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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn 
toimielinten sopimuksen24 22 ja 23 kohdan 
mukaisesti komission olisi arvioitava tätä 
direktiiviä, varsinkin erityisten 
seurantajärjestelyjen avulla kerättyjen 
tietojen perusteella, direktiivin vaikutusten 
ja mahdollisten lisätoimien tarpeen 
arvioimiseksi.

(19) Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn 
toimielinten sopimuksen24 22 ja 23 kohdan 
mukaisesti komission olisi arvioitava tätä 
direktiiviä, varsinkin erityisten 
seurantajärjestelyjen avulla kerättyjen 
tietojen perusteella, direktiivin vaikutusten, 
myös sen perusoikeuksiin kohdistuvien 
vaikutusten, ja mahdollisten lisätoimien 
tarpeen arvioimiseksi. Arvio olisi esitettävä 
Euroopan parlamentille, Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan 
unionin perusoikeusvirastolle.

_________________ _________________
24 Euroopan parlamentin, Euroopan 
unionin neuvoston ja Euroopan komission 
välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty 
toimielinten sopimus paremmasta 
lainsäädännöstä (EUVL L 123, 12.5.2016, 
s. 1).

24 Euroopan parlamentin, Euroopan 
unionin neuvoston ja Euroopan komission 
välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty 
toimielinten sopimus paremmasta 
lainsäädännöstä (EUVL L 123, 12.5.2016, 
s. 1).
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansalaisuusjäsenvaltion on 36 
tunnin kuluessa 2 kohdassa mainittujen 
tietojen vastaanottamisesta vastattava 
direktiivin (EU) 2015/637 10 artiklan 
3 kohdan mukaisesti ja vahvistettava, onko 
hakija on sen kansalainen. Kun hakijan 
kansalaisuus on vahvistettu, avustavan 
jäsenvaltion on annettava hakijalle EU:n 
tilapäinen matkustusasiakirja viimeistään 
sitä päivää seuraavana työpäivänä, jona se 
vastaanotti kansalaisuusjäsenvaltion 
vastauksen.

3. Kansalaisuusjäsenvaltion on 24 
tunnin kuluessa 2 kohdassa mainittujen 
tietojen vastaanottamisesta vastattava 
direktiivin (EU) 2015/637 10 artiklan 
3 kohdan mukaisesti ja vahvistettava, onko 
hakija sen kansalainen. Kun hakijan 
kansalaisuus on vahvistettu, avustavan 
jäsenvaltion on annettava hakijalle EU:n 
tilapäinen matkustusasiakirja viimeistään 
sitä päivää seuraavana työpäivänä, jona se 
vastaanotti kansalaisuusjäsenvaltion 
vastauksen.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asianmukaisesti perustelluissa 
poikkeustapauksissa jäsenvaltiot voivat 
ylittää 1 ja 3 kohdassa säädetyt määräajat.

4. Asianmukaisesti perustelluissa 
poikkeustapauksissa jäsenvaltiot voivat 
alittaa tai ylittää 1 ja 3 kohdassa säädetyt 
määräajat.

Perustelu

Ääritilanteissa voi olla tarpeen, että avustava jäsenvaltio antaa EU:n tilapäisen 
matkustuskirjan aikaisemmin kuin ”seuraavana työpäivänä” saatuaan henkilöllisyyden 
vahvistuksen kansalaisuusjäsenvaltiolta. Näin voidaan esimerkiksi välttää tilanteet, joissa 
viikonloppu tai vapaapäivät viivästyttävät menettelyä.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee arvioinnin tämän 
direktiivin soveltamisesta aikaisintaan viisi 
vuotta sen päivän jälkeen, johon mennessä 
direktiivi on saatettava osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, ja toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 

1. Komissio tekee arvioinnin tämän 
direktiivin soveltamisesta aikaisintaan 
kolme vuotta sen päivän jälkeen, johon 
mennessä direktiivi on saatettava osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, ja toimittaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
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arviointia koskevista keskeisistä 
havainnoista, mukaan lukien 
henkilötietojen turvallisuustason 
asianmukaisuudesta.

kertomuksen arviointia koskevista 
keskeisistä havainnoista, mukaan lukien 
henkilötietojen turvallisuustason 
asianmukaisuudesta sekä mahdollisesta 
vaikutuksesta perusoikeuksiin.


