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Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

_____________________________________________________________

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa24 Komisja 
powinna ocenić niniejszą dyrektywę, 
opierając się w szczególności na 
informacjach zgromadzonych w ramach 
określonych ustaleń w zakresie 
monitorowania, aby oszacować wpływ 
dyrektywy i konieczność podjęcia 
ewentualnych dalszych działań.

(19) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa24 Komisja 
powinna ocenić niniejszą dyrektywę, 
opierając się w szczególności na 
informacjach zgromadzonych w ramach 
określonych ustaleń w zakresie 
monitorowania, aby oszacować wpływ 
dyrektywy, w tym jej wpływ na prawa 
podstawowe, i konieczność podjęcia 
ewentualnych dalszych działań. Ocenę 
należy udostępnić Parlamentowi 
Europejskiemu, Europejskiemu 
Inspektorowi Ochrony Danych i Agencji 
Praw Podstawowych.

_________________ _________________
24 Porozumienie międzyinstytucjonalne 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
Unii Europejskiej a Komisją Europejską 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 

24 Porozumienie międzyinstytucjonalne 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
Unii Europejskiej a Komisją Europejską 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 
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z 12.5.2016, s. 1). z 12.5.2016, s. 1).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu 36 godzin od uzyskania 
informacji, o których mowa w ust. 2, 
państwo członkowskie obywatelstwa 
odpowiada na konsultacje zgodnie z art. 10 
ust. 3 dyrektywy (UE) 2015/637 
i potwierdza, czy wnioskodawca jest jego 
obywatelem. Po potwierdzeniu 
obywatelstwa wnioskodawcy państwo 
członkowskie udzielające pomocy 
przekazuje wnioskodawcy unijny TDP 
najpóźniej w dniu roboczym 
przypadającym po dniu, w którym 
otrzymano odpowiedź państwa 
członkowskiego obywatelstwa.

3. W ciągu 24 godzin od uzyskania 
informacji, o których mowa w ust. 2, 
państwo członkowskie obywatelstwa 
odpowiada na konsultacje zgodnie z art. 10 
ust. 3 dyrektywy (UE) 2015/637 
i potwierdza, czy wnioskodawca jest jego 
obywatelem. Po potwierdzeniu 
obywatelstwa wnioskodawcy państwo 
członkowskie udzielające pomocy 
przekazuje wnioskodawcy unijny TDP 
najpóźniej w dniu roboczym 
przypadającym po dniu, w którym 
otrzymano odpowiedź państwa 
członkowskiego obywatelstwa.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W należycie uzasadnionych 
wyjątkowych przypadkach procedura 
wydawania TDP przez państwa 
członkowskie może potrwać dłużej niż 
wynikałoby to z terminów przewidzianych 
w ust. 1 i 3.

4. W należycie uzasadnionych 
wyjątkowych przypadkach procedura 
wydawania TDP przez państwa 
członkowskie może potrwać krócej lub 
dłużej niż wynikałoby to z terminów 
przewidzianych w ust. 1 i 3.

Uzasadnienie

W sytuacjach skrajnych może być konieczne, by państwo członkowskie udzielające pomocy 
dostarczyło unijny TDP szybciej niż „następnego dnia roboczego” po otrzymaniu 
potwierdzenia tożsamości od państwa członkowskiego obywatelstwa, na przykład w celu 
uniknięcia sytuacji, w której weekend lub dzień wolny od pracy opóźni proces.

Poprawka 4
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie wcześniej niż po upływie pięciu 
lat od daty transpozycji niniejszej 
dyrektywy Komisja poddaje niniejszą 
dyrektywę ocenie i przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie zawierające najważniejsze 
ustalenia z tej oceny, w tym ustalenia 
dotyczące stosowności poziomu 
zabezpieczenia danych osobowych.

1. Nie wcześniej niż po upływie trzech 
lat od daty transpozycji niniejszej 
dyrektywy Komisja poddaje niniejszą 
dyrektywę ocenie i przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie zawierające najważniejsze 
ustalenia z tej oceny, w tym ustalenia 
dotyczące stosowności poziomu 
zabezpieczenia danych osobowych i 
potencjalnego wpływu na prawa 
podstawowe.


