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18.10.2017 A8-0057/216 

Predlog spremembe  216 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Vzpostavitev sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu 

državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja EU 

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

Predlog uredbe 

Člen 31 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka evidenca o vstopu/izstopu ali 

evidenca o zavrnitvi vstopa, povezana z 

individualno dokumentacijo, se hrani pet 

let od datuma evidence o izstopu ali 

evidence o zavrnitvi vstopa. 

1. Vsaka evidenca o vstopu/izstopu ali 

evidenca o zavrnitvi vstopa, povezana z 

individualno dokumentacijo, se hrani 

181 dni od datuma evidence o izstopu ali 

evidence o zavrnitvi vstopa. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0057/217 

Predlog spremembe  217 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Vzpostavitev sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu 

državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja EU 

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

Predlog uredbe 

Člen 31 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Vsaka individualna dokumentacija 

se skupaj s povezanimi evidencami o 

vstopu/izstopu ali evidencami o zavrnitvi 

vstopa v SVI hrani pet let in en dan po 

datumu zadnjega evidentiranega izstopa, če 

v petih letih po zadnjem evidentiranem 

izstopu ali zadnji evidentirani zavrnitvi 

vstopa ni evidentiranega vstopa.  

2. Vsaka individualna dokumentacija 

se skupaj s povezanimi evidencami o 

vstopu/izstopu ali evidencami o zavrnitvi 

vstopa v SVI hrani 181 dni po datumu 

zadnjega evidentiranega izstopa, če v 

181 dneh po zadnjem evidentiranem 

izstopu ali zadnji evidentirani zavrnitvi 

vstopa ni evidentiranega vstopa.  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0057/218 

Predlog spremembe  218 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Vzpostavitev sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu 

državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja EU 

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

Predlog uredbe 

Člen 31 – točka 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4.  Z odstopanjem od odstavkov (2) in 

(3) se evidence o vstopu/izstopu, ki jih 

državljani tretjih držav ustvarijo kot 

družinski člani državljanov Unije, za 

katere se uporablja Direktiva 2004/38/ES, 

ali državljanov tretje države, ki imajo 

pravico do prostega gibanja po pravu 

Unije, in brez dovoljenja za prebivanje na 

podlagi navedene direktive, hranijo največ 

eno leto po evidenci o zadnjem izstopu. 

črtano 

Or. en 

 

 


