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9.1.2019 A8-0433/ 001-004

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-004 
κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Έκθεση
Kinga Gál A8-0433/2018
Σύναψη της συμφωνίας ΕΕ-Αλβανίας περί καθεστώτος με αντικείμενο δράσεις που 
εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στην 
Αλβανία

Πρόταση οδηγίας (COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 της 
διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου24, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογήσει την παρούσα 
οδηγία, ιδίως με βάση πληροφορίες που θα 
συλλεχθούν μέσω ειδικών ρυθμίσεων 
παρακολούθησης, προκειμένου να 
αξιολογήσει τα αποτελέσματα της οδηγίας 
και την ανάγκη περαιτέρω δράσης.

(19) Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 της 
διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου24,  η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογήσει την παρούσα 
οδηγία, ιδίως με βάση πληροφορίες που θα 
συλλεχθούν μέσω ειδικών ρυθμίσεων 
παρακολούθησης, προκειμένου να 
αξιολογήσει τα αποτελέσματα της οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου 
της στα θεμελιώδη δικαιώματα, και την 
ανάγκη περαιτέρω δράσης. Η αξιολόγηση 
θα πρέπει να τίθεται στη διάθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων και του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

_________________ _________________
24 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

24 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
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Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης 
Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 
12.5.2016, σ. 1).

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης 
Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 
12.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός 36 ωρών από την παραλαβή 
των πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, το κράτος μέλος ιθαγένειας 
απαντά στη διαβούλευση σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 
2015/637 και επιβεβαιώνει αν ο αιτών 
είναι υπήκοός του. Μετά την επιβεβαίωση 
της ιθαγένειας του αιτούντος, το συντρέχον 
κράτος μέλος χορηγεί στον αιτούντα ΠΤΕ 
της ΕΕ, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη 
ημέρα μετά την παραλαβή της απάντησης 
του κράτους μέλους ιθαγένειας.

3. Εντός 24 ωρών από την παραλαβή 
των πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, το κράτος μέλος ιθαγένειας 
απαντά στη διαβούλευση σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 
2015/637 και επιβεβαιώνει αν ο αιτών 
είναι υπήκοός του. Μετά την επιβεβαίωση 
της ιθαγένειας του αιτούντος, το συντρέχον 
κράτος μέλος χορηγεί στον αιτούντα ΠΤΕ 
της ΕΕ, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη 
ημέρα μετά την παραλαβή της απάντησης 
του κράτους μέλους ιθαγένειας.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε εξαιρετικές και δεόντως 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη 
μέλη μπορούν να καθυστερήσουν 
περισσότερο από τις προθεσμίες που 
καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 3.

4. Σε εξαιρετικές και δεόντως 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αναλώσουν λιγότερο 
χρόνο ή να καθυστερήσουν περισσότερο 
από τις προθεσμίες που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 3.

Αιτιολόγηση

Σε ακραίες καταστάσεις, μπορεί να είναι απαραίτητο το συντρέχον κράτος μέλος να εκδώσει το 
ΠΤΕ της ΕΕ νωρίτερα από την «επόμενη εργάσιμη ημέρα», αφού λάβει επιβεβαίωση της 
ταυτότητας από το κράτος μέλος ιθαγένειας, για παράδειγμα για την αποφυγή 
Σαββατοκύριακων ή αργιών που καθυστερούν τη διαδικασία.
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το νωρίτερο πέντε έτη από την 
ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών 
μελών, η Επιτροπή προβαίνει σε 
αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα κύρια 
συμπεράσματά της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συμπερασμάτων της σχετικά με την 
καταλληλότητα του επιπέδου ασφάλειας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1. Το νωρίτερο τρία έτη από την 
ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών 
μελών, η Επιτροπή προβαίνει σε 
αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα κύρια 
συμπεράσματά της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συμπερασμάτων της σχετικά με την 
καταλληλότητα του επιπέδου ασφάλειας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και τον πιθανό αντίκτυπο στα θεμελιώδη 
δικαιώματα.


