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_____________________________________________________________

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Overeenkomstig de punten 22 en 23 
van het Interinstitutioneel Akkoord over 
beter wetgeven24 dient de Commissie voor 
deze richtlijn een evaluatie uit te voeren, 
met name op basis van via specifieke 
monitoringregelingen verzamelde 
informatie, om de effecten van de 
verordening en de behoefte aan verdere 
acties na te gaan.

(19) Overeenkomstig de punten 22 en 23 
van het Interinstitutioneel Akkoord over 
beter wetgeven24 dient de Commissie voor 
deze richtlijn een evaluatie uit te voeren, 
met name op basis van via specifieke 
monitoringregelingen verzamelde 
informatie, om de effecten van de 
verordening, met inbegrip van de gevolgen 
voor de grondrechten, en de behoefte aan 
verdere acties na te gaan. De evaluatie 
moet ter beschikking worden gesteld aan 
het Europees Parlement, de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming en het Bureau voor 
de grondrechten.

_________________ _________________
24 Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad van de 
Europese Unie en de Europese Commissie 
van 13 april 2016 over beter wetgeven (PB 
L 123 van 12.5.2016, blz. 1).

24 Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad van de 
Europese Unie en de Europese Commissie 
van 13 april 2016 over beter wetgeven (PB 
L 123 van 12.5.2016, blz. 1).
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen 36 uur na ontvangst van de in 
lid 2 bedoelde informatie antwoordt de 
lidstaat van nationaliteit op de raadpleging 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, van 
Richtlijn (EU) 2015/637 en bevestigt hij of 
de aanvrager zijn onderdaan is. Na 
bevestiging van de nationaliteit van de 
aanvrager verstrekt de bijstandverlenende 
lidstaat de aanvrager een EU-NRD uiterlijk 
op de werkdag na die waarop het antwoord 
van de lidstaat van nationaliteit is 
ontvangen.

3. Binnen 24 uur na ontvangst van de in 
lid 2 bedoelde informatie antwoordt de 
lidstaat van nationaliteit op de raadpleging 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, van 
Richtlijn (EU) 2015/637 en bevestigt hij of 
de aanvrager zijn onderdaan is. Na 
bevestiging van de nationaliteit van de 
aanvrager verstrekt de bijstandverlenende 
lidstaat de aanvrager een EU-NRD uiterlijk 
op de werkdag na die waarop het antwoord 
van de lidstaat van nationaliteit is 
ontvangen.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In uitzonderlijke, naar behoren 
gemotiveerde gevallen mogen de lidstaten 
de in de leden 1 en 3 vastgestelde 
termijnen overschrijden.

4. In uitzonderlijke, naar behoren 
gemotiveerde gevallen mogen de lidstaten 
de in de leden 1 en 3 vastgestelde 
termijnen inkorten of overschrijden.

Motivering

In uitzonderlijke omstandigheden kan het noodzakelijk zijn dat de bijstandverlenende lidstaat 
het EU-NRD vroeger verstrekt dan de "volgende werkdag" na ontvangst van de bevestiging 
van de identiteit van de lidstaat van nationaliteit, bijvoorbeeld om te vermijden dat vertraging 
wordt opgelopen door weekends of feestdagen.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement



PE631.626/ 3

NL

1. Op zijn vroegst vijf jaar na de datum 
van omzetting van deze richtlijn verricht de 
Commissie een evaluatie van de richtlijn 
en brengt zij aan het Europees Parlement 
en de Raad verslag uit over de 
belangrijkste bevindingen, onder meer wat 
de geschiktheid van het niveau van 
beveiliging van de persoonsgegevens 
betreft.

1. Op zijn vroegst drie jaar na de datum 
van omzetting van deze richtlijn verricht de 
Commissie een evaluatie van de richtlijn 
en brengt zij aan het Europees Parlement 
en de Raad verslag uit over de 
belangrijkste bevindingen, onder meer wat 
de geschiktheid van het niveau van 
beveiliging van de persoonsgegevens en de 
mogelijke gevolgen voor de grondrechten 
betreft.


