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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2017 A8-0057/216 

Módosítás  216 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Az EU külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésére vonatkozó 

adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

31 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az egyéni fájlhoz kapcsolódó 

összes be-/kilépési bejegyzést vagy 

beléptetés megtagadására vonatkozó 

bejegyzést a kilépési bejegyzés vagy – 

adott esetben – a beléptetés megtagadására 

vonatkozó bejegyzés dátumát követően öt 

évig tárolják. 

(1) Az egyéni fájlhoz kapcsolódó 

összes be-/kilépési bejegyzést vagy 

beléptetés megtagadására vonatkozó 

bejegyzést a kilépési bejegyzés vagy – 

adott esetben – a beléptetés megtagadására 

vonatkozó bejegyzés dátumát követően 

181 napig tárolják. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0057/217 

Módosítás  217 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Az EU külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésére vonatkozó 

adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

31 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Valamennyi egyéni aktát és a 

kapcsolódó be-/kilépési bejegyzés(eke)t 

vagy beléptetés megtagadására vonatkozó 

bejegyzéseket az utolsó kilépési bejegyzés 

dátumát követően öt évig és egy napig 

tárolják a határregisztrációs rendszerben, 

ha az utolsó kilépési bejegyzést vagy a 

beléptetés megtagadására vonatkozó 

bejegyzést követő öt évben nem rögzítenek 

belépési bejegyzést.   

(2) Valamennyi egyéni aktát és a 

kapcsolódó be-/kilépési bejegyzés(eke)t 

vagy beléptetés megtagadására vonatkozó 

bejegyzéseket az utolsó kilépési bejegyzés 

dátumát követően 181 napig tárolják a 

határregisztrációs rendszerben, ha az utolsó 

kilépési bejegyzést vagy a beléptetés 

megtagadására vonatkozó bejegyzést 

követő 181 napban nem rögzítenek 

belépési bejegyzést.   

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0057/218 

Módosítás  218 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Az EU külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésére vonatkozó 

adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

31 cikk – 4 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4)  A (2) és a (3) bekezdéstől eltérve az 

utolsó kilépési bejegyzést követően 

legfeljebb egy évig tárolják a 

határregisztrációs rendszerben az olyan 

harmadik országbeli állampolgárok 

vonatkozásában rögzített be-/kilépési 

bejegyzés(eke)t, akik uniós polgároknak a 

2004/38/EK irányelv hatálya alá tartozó 

családtagjai, illetve a szabad mozgás uniós 

jogával rendelkező harmadik országbeli 

állampolgárok családtagjai, és nem 

rendelkeznek a 2004/38/EK irányelvben 

említett tartózkodási kártyával. 

törölve 

Or. en 

 

 


