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GROZĪJUMI 001-004 
iesniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Ziņojums
Kinga Gál A8-0433/2018
ES pagaidu ceļošanas dokuments

Direktīvas priekšlikums (COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Saskaņā ar Iestāžu nolīguma par 
labāku likumdošanas procesu 
22. un 23. pantu Komisijai būtu jāveic šīs 
direktīvas izvērtējums, it sevišķi 
pamatojoties uz informāciju, kas ievākta ar 
īpašu uzraudzības pasākumu palīdzību, lai 
novērtētu direktīvas ietekmi un vajadzību 
veikt turpmākus pasākumus.

(19) Saskaņā ar Iestāžu nolīguma par 
labāku likumdošanas procesu24 
22. un 23. pantu Komisijai būtu jāveic šīs 
direktīvas izvērtējums, it sevišķi 
pamatojoties uz informāciju, kas ievākta ar 
īpašu uzraudzības pasākumu palīdzību, lai 
novērtētu direktīvas ietekmi, tostarp tās 
ietekmi uz pamattiesībām, un vajadzību 
veikt turpmākus pasākumus. Izvērtējums 
būtu jāpadara pieejams Eiropas 
Parlamentam, Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītājam un Pamattiesību aģentūrai.

_________________ _________________
24 Iestāžu nolīgums starp Eiropas 
Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un 
Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas 
procesu (2016. gada 13. aprīlis) 
(OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.).

24 Iestāžu nolīgums starp Eiropas 
Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un 
Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas 
procesu (2016. gada 13. aprīlis) 
(OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 2
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valstspiederības dalībvalsts 
36 stundu laikā no 2. punktā minētās 
informācijas saņemšanas sniedz atbildi 
saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/637 
10. panta 3. punktu un apstiprina, vai 
pieteikuma iesniedzējs ir tās 
valstspiederīgais. Pēc pieteikuma 
iesniedzēja valstspiederības apstiprināšanas 
palīdzību sniedzošā dalībvalsts izsniedz 
pieteikuma iesniedzējam ES PCD vēlākais 
nākamajā darbdienā, kas seko tai, kurā 
saņemta valstspiederības dalībvalsts 
atbilde.

3. Valstspiederības dalībvalsts 
24 stundu laikā pēc 2. punktā minētās 
informācijas saņemšanas sniedz atbildi 
saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/637 
10. panta 3. punktu un apstiprina, vai 
pieteikuma iesniedzējs ir tās 
valstspiederīgais. Pēc pieteikuma 
iesniedzēja valstspiederības apstiprināšanas 
palīdzību sniedzošā dalībvalsts izsniedz 
pieteikuma iesniedzējam ES PCD vēlākais 
nākamajā darbdienā, kas seko tai, kurā 
saņemta valstspiederības dalībvalsts 
atbilde.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pienācīgi pamatotos izņēmuma 
gadījumos dalībvalstis var pārsniegt 1. un 
3. punktā noteiktos termiņus.

4. Pienācīgi pamatotos izņēmuma 
gadījumos dalībvalstis var ES PCD izdot 
ātrāk kā 1. un 3. punktā noteiktajos 
termiņos vai pēc tiem.

Pamatojums

Izņēmuma gadījumos palīdzību sniedzošajai dalībvalstij var nākties ES PCD izdot ātrāk kā 
“nākamajā darbdienā” pēc tam, kad ir saņemts valstspiederības dalībvalsts apstiprinājums 
par identitāti, piemēram, lai novērstu situācijas, kad nedēļas nogales vai valsts svētki minēto 
procesu paildzina.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne agrāk kā pēc pieciem gadiem no 
šīs direktīvas transponēšanas datuma 
Komisija veic šīs direktīvas izvērtējumu un 

1. Ne agrāk kā pēc trim gadiem no šīs 
direktīvas transponēšanas datuma Komisija 
veic šīs direktīvas izvērtējumu un iesniedz 
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iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu, kurā izklāstīti galvenie 
konstatējumi, tostarp par personas datu 
drošības līmeņa atbilstību.

Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu, kurā izklāstīti galvenie 
konstatējumi, tostarp par personas datu 
drošības līmeņa atbilstību un tā iespējamo 
ietekmi uz pamattiesībām.


