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18.10.2017 A8-0057/216 

Grozījums Nr.  216 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) izveide, lai reģistrētu trešo valstu valstspiederīgo, kuri 

šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, ieceļošanas un izceļošanas datus 

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

Regulas priekšlikums 

31. pants –1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Katru ieceļošanas/izceļošanas 

ierakstu vai ieceļošanas atteikuma ieraksta, 

kas ir piesaistīts personas datnei, glabā 

piecus gadus attiecīgi pēc izceļošanas 

ieraksta vai ieceļošanas atteikuma ieraksta 

datuma. 

1. Katru ieceļošanas/izceļošanas 

ierakstu vai ieceļošanas atteikuma ieraksta, 

kas ir piesaistīts personas datnei, glabā 

181 dienu attiecīgi pēc izceļošanas ieraksta 

vai ieceļošanas atteikuma ieraksta datuma. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0057/217 

Grozījums Nr.  217 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) izveide, lai reģistrētu trešo valstu valstspiederīgo, kuri 

šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, ieceļošanas un izceļošanas datus 

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

Regulas priekšlikums 

31. pants –2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Katru personas datni kopā ar tai 

piesaistīto(-ajiem) ieceļošanas/izceļošanas 

ierakstu(-iem) IIS glabā piecus gadus un 

vienu dienu pēc pēdējā izceļošanas ieraksta 

datuma, ja piecu gadu laikā pēc šā pēdējā 

izceļošanas ieraksta vai ieceļošanas 

atteikuma ieraksta datuma nav veikts 

ieceļošanas ieraksts.   

2. Katru personas datni kopā ar tai 

piesaistīto(-ajiem) ieceļošanas/izceļošanas 

ierakstu(-iem) IIS glabā 181 dienu pēc 

pēdējā izceļošanas ieraksta datuma, ja 

181 dienas laikā pēc šā pēdējā izceļošanas 

ieraksta vai ieceļošanas atteikuma ieraksta 

datuma nav veikts ieceļošanas ieraksts.   

Or. en 
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18.10.2017 A8-0057/218 

Grozījums Nr.  218 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) izveide, lai reģistrētu trešo valstu valstspiederīgo, kuri 

šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, ieceļošanas un izceļošanas datus 

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

Regulas priekšlikums 

31. pants –4. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4.  Atkāpjoties no 2. un 3. punkta, 

ieceļošanas/izceļošanas ierakstu(-us), ko 

izveido trešo valstu valstspiederīgie, kuri ir 

Savienības pilsoņa ģimenes locekļi un uz 

kuriem attiecas Direktīva 2004/38/EK vai 

kuri ir tāda trešās valsts valstspiederīgā 

ģimenes locekļi, kas izmanto tiesības brīvi 

pārvietoties saskaņā ar Savienības tiesību 

aktiem, un kuriem nav Direktīvā 

2004/38/EK minētās uzturēšanās atļaujas, 

glabā IIS ne ilgāk kā vienu gadu pēc pēdējā 

izceļošanas ieraksta. 

svītrots 

Or. en 

 

 


