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18.10.2017 A8-0057/216 

Ændringsforslag  216 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger om 

tredjelandsstatsborgere, der passerer EU's ydre grænser 

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

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hver ind- eller udrejseregistrering 

eller registrering af nægtelse af indrejse, 

der er knyttet til en individuel mappe, 

lagres i fem år efter datoen for 

registreringen af udrejse henholdsvis 

registreringen af nægtelse af indrejse. 

1. Hver ind- eller udrejseregistrering 

eller registrering af nægtelse af indrejse, 

der er knyttet til en individuel mappe, 

lagres i 181 dage efter datoen for 

registreringen af udrejse henholdsvis 

registreringen af nægtelse af indrejse. 

Or. en 
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Tanja Fajon, Birgit Sippel 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger om 

tredjelandsstatsborgere, der passerer EU's ydre grænser 

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

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hver individuel mappe lagres 

sammen med den eller de tilknyttede ind- 

og udrejseregistrering(er) eller 

registreringer af nægtelse af indrejse i ind- 

og udrejsesystemet i fem år og én dag efter 

datoen for den sidste udrejseregistrering, 

hvis der ikke er registreret indrejse inden 

for fem år fra denne sidste 

udrejseregistrering eller registrering af 

nægtelse af indrejse.  

2. Hver individuel mappe lagres 

sammen med den eller de tilknyttede ind- 

og udrejseregistrering(er) eller 

registreringer af nægtelse af indrejse i ind- 

og udrejsesystemet i 181 dage efter datoen 

for den sidste udrejseregistrering, hvis der 

ikke er registreret indrejse inden for 

181 dage fra denne sidste 

udrejseregistrering eller registrering af 

nægtelse af indrejse.  

Or. en 
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Tanja Fajon, Birgit Sippel 
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Betænkning A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger om 

tredjelandsstatsborgere, der passerer EU's ydre grænser 

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

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4.  Uanset stk. 2 og 3 lagres ind- og 

udrejseregistreringer vedrørende 

tredjelandsstatsborgere, der er 

familiemedlemmer til en unionsborger, på 

hvem direktiv 2004/38/EF finder 

anvendelse, eller til en 

tredjelandsstatsborger, der har ret til fri 

bevægelighed i henhold EU-retten, og som 

ikke er indehaver af et opholdskort som 

anført i direktiv 2004/38/EF, i højst ét år 

efter den sidste udrejseregistrering. 

udgår 

Or. en 

 

 


