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Tanja Fajon, Birgit Sippel 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių 

ES išorės sienas, atvykimo ir išvykimo duomenys, sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekvienas su asmens byla susietas 

atvykimo ir (arba) išvykimo įrašas arba 

atsisakymo leisti atvykti įrašas, kai 

taikytina, saugomas penkerius metus nuo 

išvykimo įrašo arba atsisakymo leisti 

atvykti įrašo datos. 

1. Kiekvienas su asmens byla susietas 

atvykimo ir (arba) išvykimo įrašas arba 

atsisakymo leisti atvykti įrašas, kai 

taikytina, saugomas 181 dieną nuo 

išvykimo įrašo arba atsisakymo leisti 

atvykti įrašo datos. 

Or. en 
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Pakeitimas 217 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių 

ES išorės sienas, atvykimo ir išvykimo duomenys, sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kiekviena asmens byla kartu su 

susietu (-ais) atvykimo ir (arba) išvykimo 

įrašu (-ais) arba atsisakymo leisti atvykti 

įrašais AIS saugoma penkerius metus ir 

vieną dieną po paskutinio išvykimo įrašo 

datos, jeigu per penkerius metus nuo 

paskutinio išvykimo įrašo arba atsisakymo 

leisti atvykti įrašo neįvedama nė vieno 

naujo įrašo.   

2. Kiekviena asmens byla kartu su 

susietu (-ais) atvykimo ir (arba) išvykimo 

įrašu (-ais) arba atsisakymo leisti atvykti 

įrašais AIS saugoma 181 dieną po 

paskutinio išvykimo įrašo datos, jeigu per 

181 dieną nuo paskutinio išvykimo įrašo 

arba atsisakymo leisti atvykti įrašo 

neįvedama nė vieno naujo įrašo.   

Or. en 
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Pranešimas A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių 

ES išorės sienas, atvykimo ir išvykimo duomenys, sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 straipsnio 4 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4.  Nukrypstant nuo 2 ir 3 dalių, 

atvykimo ir (arba) išvykimo įrašas (-ai) 

apie trečiosios šalies piliečius, kurie 

įregistruoti kaip Sąjungos piliečio šeimos 

nariai, kuriems taikoma Direktyva 

2004/38/EB, arba trečiosios šalies piliečio, 

kuris pagal Sąjungos teisę naudojasi 

laisvo judėjimo teise, šeimos nariai ir 

kurie neturi Direktyvoje 2004/38/EB 

nurodytos leidimo gyventi kortelės, 

saugomas (-i) AIS ne ilgiau nei vienus 

metus nuo paskutinio išvykimo įrašo 

dienos. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


