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Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) vadovaudamasi Tarpinstitucinio
susitarimo dėl geresnės teisėkūros24 22 ir
23 punktais, Komisija turėtų įvertinti šią
direktyvą, ypač remdamasi informacija,
surinkta taikant konkrečią stebėsenos
tvarką, kad būtų įvertintas šios direktyvos
poveikis ir tolesnių veiksmų poreikis;

(19) vadovaudamasi Tarpinstitucinio
susitarimo dėl geresnės teisėkūros24 22 ir
23 punktais, Komisija turėtų įvertinti šią
direktyvą, ypač remdamasi informacija,
surinkta taikant konkrečią stebėsenos
tvarką, kad būtų įvertintas šios direktyvos
poveikis, įskaitant jos poveikį
pagrindinėms teisėms, ir tolesnių veiksmų
poreikis. Vertinimas turėtų būti pateiktas
Europos Parlamentui, Europos duomenų
apsaugos priežiūros pareigūnui ir
Pagrindinių teisių agentūrai;

_________________

_________________
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2016 m. balandžio 13 d. Europos
Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir
Europos Komisijos tarpinstitucinis
susitarimas dėl geresnės teisėkūros
(OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

2016 m. balandžio 13 d. Europos
Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir
Europos Komisijos tarpinstitucinis
susitarimas dėl geresnės teisėkūros
(OL L 123, 2016 5 12, p. 1).
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.
Per 36 valandas po 2 dalyje
nurodytos informacijos gavimo, pilietybės
valstybė narė į prašymą dėl konsultacijų
atsako, kaip numatyta pagal Direktyvos
(ES) 2015/637 10 straipsnio 3 dalį, ir
patvirtina, ar prašymo teikėjas yra jos
pilietis. Patvirtinus prašymo teikėjo
pilietybę, padedančioji valstybė narė ne
vėliau kaip kitą darbo dieną po pilietybės
valstybės narės atsakymo, jam išduoda ES
LKD.

3.
Per 24 valandas po 2 dalyje
nurodytos informacijos gavimo, pilietybės
valstybė narė į prašymą dėl konsultacijų
atsako, kaip numatyta pagal Direktyvos
(ES) 2015/637 10 straipsnio 3 dalį, ir
patvirtina, ar prašymo teikėjas yra jos
pilietis. Patvirtinus prašymo teikėjo
pilietybę, padedančioji valstybė narė ne
vėliau kaip kitą darbo dieną po pilietybės
valstybės narės atsakymo, jam išduoda ES
LKD.

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.
Tinkamai pagrįstais išimtiniais
atvejais valstybės narės gali užtrukti ilgiau
nei 1 ir 3 dalyje nurodyti terminai.

4.
Tinkamai pagrįstais išimtiniais
atvejais valstybės narės gali užtrukti
trumpiau ar ilgiau nei 1 ir 3 dalyje
nurodyti terminai.

Pagrindimas
Susidarius ekstremalioms situacijoms, gali būti būtina, kad padedančioji valstybė narė
pristatytų ES LKD anksčiau nei kitą darbo dieną po to, kai gavo pilietybės valstybės narės
tapatybės patvirtinimą, pavyzdžiui, kad būtų išvengta situacijų, kai uždelsiama dėl savaitgalių
ar valstybinių švenčių.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis
Komisijos siūlomas tekstas
1.
Ne anksčiau kaip praėjus penkeriems
metams nuo šios direktyvos perkėlimo į
nacionalinę teisę dienos, Komisija atlieka
direktyvos vertinimą ir pagrindinius
vertinimo rezultatus, įskaitant informaciją

Pakeitimas
1.
Ne anksčiau kaip praėjus trejiems
metams nuo šios direktyvos perkėlimo į
nacionalinę teisę dienos, Komisija atlieka
direktyvos vertinimą ir pagrindinius
vertinimo rezultatus, įskaitant informaciją
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apie asmens duomenų apsaugos lygio
tinkamumą, pateikia Europos Parlamentui
ir Tarybai.

apie asmens duomenų apsaugos lygio
tinkamumą ir galimą poveikį
pagrindinėms teisėms, pateikia Europos
Parlamentui ir Tarybai.
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