

Dohovore OSN o odstránení všetkých 

foriem diskriminácie žien. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – písmeno g a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ga) pohlavie. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 
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Návrh nariadenia 

Článok 10 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 10a 

 V prípade výskytu ťažkostí so zberom 

biometrických identifikačných znakov 

členské štáty zabezpečia, aby boli 

zavedené vhodné postupy zaručujúce 

dôstojnosť dotknutej osoby. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Článok 10 b (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 10b 

 Postup na odobratie odtlačkov prstov a 

zaznamenanie podoby tváre zohľadňuje 

osobitné potreby detí a uplatňuje sa v 

súlade so zárukami stanovenými v článku 

24 Charty základných práv Európskej 

únie, v Dohovore o ochrane ľudských 

práv a základných slobôd a Dohovore 

Organizácie Spojených národov o 

právach dieťaťa. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Článok 10 c (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 10 c 

 Rovnako postup na odobratie odtlačkov a 

zaznamenanie podoby tváre zohľadňuje 

rodový aspekt v súlade s rešpektovaním 

práva na súkromný život stanoveného v 

článku 7 charty a článku 8 Európskeho 

dohovoru o ľudských právach. S cieľom 

umožniť vnútroštátnym orgánom zberať 

biometrické údaje tak, aby sa v čo 
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najvyššej možnej miere zohľadňoval 

rodový aspekt, najmä v prípade obetí 

rodovo motivovaného násilia, je v 

dostatočnom počte prítomný ženský 

personál zodpovedný za vydávanie 

preukazov totožnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Najneskôr do 12 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti Komisia stanoví 

podrobný program na monitorovanie 

výstupov, výsledkov a vplyvov tohto 

nariadenia. 

Najneskôr do 12 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti Komisia stanoví 

podrobný program na monitorovanie 

výstupov, výsledkov a vplyvov tohto 

nariadenia vrátane jeho vplyvov na 

základné práva. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Najskôr po šiestich rokoch po 

dátume začatia uplatňovania tohto 

nariadenia Komisia vykoná hodnotenie 

tohto nariadenia a predloží správu 

o hlavných zisteniach Európskemu 

parlamentu, Rade a Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru. 

Hodnotenie sa uskutoční podľa usmernení 

Komisie pre lepšiu právnu reguláciu. 

(2) Najskôr po šiestich rokoch po 

dátume začatia uplatňovania tohto 

nariadenia Komisia vykoná hodnotenie 

tohto nariadenia a predloží správu 

o hlavných zisteniach Európskemu 

parlamentu, Rade a Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru. 

Hodnotenie sa uskutoční podľa usmernení 

Komisie pre lepšiu právnu reguláciu, ktoré 

obsahujú kapitolu, v ktorej sa skúma 

vplyv na základné práva. 
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