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Изменение  216 

Таня  Файон, Биргит Зипел 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0057/2017 

Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра 

Създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно 

влизането и излизането на граждани на трети държави, преминаващи външните 

граници на ЕС 

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всеки запис за влизане/излизане 

или запис за отказ за влизане, свързан с 

лично досие, се съхранява за срок от 

пет години след датата на записа за 

излизане или на записа за отказ за 

влизане, според приложимото. 

1. Всеки запис за влизане/излизане 

или запис за отказ за влизане, свързан с 

лично досие, се съхранява за срок от 181 

дни след датата на записа за излизане 

или на записа за отказ за влизане, 

според приложимото. 

Or. en 
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Таня  Файон, Биргит Зипел 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0057/2017 

Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра 

Създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно 

влизането и излизането на граждани на трети държави, преминаващи външните 

граници на ЕС 

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Всяко лично досие и свързаните 

с него записи за влизане/излизане или 

записи за отказ за влизане се съхраняват 

в Системата за влизане/излизане за срок 

от пет години и един ден след датата на 

последния запис за излизане, ако няма 

запис за влизане в срок от пет години 

след този последен запис за излизане 

или запис за отказ за влизане.   

2. Всяко лично досие и свързаните 

с него записи за влизане/излизане или 

записи за отказ за влизане се съхраняват 

в Системата за влизане/излизане за срок 

от 181 дни след датата на последния 

запис за излизане, ако няма запис за 

влизане в срок от 181 дни след този 

последен запис за излизане или запис за 

отказ за влизане.   

Or. en 
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Изменение  218 

Таня  Файон, Биргит Зипел 
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Доклад A8-0057/2017 

Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра 

Създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно 

влизането и излизането на граждани на трети държави, преминаващи външните 

граници на ЕС 

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4.  Чрез дерогация от параграфи 2 

и 3, записите за влизане/излизане на 

граждани на трети държави, които 

са членове на семейството на 

гражданин на Съюза, за които се 

прилага Директива 2004/38/ЕО, или 

които са членове на семейството на 

гражданин на трета държава, който 

се ползва от правото на свободно 

движение съгласно правото на Съюза, 

и които не притежават карта за 

пребиваване, посочена в Директива 

2004/38/ЕО, се съхраняват в 

Системата за влизане/излизане за 

максимален срок от една година след 

последния запис за излизане.  

заличава се 

Or. en 

 

 


