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ИЗМЕНЕНИЯ 001-004 
внесени от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Доклад
Кинга Гал A8-0433/2018
Временен документ за пътуване на ЕС

Предложение за директива (COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

_____________________________________________________________

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В съответствие с точки 22 и 23 от 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество24 Комисията следва да 
направи оценка на настоящата 
директива, по-специално въз основа на 
информацията, събрана чрез 
специфични мерки за наблюдение, за да 
оцени последиците от Директивата и 
необходимостта от последващи 
действия.

(19) В съответствие с точки 22 и 23 от 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество24 Комисията следва да 
направи оценка на настоящата 
директива, по-специално въз основа на 
информацията, събрана чрез 
специфични мерки за наблюдение, за да 
оцени последиците от Директивата, 
включително нейното въздействие 
върху основните права, и 
необходимостта от последващи 
действия. Оценката следва да се 
предостави на Европейския 
парламент, Европейския надзорен 
орган по защита на данните и 
Агенцията за основните права.

_________________ _________________
24 Междуинституционално 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз 

24 Междуинституционално 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз 
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и Европейската комисия за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
(OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).

и Европейската комисия за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
(OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).

Изменение 2

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от 36 часа след получаване 
на информацията, посочена в 
параграф 2, държавата членка по 
гражданството отговаря на искането за 
консултация в съответствие с член 10, 
параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/637 
и потвърждава дали заявителят е неин 
гражданин. След потвърждаване на 
гражданството на заявителя оказващата 
помощ държава членка предоставя на 
заявителя ВДП на ЕС най-късно на 
следващия работен ден след деня на 
получаване на отговора от държавата 
членка по гражданството на лицето.

3. В срок от 24 часа след получаване 
на информацията, посочена в параграф 
2, държавата членка по гражданството 
отговаря на искането за консултация в 
съответствие с член 10, параграф3 от 
Директива(ЕС)2015/637 и потвърждава 
дали заявителят е неин гражданин. След 
потвърждаване на гражданството на 
заявителя оказващата помощ държава 
членка предоставя на заявителя ВДП на 
ЕС най-късно на следващия работен ден 
след деня на получаване на отговора от 
държавата членка по гражданството на 
лицето.

Изменение 3

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В надлежно обосновани 
извънредни случаи на държавите членки 
може да е необходимо повече време от 
сроковете, предвидени в параграфи 1 и 
3.

4. В надлежно обосновани 
извънредни случаи на държавите членки 
може да е необходимо по-малко или 
повече време от сроковете, предвидени 
в параграфи 1 и 3.

Обосновка

При екстремни ситуации може да е необходимо оказващата помощ държава членка 
да предостави ВДП на ЕС по-рано от „следващия работен ден“, след като получи 
потвърждението на самоличността от държавата членка по гражданството, 
например за да се избегнат ситуации на неработни дни или официални празници, 
които забавят процеса.
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Изменение 4

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-рано от пет години след 
датата на транспониране на настоящата 
директива Комисията извършва оценка 
на директивата и представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за основните констатации, 
включително за това доколко равнището 
на сигурност на личните данни е 
подходящо.

1. Не по-рано от три години след 
датата на транспониране на настоящата 
директива Комисията извършва оценка 
на директивата и представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за основните констатации, 
включително за това доколко равнището 
на сигурност на личните данни е 
подходящо и за възможното 
въздействие върху основните права.


