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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I overensstemmelse med punkt 22 og 
23 i den interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning24 bør Kommissionen evaluere 
dette direktiv, særlig på basis af 
oplysninger indsamlet gennem specifikke 
overvågningsordninger, for at vurdere 
direktivets virkninger og behovet for 
eventuelle yderligere foranstaltninger.

(19) I overensstemmelse med punkt 22 og 
23 i den interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning24 bør Kommissionen evaluere 
dette direktiv, særlig på basis af 
oplysninger indsamlet gennem specifikke 
overvågningsordninger, for at vurdere 
direktivets virkninger, herunder dets 
indvirkning på de grundlæggende 
rettigheder, og behovet for eventuelle 
yderligere foranstaltninger. Evalueringen 
bør stilles til rådighed for Europa-
Parlamentet, Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse og 
Agenturet for Grundlæggende 
Rettigheder.

_________________ _________________
24 Interinstitutionel aftale mellem Europa-
Parlamentet, Rådet for Den Europæiske 
Union og Europa-Kommissionen om bedre 
lovgivning af 13. april 2016 (EUT L 123 af 
12.5.2016, s. 1).

24 Interinstitutionel aftale mellem Europa-
Parlamentet, Rådet for Den Europæiske 
Union og Europa-Kommissionen om bedre 
lovgivning af 13. april 2016 (EUT L 123 af 
12.5.2016, s. 1).
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden for 36 timer efter modtagelsen 
af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, 
reagerer den medlemsstat, hvor borgeren er 
statsborger, på konsultationen, jf. artikel 
10, stk. 3, i direktiv 2015/637, og 
bekræfter, om ansøgeren er statsborger. 
Efter bekræftelse af ansøgerens 
statsborgerskab udsteder den 
bistandsydende medlemsstat et EU-nødpas 
til ansøgeren senest på arbejdsdagen efter 
den dag, hvor den har modtaget svaret fra 
den medlemsstat, hvor borgeren er 
statsborger.

3. Inden for 24 timer efter modtagelsen 
af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, 
reagerer den medlemsstat, hvor borgeren er 
statsborger, på konsultationen, jf. artikel 
10, stk. 3, i direktiv 2015/637, og 
bekræfter, om ansøgeren er statsborger. 
Efter bekræftelse af ansøgerens 
statsborgerskab udsteder den 
bistandsydende medlemsstat et EU-nødpas 
til ansøgeren senest på arbejdsdagen efter 
den dag, hvor den har modtaget svaret fra 
den medlemsstat, hvor borgeren er 
statsborger.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I behørigt begrundede ekstraordinære 
tilfælde kan medlemsstaterne bruge 
længere tid end de i stk. 1 og 3 fastsatte 
frister.

4. I behørigt begrundede ekstraordinære 
tilfælde kan medlemsstaterne bruge kortere 
eller længere tid end de i stk. 1 og 3 
fastsatte frister.

Begrundelse

I krisesituationer kan det være nødvendigt for den bistandsydende medlemsstat at levere EU-
nødpasset tidligere end "på arbejdsdagen efter den dag, hvor den har modtaget" 
identitetsbekræftelsen fra den medlemsstat, hvor borgeren er statsborger, f.eks. med henblik 
på at undgå forsinkelser på grund af weekender eller offentlige helligdage.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tidligst fem år efter datoen for 
gennemførelsen af dette direktiv 
Kommissionen foretager en evaluering af 
dette direktiv og forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om de 
vigtigste resultater, herunder om hvorvidt 
sikkerhedsniveauet for personoplysninger 
er hensigtsmæssigt.

1. Tidligst tre år efter datoen for 
gennemførelsen af dette direktiv foretager 
Kommissionen en evaluering af dette 
direktiv og forelægger Europa-Parlamentet 
og Rådet en rapport om de vigtigste 
resultater, herunder om hvorvidt 
sikkerhedsniveauet for personoplysninger 
er hensigtsmæssigt og om den mulige 
indvirkning på de grundlæggende 
rettigheder.


