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Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 19
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) În conformitate cu punctele 22 și 23
din Acordul interinstituțional privind o mai
bună legiferare24, Comisia ar trebui să
evalueze prezenta directivă, în special pe
baza informațiilor colectate prin
intermediul mecanismelor specifice de
monitorizare, pentru a evalua efectele
directivei și necesitatea adoptării unor
măsuri ulterioare.

(19) În conformitate cu punctele 22 și 23
din Acordul interinstituțional privind o mai
bună legiferare24, Comisia ar trebui să
evalueze prezenta directivă, în special pe
baza informațiilor colectate prin
intermediul mecanismelor specifice de
monitorizare, pentru a evalua efectele
directivei, inclusiv impactul acesteia
asupra drepturilor fundamentale, și
necesitatea adoptării unor măsuri
ulterioare. Evaluarea ar trebui să fie pusă
la dispoziția Parlamentului European, a
Autorității Europene pentru Protecția
Datelor și a Agenției pentru Drepturi
Fundamentale.

_________________

_________________
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Acordul interinstituțional dintre
Parlamentul European, Consiliul Uniunii
Europene și Comisia Europeană din 13
aprilie 2016 privind o mai bună legiferare
(JO L 123, 12.5.2016, p. 1).

Acordul interinstituțional dintre
Parlamentul European, Consiliul Uniunii
Europene și Comisia Europeană din 13
aprilie 2016 privind o mai bună legiferare
(JO L 123, 12.5.2016, p. 1).
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Amendamentul 2
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3
Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.
În termen de 36 de ore după primirea
informațiilor menționate la alineatul (2),
statul membru de cetățenie răspunde la
consultare în conformitate cu articolul 10
alineatul (3) din Directiva (UE) 2015/637
și confirmă dacă solicitantul deține
cetățenia sa. După confirmarea cetățeniei
solicitantului, statul membru care oferă
asistență furnizează solicitantului un DCP
UE cel târziu în ziua lucrătoare următoare
celei în care s-a primit răspunsul din partea
statului membru de cetățenie.

3.
În termen de 24 de ore după primirea
informațiilor menționate la alineatul (2),
statul membru de cetățenie răspunde la
consultare în conformitate cu articolul 10
alineatul (3) din Directiva (UE) 2015/637
și confirmă dacă solicitantul deține
cetățenia sa. După confirmarea cetățeniei
solicitantului, statul membru care oferă
asistență furnizează solicitantului un DCP
UE cel târziu în ziua lucrătoare următoare
celei în care s-a primit răspunsul din partea
statului membru de cetățenie.

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4
Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.
În cazuri excepționale justificate în
mod corespunzător, statele membre pot să
depășească termenele prevăzute la
alineatele (1) și (3).

4.
În cazuri excepționale justificate în
mod corespunzător, statele membre pot să
scurteze sau să prelungească termenele
prevăzute la alineatele (1) și (3).

Justificare
În situații extreme ar putea fi necesar ca statul membru care oferă asistență să furnizeze DCP
UE înainte de „ziua lucrătoare care urmează” după ce a primit confirmarea identității din
statul membru de cetățenie, de exemplu pentru a evita situațiile de sfârșit de săptămână sau
de sărbători legale care întârzie procesul.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul
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1.
După cel puțin cinci ani de la data
transpunerii prezentei directive, Comisia
efectuează o evaluare a acesteia și prezintă
Parlamentului European și Consiliului un
raport privind principalele constatări,
inclusiv în ceea ce privește caracterul
adecvat al nivelului de securitate al datelor
cu caracter personal.

1.
După cel puțin trei ani de la data
transpunerii prezentei directive, Comisia
efectuează o evaluare a acesteia și prezintă
Parlamentului European și Consiliului un
raport privind principalele constatări,
inclusiv în ceea ce privește caracterul
adecvat al nivelului de securitate al datelor
cu caracter personal și eventualul impact
asupra drepturilor fundamentale.
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