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_____________________________________________________________

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Em conformidade com os n.ºs 22 e 
23 do Acordo Interinstitucional sobre 
legislar melhor24, a Comissão deve avaliar 
a presente diretiva, em especial com base 
nas informações recolhidas através dos 
mecanismos de acompanhamento 
específicos, a fim de aferir os seus efeitos 
concretos e a necessidade de medidas 
adicionais.

(19) Em conformidade com os n.ºs 22 e 
23 do Acordo Interinstitucional sobre 
legislar melhor24, a Comissão deve avaliar 
a presente diretiva, em especial com base 
nas informações recolhidas através dos 
mecanismos de acompanhamento 
específicos, a fim de aferir os seus efeitos 
concretos, designadamente o respetivo 
impacto nos direitos fundamentais, e a 
necessidade de medidas adicionais. A 
avaliação deve ser disponibilizada ao 
Parlamento Europeu, à Autoridade 
Europeia para a Proteção de Dados e à 
Agência dos Direitos Fundamentais.

_________________ _________________
24 Acordo Interinstitucional entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho da União 
Europeia e a Comissão Europeia sobre 
legislar melhor, de 13 de abril de 2016 (JO 
L 123 de 12.5.2016, p. 1).

24 Acordo Interinstitucional entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho da União 
Europeia e a Comissão Europeia sobre 
legislar melhor, de 13 de abril de 2016 (JO 
L 123 de 12.5.2016, p. 1).
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Alteração 2

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de 36 horas após a receção 
da informação a que se refere o n.º 2, o 
Estado-Membro da nacionalidade deve 
responder à consulta em conformidade com 
o artigo 10.º, n.º 3, da Diretiva (UE) 
2015/637 e deve confirmar se o requerente 
é nacional do respetivo país. Após a 
confirmação da nacionalidade do 
requerente, o Estado-Membro que presta 
assistência deve fornecer ao requerente um 
TVP da UE, o mais tardar no dia útil 
seguinte à receção da resposta do Estado-
Membro da nacionalidade.

3. No prazo de 24 horas após a receção 
da informação a que se refere o n.º 2, o 
Estado-Membro da nacionalidade deve 
responder à consulta em conformidade com 
o artigo 10.º, n.º 3, da Diretiva (UE) 
2015/637 e deve confirmar se o requerente 
é nacional do respetivo país. Após a 
confirmação da nacionalidade do 
requerente, o Estado-Membro que presta 
assistência deve fornecer ao requerente um 
TVP da UE, o mais tardar no dia útil 
seguinte à receção da resposta do Estado-
Membro da nacionalidade.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em casos excecionais devidamente 
justificados, os Estados-Membros podem 
ultrapassar os prazos mínimos previstos 
nos n.ºs 1 e 3.

4. Em casos excecionais devidamente 
justificados, os Estados-Membros podem 
ultrapassar ou adiantar os prazos mínimos 
previstos nos n.ºs 1 e 3.

Justificação

Em situações extremas, pode ser necessário que o Estado-Membro que presta assistência 
emita o TVP da UE mais cedo do que no dia útil a seguir à receção da confirmação da 
identidade por parte do Estado-Membro da nacionalidade, por exemplo, para evitar atrasos 
do processo provocados por fins de semana ou feriados.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de cinco anos após o prazo 
de transposição da presente diretiva, a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 

1. A partir de três anos após o prazo de 
transposição da presente diretiva, a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
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da mesma e apresentar um relatório com as 
principais conclusões ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões, incluindo a adequação do 
nível de segurança dos dados pessoais.

da mesma e apresentar um relatório com as 
principais conclusões ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões, incluindo a adequação do 
nível de segurança dos dados pessoais e o 
possível impacto nos direitos 
fundamentais.


