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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe24 punktide 22 ja 23 
kohaselt peaks komisjon käesolevat 
direktiivi hindama, tuginedes eelkõige 
spetsiaalse jälgimisprogrammi raames 
kogutud teabele, et analüüsida direktiivi 
tagajärgi ning mis tahes lisameetmete 
võtmise vajadust.

(19) Institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe24 punktide 22 ja 23 
kohaselt peaks komisjon käesolevat 
direktiivi hindama, tuginedes eelkõige 
spetsiaalse jälgimisprogrammi raames 
kogutud teabele, et analüüsida direktiivi 
tagajärgi, sealhulgas selle mõju 
põhiõigustele, ning mis tahes lisameetmete 
võtmise vajadust. Hindamine tuleks teha 
kättesaadavaks Euroopa Parlamendile, 
Euroopa Andmekaitseinspektorile ja 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile.

_________________ _________________
24 Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu 
Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 
13. aprillil 2016 sõlmitud 
institutsioonidevaheline parema 
õigusloome kokkulepe (ELT L 123, 
12.5.2016, lk 1).

24 Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu 
Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 
13. aprillil 2016 sõlmitud 
institutsioonidevaheline parema 
õigusloome kokkulepe (ELT L 123, 
12.5.2016, lk 1).
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 36 tundi pärast lõikes 2 osutatud 
teabe saamist vastab kodakondsusjärgne 
liikmesriik konsulteerimistaotlusele 
vastavalt direktiivi (EL) 2015/637 artikli 
10 lõikele 3 ja kinnitab, kas taotleja on 
tema kodanik. Kui taotleja kodakondsus on 
kinnitust leidnud, annab abistav liikmesriik 
taotlejale ELi tagasipöördumistunnistuse 
hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast 
kodakondsusjärgselt liikmesriigilt saadud 
vastust.

3. 24 tundi pärast lõikes 2 osutatud 
teabe saamist vastab kodakondsusjärgne 
liikmesriik konsulteerimistaotlusele 
vastavalt direktiivi (EL) 2015/637 
artikli 10 lõikele 3 ja kinnitab, kas taotleja 
on tema kodanik. Kui taotleja kodakondsus 
on kinnitust leidnud, annab abistav 
liikmesriik taotlejale ELi 
tagasipöördumistunnistuse hiljemalt 
järgmisel tööpäeval pärast 
kodakondsusjärgselt liikmesriigilt saadud 
vastust.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Nõuetekohaselt põhjendatud 
erandjuhtudel võivad liikmesriigid ületada 
lõigetes 1 ja 3 sätestatud tähtaegu.

4. Nõuetekohaselt põhjendatud 
erandjuhtudel võivad liikmesriigid 
ennetada või ületada lõigetes 1 ja 3 
sätestatud tähtaegu.

Selgitus

Äärmuslikes olukordades võib osutuda vajalikuks, et abistav liikmesriik annab ELi 
tagasipöördumistunnistuse välja varem kui „järgmisel tööpäeval“, kui ta on saanud kinnituse 
kodaniku isikusamasuse kohta kodakondsusjärgsest liikmesriigist, näiteks selleks, et vältida 
menetlust edasilükkavaid nädalavahetusi või riiklikke pühi.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hindab käesolevat 
direktiivi mitte varem kui viie aasta 

1. Komisjon hindab käesolevat 
direktiivi mitte varem kui kolme aasta 
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möödumisel käesoleva direktiivi 
ülevõtmise kuupäevast ja esitab peamiste 
tulemuste, sealhulgas isikuandmete 
turvalisuse taseme asjakohasuse kohta 
aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

möödumisel käesoleva direktiivi 
ülevõtmise kuupäevast ja esitab peamiste 
tulemuste, sealhulgas isikuandmete 
turvalisuse taseme asjakohasuse ja 
põhiõigustele kaasneva võimaliku mõju 
kohta aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.


