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18.10.2017 A8-0057/216 

Tarkistus  216 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustaminen EU:n ulkorajat ylittävien kolmansien 

maiden kansalaisten maahantuloa ja maastalähtöä koskevien tietojen rekisteröimiseksi 

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

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kukin maahantulo-

/maastalähtötietue tai pääsyn epäämistä 

koskeva tietue, joka on linkitetty 

henkilökohtaiseen tiedostoon, säilytetään 

viiden vuoden ajan maastalähtötietueen tai 

tapauksen mukaan pääsyn epäämistä 

koskevan tietueen päivämäärästä. 

1. Kukin maahantulo-

/maastalähtötietue tai pääsyn epäämistä 

koskeva tietue, joka on linkitetty 

henkilökohtaiseen tiedostoon, säilytetään 

181 päivän ajan maastalähtötietueen tai 

tapauksen mukaan pääsyn epäämistä 

koskevan tietueen päivämäärästä. 

Or. en 
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Tarkistus  217 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustaminen EU:n ulkorajat ylittävien kolmansien 

maiden kansalaisten maahantuloa ja maastalähtöä koskevien tietojen rekisteröimiseksi 

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

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Kukin henkilökohtainen tiedosto ja 

siihen linkitetyt maahantulo-

/maastalähtötietueet tai pääsyn epäämistä 

koskevat tietueet säilytetään EES:ssä 

viiden vuoden ja yhden päivän ajan 

viimeisimmän maastalähtötietueen 

päivämäärästä, ellei viiden vuoden 

kuluessa viimeisimmän 

maastalähtötietueen tai pääsyn epäämistä 

koskevan tietueen päivämäärästä ole luotu 

maahantulotietuetta. 

2. Kukin henkilökohtainen tiedosto ja 

siihen linkitetyt maahantulo-

/maastalähtötietueet tai pääsyn epäämistä 

koskevat tietueet säilytetään EES:ssä 181 

päivän ajan viimeisimmän 

maastalähtötietueen päivämäärästä, ellei 

181 päivän kuluessa viimeisimmän 

maastalähtötietueen tai pääsyn epäämistä 

koskevan tietueen päivämäärästä ole luotu 

maahantulotietuetta. 

Or. en 
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Tarkistus  218 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustaminen EU:n ulkorajat ylittävien kolmansien 

maiden kansalaisten maahantuloa ja maastalähtöä koskevien tietojen rekisteröimiseksi 

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

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4.  Poiketen siitä, mitä 2 ja 3 

kohdassa säädetään, sellaisten vailla 

direktiivissä 2004/38/EY tarkoitettua 

oleskelukorttia olevien kolmansien 

maiden kansalaisten osalta, jotka ovat 

unionin kansalaisen perheenjäseniä ja 

joihin sovelletaan direktiiviä 2004/38/EY 

tai jotka ovat unionin oikeuden mukaisen 

vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden 

piiriin kuuluvan kolmannen maan 

kansalaisen perheenjäseniä, maahantulo-

/maastalähtötietueet säilytetään EES:ssä 

enintään yhden vuoden ajan viimeisen 

maastalähtötietueen jälkeen. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


