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Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 19
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) V súlade s bodmi 22 a 23
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej
tvorbe práva24 by Komisia mala zhodnotiť
túto smernicu, a to najmä na základe
informácií zhromaždených
prostredníctvom osobitných
monitorovacích opatrení, s cieľom posúdiť
účinky smernice a potrebu prípadných
ďalších opatrení.

(19) V súlade s bodmi 22 a 23
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej
tvorbe práva24 by Komisia mala zhodnotiť
túto smernicu, a to najmä na základe
informácií zhromaždených
prostredníctvom osobitných
monitorovacích opatrení, s cieľom posúdiť
účinky smernice vrátane jej vplyvu na
základné práva a potrebu prípadných
ďalších opatrení. Toto hodnotenie by malo
byť k dispozícii Európskemu parlamentu,
európskemu dozornému úradníkovi pre
ochranu údajov a Agentúre pre základné
práva.

_________________

_________________

24 Medziinštitucionálna

24 Medziinštitucionálna

dohoda medzi
Európskym parlamentom, Radou
Európskej únie a Európskou komisiou
o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016
(Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).

dohoda medzi
Európskym parlamentom, Radou
Európskej únie a Európskou komisiou
o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016
(Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).
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Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.
Do 36 hodín po doručení informácií
uvedených v odseku 2 členský štát štátnej
príslušnosti odpovie na konzultáciu
v súlade s článkom 10 ods. 3 smernice
(EÚ) 2015/637 a potvrdí, či je žiadateľ
jeho štátnym príslušníkom. Po potvrdení
štátnej príslušnosti žiadateľa členský štát,
ktorý poskytuje pomoc, poskytne
žiadateľovi náhradný cestovný doklad EÚ,
a to najneskôr v pracovný deň nasledujúci
po dni, keď dostal odpoveď od členského
štátu štátnej príslušnosti.

3.
Do 24 hodín po doručení informácií
uvedených v odseku 2 členský štát štátnej
príslušnosti odpovie na konzultáciu
v súlade s článkom 10 ods. 3 smernice
(EÚ) 2015/637 a potvrdí, či je žiadateľ
jeho štátnym príslušníkom. Po potvrdení
štátnej príslušnosti žiadateľa členský štát,
ktorý poskytuje pomoc, poskytne
žiadateľovi náhradný cestovný doklad EÚ,
a to najneskôr v pracovný deň nasledujúci
po dni, keď dostal odpoveď od členského
štátu štátnej príslušnosti.

Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.
V riadne odôvodnených
výnimočných prípadoch môžu členské
štáty prekročiť lehoty stanovené
v odsekoch 1 a 3.

4.
V riadne odôvodnených
výnimočných prípadoch môžu členské
štáty skrátiť alebo prekročiť lehoty
stanovené v odsekoch 1 a 3.
Odôvodnenie

V mimoriadnych situáciách môže byť potrebné, aby členský štát, ktorý poskytuje pomoc,
predložil náhradný cestovný doklad EÚ skôr, než v „nasledujúci pracovný deň“ po tom, ako
prijal potvrdenie totožnosti od členského štátu štátnej príslušnosti, napríklad s cieľom
zamedziť situáciám, keď by pre víkend alebo štátny sviatok došlo k oddialeniu procesu.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1
Text predložený Komisiou
1.
Komisia najskôr po piatich rokov od
dátumu transpozície tejto smernice vykoná

Pozmeňujúci návrh
1.
Komisia najskôr po troch rokov
od dátumu transpozície tejto smernice
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hodnotenie tejto smernice a predloží
Európskemu parlamentu a Rade správu
o hlavných zisteniach vrátane vhodnosti
úrovne zabezpečenia osobných údajov.

vykoná hodnotenie tejto smernice
a predloží Európskemu parlamentu a Rade
správu o hlavných zisteniach vrátane
vhodnosti úrovne zabezpečenia osobných
údajov a možných dôsledkov pre základné
práva.
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