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18.10.2017 A8-0057/216 

Τροπολογία  216 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και 

εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. Κάθε αρχείο εισόδου/εξόδου ή 

αρχείο άρνησης εισόδου που συνδέεται με 

έναν μεμονωμένο φάκελο αποθηκεύεται 

για διάστημα πέντε ετών από την 

ημερομηνία του αρχείου εξόδου ή του 

αρχείου άρνησης εισόδου, κατά 

περίπτωση. 

1. Κάθε αρχείο εισόδου/εξόδου ή 

αρχείο άρνησης εισόδου που συνδέεται με 

έναν μεμονωμένο φάκελο αποθηκεύεται 

για διάστημα 181 ημερών από την 

ημερομηνία του αρχείου εξόδου ή του 

αρχείου άρνησης εισόδου, κατά 

περίπτωση. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0057/217 

Τροπολογία  217 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και 

εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. Κάθε ατομικός φάκελος μαζί με το 

(τα) συνδεδεμένο(-α) αρχείο(-α) 

εισόδου/εξόδου ή άρνησης εισόδου 

αποθηκεύεται στο ΣΕΕ για διάστημα πέντε 

ετών και μίας ημέρας από την ημερομηνία 

του τελευταίου αρχείου εξόδου, αν δεν 

υπάρχει αρχείο εισόδου εντός πέντε ετών 

από το εν λόγω τελευταίο αρχείο εξόδου ή 

άρνησης εισόδου.   

2. Κάθε ατομικός φάκελος μαζί με το 

(τα) συνδεδεμένο(-α) αρχείο(-α) 

εισόδου/εξόδου ή άρνησης εισόδου 

αποθηκεύεται στο ΣΕΕ για διάστημα 181 

ημερών από την ημερομηνία του 

τελευταίου αρχείου εξόδου, αν δεν υπάρχει 

αρχείο εισόδου εντός 181 ημερών από το 

εν λόγω τελευταίο αρχείο εξόδου ή 

άρνησης εισόδου.   

Or. en 
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18.10.2017 A8-0057/218 

Τροπολογία  218 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και 

εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4.  Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 

2 και 3, το(τα) αρχείο(-α) εισόδου/εξόδου 

που δημιουργείται από υπηκόους τρίτων 

χωρών ως μελών της οικογένειας πολιτών 

της Ένωσης στους οποίους εφαρμόζεται η 

οδηγία 2004/38/ΕΚ ή υπηκόων τρίτων 

χωρών που απολαύουν του δικαιώματος 

της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα το 

δίκαιο της Ένωσης και οι οποίοι δεν είναι 

κάτοχοι του αναφερόμενου στην οδηγία 

2004/38/ΕΚ δελτίου διαμονής, 

διατηρείται(-ούνται) στο ΣΕΕ για μέγιστο 

χρονικό διάστημα ενός έτους μετά το 

τελευταίο αρχείο εξόδου. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


