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_____________________________________________________________

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I enlighet med punkterna 22 och 23 i 
det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning6 bör kommissionen utvärdera 
detta direktiv, särskilt på grundval av 
information som samlats in genom 
särskilda övervakningsarrangemang för att 
bedöma direktivets följder, och behovet av 
eventuella ytterligare åtgärder.

(19) I enlighet med punkterna 22 och 23 i 
det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning6 bör kommissionen utvärdera 
detta direktiv, särskilt på grundval av 
information som samlats in genom 
särskilda övervakningsarrangemang för att 
bedöma direktivets följder, inklusive dess 
inverkan på grundläggande rättigheter, 
och behovet av eventuella ytterligare 
åtgärder. Utvärderingen bör göras 
tillgänglig för Europaparlamentet, 
Europeiska datatillsynsmannen och EU:s 
byrå för grundläggande rättigheter.

_________________ _________________
6 Interinstitutionellt avtal av den 13 april 
2016 mellan Europaparlamentet, 
Europeiska unionens råd och Europeiska 
kommissionen om bättre lagstiftning (EUT 
L 123, 12.5.2016, s. 1).

6 Interinstitutionellt avtal av den 13 april 
2016 mellan Europaparlamentet, 
Europeiska unionens råd och Europeiska 
kommissionen om bättre lagstiftning (EUT 
L 123, 12.5.2016, s. 1).
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom 36 timmar efter mottagandet av 
den information som avses i punkt 2 ska 
medborgarskapsmedlemsstaten besvara 
samrådet i enlighet med artikel 10.3 i 
direktiv (EU) 2015/637 och bekräfta om 
sökanden är medborgare i medlemsstaten. 
Efter det att sökandens medborgarskap 
bekräftats ska den bistående medlemsstaten 
förse sökanden med en provisorisk EU-
resehandling senast den arbetsdag som 
följer på den dag då svaret från 
medborgarskapsmedlemsstaten mottogs.

3. Inom 24 timmar efter mottagandet av 
den information som avses i punkt 2 ska 
medborgarskapsmedlemsstaten besvara 
samrådet i enlighet med artikel 10.3 i 
direktiv (EU) 2015/637 och bekräfta om 
sökanden är medborgare i medlemsstaten. 
Efter det att sökandens medborgarskap 
bekräftats ska den bistående medlemsstaten 
förse sökanden med en provisorisk EU-
resehandling senast den arbetsdag som 
följer på den dag då svaret från 
medborgarskapsmedlemsstaten mottogs.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I vederbörligen motiverade 
undantagsfall får medlemsstaterna 
överskrida de tidsfrister som fastställs i 
punkterna 1 och 3.

4. I vederbörligen motiverade 
undantagsfall får medlemsstaterna 
överskrida eller underskrida de tidsfrister 
som fastställs i punkterna 1 och 3.

Motivering

I extrema situationer kan det vara nödvändigt att den bistående medlemsstaten utfärdar den 
provisoriska EU-resehandlingen tidigare än den första efterföljande arbetsdagen efter att 
identitetsbekräftelse har mottagits från medborgarskapsmedlemsstaten, till exempel för att 
undvika situationer där veckoslut och helgdagar fördröjer processen.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tidigast fem år efter den dag då detta 
direktiv har införlivats ska kommissionen 
göra en utvärdering av direktivet och lägga 
fram en rapport om de viktigaste resultaten 
för Europaparlamentet och rådet, 

1. Tidigast tre år efter den dag då detta 
direktiv har införlivats ska kommissionen 
göra en utvärdering av direktivet och lägga 
fram en rapport om de viktigaste resultaten 
för Europaparlamentet och rådet, 
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inbegripet om huruvida personuppgifternas 
säkerhetsnivå är lämplig.

inbegripet om huruvida personuppgifternas 
säkerhetsnivå är lämplig och om eventuell 
inverkan på de grundläggande 
rättigheterna.


