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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) V skladu z odstavkoma 22 in 23 
Medinstitucionalnega sporazuma o boljši 
pripravi zakonodaje24 bi morala Komisija 
oceniti to direktivo, zlasti na podlagi 
informacij, zbranih s posebnimi ureditvami 
spremljanja, da bi ocenila učinke Direktive 
in potrebo po nadaljnjih ukrepih.

(19) V skladu z odstavkoma 22 in 23 
Medinstitucionalnega sporazuma o boljši 
pripravi zakonodaje24 bi morala Komisija 
oceniti to direktivo, zlasti na podlagi 
informacij, zbranih s posebnimi ureditvami 
spremljanja, da bi ocenila učinke Direktive, 
vključno z njenim vplivom na temeljne 
pravice, in potrebo po nadaljnjih ukrepih. 
Ocena bi morala biti na voljo Evropskemu 
parlamentu, Evropskemu nadzorniku za 
varstvo podatkov in Agenciji za temeljne 
pravice.

_________________ _________________
24 Medinstitucionalni sporazum med 
Evropskim parlamentom, Svetom 
Evropske unije in Evropsko komisijo z dne 
13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje 
(UL L 123, 12.5.2016, str. 1).

24 Medinstitucionalni sporazum med 
Evropskim parlamentom, Svetom 
Evropske unije in Evropsko komisijo z dne 
13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje 
(UL L 123, 12.5.2016, str. 1).
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V 36 urah po prejetju informacij iz 
odstavka 2 država članica, katere 
državljanstvo ima prosilec, odgovori na 
posvetovanje v skladu s členom 10(3) 
Direktive (EU) 2015/637 in potrdi, ali je 
prosilec njen državljan. Po potrditvi 
državljanstva prosilca država članica, ki 
nudi pomoč, prosilcu izda PLV EU 
najpozneje na delovni dan, ki sledi dnevu 
prejema odgovora države članice, katere 
državljanstvo ima prosilec.

3. V 24 urah po prejetju informacij iz 
odstavka 2 država članica, katere 
državljanstvo ima prosilec, odgovori na 
posvetovanje v skladu s členom 10(3) 
Direktive (EU) 2015/637 in potrdi, ali je 
prosilec njen državljan. Po potrditvi 
državljanstva prosilca država članica, ki 
nudi pomoč, prosilcu izda PLV EU 
najpozneje na delovni dan, ki sledi dnevu 
prejema odgovora države članice, katere 
državljanstvo ima prosilec.
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V ustrezno utemeljenih izjemnih 
primerih lahko države članice prekoračijo 
roke iz odstavkov 1 in 3.

4. V ustrezno utemeljenih izjemnih 
primerih lahko države članice to storijo 
prej ali prekoračijo roke iz odstavkov 1 in 
3.

Obrazložitev

V izjemnih primerih je morda potrebno, da država članica, ki nudi pomoč, izda PLV EU prej 
kot „na delovni dan, ki sledi“ dnevu, ko je prejela potrditev identitete od države članice, 
katere državljanstvo ima prosilec, na primer ko bi vikendi ali državni prazniki upočasnili 
postopek.
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Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija ne prej kot pet let po 
datumu prenosa te direktive opravi oceno 
te direktive ter Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži poročilo o glavnih 
ugotovitvah, vključno z ustreznostjo 

1. Komisija ne prej kot tri leta po 
datumu prenosa te direktive opravi oceno 
te direktive ter Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži poročilo o glavnih 
ugotovitvah, vključno z ustreznostjo 
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stopnje varnosti osebnih podatkov. stopnje varnosti osebnih podatkov in 
mogočem vplivu na temeljne pravice.


