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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2017 A8-0057/216 

Muudatusettepanek  216 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomine ELi liikmesriikide välispiire ületavate 

kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete registreerimiseks 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kõiki isikliku toimikuga seotud 

piiriületus- ja sisenemiskeeluandmeid 

säilitatakse viis aastat pärast 

lahkumiskande või sisenemiskeelu 

kuupäeva. 

1. Kõiki isikliku toimikuga seotud 

piiriületus- ja sisenemiskeeluandmeid 

säilitatakse 181 päeva pärast 

lahkumiskande või sisenemiskeelu 

kuupäeva. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0057/217 

Muudatusettepanek  217 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomine ELi liikmesriikide välispiire ületavate 

kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete registreerimiseks 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Isiklikke toimikuid koos seotud 

piiriületus- või sisenemiskeeluandmetega 

säilitatakse riiki sisenemise ja riigist 

lahkumise süsteemis viis aastat ja üks päev 

pärast viimase lahkumiskande kuupäeva, 

kui viie aasta jooksul pärast viimase 

lahkumiskande või sisenemiskeelu 

andmete sisestamist ei ole tehtud 

sisenemiskannet. 

2. Isiklikke toimikuid koos seotud 

piiriületus- või sisenemiskeeluandmetega 

säilitatakse riiki sisenemise ja riigist 

lahkumise süsteemis 181 päeva pärast 

viimase lahkumiskande kuupäeva, kui 181 

päeva jooksul pärast viimase 

lahkumiskande või sisenemiskeelu 

andmete sisestamist ei ole tehtud 

sisenemiskannet. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

18.10.2017 A8-0057/218 

Muudatusettepanek  218 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomine ELi liikmesriikide välispiire ületavate 

kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete registreerimiseks 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4.  Erandina lõigetest 2 ja 3 

säilitatakse nende kolmandate riikide 

kodanike piiriületusandmeid, kes on 

direktiivi 2004/38/EÜ kohaldamisalasse 

kuuluvate liidu kodanike või liidu õiguse 

alusel vaba liikumise õigust omavate 

kolmanda riigi kodanike pereliikmed ja 

kellel ei ole direktiivis 2004/38/EÜ 

osutatud elamisloakaarti, riiki sisenemise 

ja riigist lahkumise süsteemis kuni üks 

aasta pärast viimast lahkumiskannet. 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


