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18.10.2017 A8-0057/216 

Pozmeňujúci návrh  216 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Zriadenie systému vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych 

príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice EU 

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

Návrh nariadenia 

Článok 31 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý záznam o vstupe/výstupe 

alebo záznam o odopretí vstupu prepojený 

s individuálnou zložkou sa uchováva päť 

rokov po dátume záznamu o výstupe alebo 

prípadne záznamu o odopretí vstupu. 

1. Každý záznam o vstupe/výstupe 

alebo záznam o odopretí vstupu prepojený 

s individuálnou zložkou sa uchováva 181 

dní po dátume záznamu o výstupe alebo 

prípadne záznamu o odopretí vstupu. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0057/217 

Pozmeňujúci návrh  217 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Zriadenie systému vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych 

príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice EU 

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

Návrh nariadenia 

Článok 31 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Každá individuálna zložka spolu s 

prepojeným záznamom (prepojenými 

záznamami) o vstupe/výstupe alebo 

záznamami o odopretí vstupu sa uchováva 

v systéme vstup/výstup päť rokov a jeden 

deň po dátume posledného záznamu o 

výstupe, pokiaľ sa v období piatich rokov 

od dátumu uvedeného posledného záznamu 

o výstupe alebo záznamu o odopretí vstupu 

nezaznamená vstup.   

2. Každá individuálna zložka spolu s 

prepojeným záznamom (prepojenými 

záznamami) o vstupe/výstupe alebo 

záznamami o odopretí vstupu sa uchováva 

v systéme vstup/výstup 181 dní po dátume 

posledného záznamu o výstupe, pokiaľ sa v 

období 181 dní od dátumu uvedeného 

posledného záznamu o výstupe alebo 

záznamu o odopretí vstupu nezaznamená 

vstup.   

Or. en 
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18.10.2017 A8-0057/218 

Pozmeňujúci návrh  218 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Zriadenie systému vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych 

príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice EU 

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

Návrh nariadenia 

Článok 31 – bod 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4.  Odchylne od odsekov 2 a 3, 

záznamy o vstupe/výstupe štátnych 

príslušníkov tretích krajín, ktorí sú 

rodinnými príslušníkmi občana Únie, na 

ktorých sa vzťahuje smernica 2004/38/ES, 

alebo štátneho príslušníka tretej krajiny 

požívajúceho právo na voľný pohyb v 

súlade s právom Únie, a ktorí nie sú 

držiteľmi pobytového preukazu podľa 

smernice 2004/38/ES, sa v systéme 

vstup/výstup uchovávajú počas maximálne 

jedného roka po poslednom zázname o 

výstupe. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


