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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A jogalkotás minőségének javításáról 
kötött intézményközi megállapodás24 (22) 
és (23) pontjának megfelelően a 
Bizottságnak értékelnie kell az irányelvet, 
különösen a konkrét nyomonkövetési 
megállapodások révén gyűjtött információk 
alapján, annak érdekében, hogy 
megvizsgálják az irányelv hatásait és a 
további intézkedések szükségességét.

(19) A jogalkotás minőségének javításáról 
kötött intézményközi megállapodás24 (22) 
és (23) pontjának megfelelően a 
Bizottságnak értékelnie kell az irányelvet, 
különösen a konkrét nyomonkövetési 
megállapodások révén gyűjtött információk 
alapján, annak érdekében, hogy 
megvizsgálják az irányelv hatásait, többek 
között annak az alapvető jogokra 
gyakorolt hatását és a további 
intézkedések szükségességét. Az értékelést 
rendelkezésre kell bocsátani az Európai 
Parlament, az európai adatvédelmi biztos 
és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 
számára.

_________________ _________________
24 Intézményközi megállapodás (2016. 
április 13.) az Európai Parlament, az 
Európai Unió Tanácsa és az Európai 
Bizottság között a jogalkotás minőségének 
javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1. o.).

24 Intézményközi megállapodás (2016. 
április 13.) az Európai Parlament, az 
Európai Unió Tanácsa és az Európai 
Bizottság között a jogalkotás minőségének 
javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1. o.).
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az állampolgárság szerinti tagállam a 
(2) bekezdésben említett információk 
beérkezésétől számított 36 órán belül 
reagál a konzultációra az (EU) 2015/637 
irányelv 10. cikkének (3) bekezdésével 
összhangban, továbbá megerősíti, hogy a 
kérelmező az állampolgára-e. A kérelmező 
állampolgárságának megerősítését 
követően a segítséget nyújtó tagállam 
legkésőbb az állampolgárság szerinti 
tagállam válaszának kézhezvételét követő 
munkanapon biztosítja az uniós ideiglenes 
úti okmányt a kérelmező részére.

(3) Az állampolgárság szerinti tagállam a 
(2) bekezdésben említett információk 
beérkezésétől számított 24 órán belül 
reagál a konzultációra az (EU) 2015/637 
irányelv 10. cikkének (3) bekezdésével 
összhangban, továbbá megerősíti, hogy a 
kérelmező az állampolgára-e. A kérelmező 
állampolgárságának megerősítését 
követően a segítséget nyújtó tagállam 
legkésőbb az állampolgárság szerinti 
tagállam válaszának kézhezvételét követő 
munkanapon biztosítja az uniós ideiglenes 
úti okmányt a kérelmező részére.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Kellően indokolt rendkívüli 
esetekben a tagállamok az (1) és a (3) 
bekezdésben meghatározott határidőknél 
hosszabb időt is igénybe vehetnek.

(4) Kellően indokolt rendkívüli 
esetekben a tagállamok az (1) és a (3) 
bekezdésben meghatározott határidőknél 
rövidebb vagy hosszabb időt is igénybe 
vehetnek.

Indokolás

Szélsőséges helyzetekben szükséges lehet, hogy a segítséget nyújtó tagállam a „következő 
munkanapnál” korábban bocsássa ki az uniós ideiglenes úti okmányt, miután megkapta az 
állampolgárság szerinti tagállamtól a kérelmező személyazonosságára vonatkozó 
megerősítést, például annak érdekében, hogy elkerüljék azt a helyzetet, hogy a hétvége vagy a 
munkaszüneti napok késleltessék az eljárást.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság – leghamarabb az ezen 
irányelv átültetésének kezdőnapjától 
számított öt év elteltével – értékeli az 
irányelvet, beleértve a személyes adatok 
bizottsági szintjének megfelelőségét, és a 
főbb megállapításokat jelentésbe foglalja, 
amelyet megküld az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

(1) A Bizottság – leghamarabb az ezen 
irányelv átültetésének kezdőnapjától 
számított három év elteltével – értékeli az 
irányelvet, ideértve a személyes adatok 
biztonsági szintjének megfelelőségét, 
valamint az irányelvnek az alapvető 
jogokra gyakorolt esetleges hatásait, és a 
főbb megállapításokat jelentésbe foglalja, 
amelyet megküld az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.


