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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-004 
které předložil Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpráva
Kinga Gál A8-0433/2018
Náhradní cestovní doklad EU

Návrh směrnice (COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V souladu s body 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů24 by Komise 
měla provést hodnocení této směrnice, 
zejména na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
ujednání o monitorování, aby posoudila 
účinky směrnice a potřebu přijetí dalších 
opatření.

(19) V souladu s body 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů24 by Komise 
měla provést hodnocení této směrnice, 
zejména na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
ujednání o monitorování, aby posoudila 
účinky směrnice, včetně jejího dopadu na 
základní práva, a potřebu přijetí dalších 
opatření. Hodnocení by mělo být 
poskytnuto Evropskému parlamentu, 
evropskému inspektorovi ochrany údajů 
a Agentuře pro základní práva.

_________________ _________________
24 Interinstitucionální dohoda mezi 
Evropským parlamentem, Radou Evropské 
unie a Evropskou komisí o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1).

24Interinstitucionální dohoda mezi 
Evropským parlamentem, Radou Evropské 
unie a Evropskou komisí o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1).
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát státní příslušnosti do 
36 hodin od přijetí informací uvedených 
v odstavci 2 odpoví na konzultaci 
v souladu s čl. 10 odst. 3 směrnice (EU) 
2015/637 a potvrdí, zda je žadatel jeho 
státním příslušníkem. Po potvrzení státní 
příslušnosti žadatele členský stát 
poskytující pomoc vydá žadateli NCD EU 
nejpozději v pracovní den následující po 
dni, kdy obdržel odpověď členského státu 
státní příslušnosti.

3. Členský stát státní příslušnosti do 
24 hodin od přijetí informací uvedených 
v odstavci 2 odpoví na konzultaci 
v souladu s čl. 10 odst. 3 směrnice (EU) 
2015/637 a potvrdí, zda je žadatel jeho 
státním příslušníkem. Po potvrzení státní 
příslušnosti žadatele členský stát 
poskytující pomoc vydá žadateli NCD EU 
nejpozději v pracovní den následující po 
dni, kdy obdržel odpověď členského státu 
státní příslušnosti.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V řádně odůvodněných případech 
mohou členské státy lhůty stanovené 
v odstavcích 1 a 3 překročit.

4. V řádně odůvodněných případech 
mohou členské státy lhůty stanovené 
v odstavcích 1 a 3 zkrátit nebo překročit.

Odůvodnění

V extrémních situacích může být nezbytné, aby členský stát poskytující pomoc dodal NCD EU 
dříve než „následující pracovní den“ poté, co od členského státu státní příslušnosti obdrží 
potvrzení o totožnosti, např. aby se zamezilo zdržení procesu z důvodu víkendu nebo státního 
svátku.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejdříve po pěti letech od data 
provedení této směrnice ve vnitrostátním 
právu provede Komise její hodnocení 
a předloží zprávu o hlavních zjištěních 

1. Nejdříve po třech letech od data 
provedení této směrnice ve vnitrostátním 
právu provede Komise její hodnocení 
a předloží zprávu o hlavních zjištěních 
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Evropskému parlamentu a Radě, včetně 
vhodnosti úrovně zabezpečení osobních 
údajů.

Evropskému parlamentu a Radě, včetně 
vhodnosti úrovně zabezpečení osobních 
údajů a případného dopadu na základní 
práva.


