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18.10.2017 A8-0057/216 

Amendement  216 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en 

uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de EU 

overschrijden 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke inreis-uitreisnotitie of notitie 

van weigering van toegang die is 

gekoppeld aan een persoonlijk dossier, 

wordt bewaard tot vijf jaar na de datum 

van de uitreisnotitie of de notitie van 

weigering van toegang, naargelang het 

geval. 

1. Elke inreis-uitreisnotitie of notitie 

van weigering van toegang die is 

gekoppeld aan een persoonlijk dossier, 

wordt bewaard tot 181 dagen na de datum 

van de uitreisnotitie of de notitie van 

weigering van toegang, naargelang het 

geval. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0057/217 

Amendement  217 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en 

uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de EU 

overschrijden 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Elk persoonlijk dossier met de 

daaraan gekoppelde inreis-uitreisnotitie(s) 

of notities van weigering van toegang 

wordt tot vijf jaar en één dag na de datum 

van de laatste uitreisnotitie bewaard indien 

er binnen vijf jaar na die laatste 

uitreisnotitie of notitie van weigering van 

toegang geen nieuwe inreisnotitie is 

gemaakt.   

2. Elk persoonlijk dossier met de 

daaraan gekoppelde inreis-uitreisnotitie(s) 

of notities van weigering van toegang 

wordt tot 181 dagen na de datum van de 

laatste uitreisnotitie bewaard indien er 

binnen 181 dagen na die laatste 

uitreisnotitie of notitie van weigering van 

toegang geen nieuwe inreisnotitie is 

gemaakt.   

Or. en 
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18.10.2017 A8-0057/218 

Amendement  218 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en 

uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de EU 

overschrijden 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4.  In afwijking van de leden 2 en 3 

worden de inreis-uitreisnotities betreffende 

onderdanen van derde landen die als onder 

Richtlijn 2004/38/EG vallend familielid 

van een Unieburger of als familielid van 

een onderdaan van een derde land die uit 

hoofde van het Unierecht het recht van vrij 

verkeer geniet, niet in het bezit zijn van een 

verblijfskaart als bedoeld uit hoofde van 

Richtlijn 2004/38/EG, tot maximaal één 

jaar na de laatste uitreisnotitie bewaard in 

het EES. 

Schrappen 

Or. en 

 

 


