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18.10.2017 A8-0057/216 

Poprawka  216 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Utworzenie systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu 

i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne UE 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Każdy wpis dotyczący 

wjazdu/wyjazdu lub odmowy wjazdu 

powiązany z rejestrem indywidualnym 

przechowuje się, w stosownych 

przypadkach, przez pięć lat od daty wpisu 

dotyczącego wyjazdu lub wpisu 

dotyczącego odmowy wjazdu. 

1. Każdy wpis dotyczący 

wjazdu/wyjazdu lub odmowy wjazdu 

powiązany z rejestrem indywidualnym 

przechowuje się, w stosownych 

przypadkach, przez 181 dni od daty wpisu 

dotyczącego wyjazdu lub wpisu 

dotyczącego odmowy wjazdu. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0057/217 

Poprawka  217 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Utworzenie systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu 

i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne UE 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Każdy rejestr indywidualny wraz z 

powiązanymi z nim wpisami dotyczącymi 

wjazdu/wyjazdu lub odmowy wjazdu 

przechowuje się w systemie 

wjazdu/wyjazdu przez pięć lat i jeden 

dzień licząc od dnia wprowadzenia 

ostatniego wpisu dotyczącego wyjazdu, 

jeżeli w ciągu pięciu lat od tego ostatniego 

wpisu dotyczącego wyjazdu lub odmowy 

wjazdu nie zarejestrowano wpisu 

dotyczącego wjazdu.   

2. Każdy rejestr indywidualny wraz z 

powiązanymi z nim wpisami dotyczącymi 

wjazdu/wyjazdu lub odmowy wjazdu 

przechowuje się w systemie 

wjazdu/wyjazdu przez 181 dni i jeden 

dzień licząc od dnia wprowadzenia 

ostatniego wpisu dotyczącego wyjazdu, 

jeżeli w ciągu 181 dni od tego ostatniego 

wpisu dotyczącego wyjazdu lub odmowy 

wjazdu nie zarejestrowano wpisu 

dotyczącego wjazdu.   

Or. en 
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18.10.2017 A8-0057/218 

Poprawka  218 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Utworzenie systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu 

i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne UE 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – punkt 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4.  W drodze odstępstwa od ust. 2 i 3 

wpisy dotyczące wjazdu/wyjazdu 

generowane przez obywateli państw 

trzecich będących członkami rodziny 

obywatela Unii, do których ma 

zastosowanie dyrektywa 2004/38/WE, lub 

członkami rodziny obywatela państwa 

trzeciego korzystającego z prawa do 

swobodnego przemieszczania się na mocy 

prawa Unii, którzy nie posiadają karty 

pobytu przewidzianej w dyrektywie 

2004/38/WE, przechowuje się w systemie 

wjazdu/wyjazdu maksymalnie przez okres 

jednego roku od ostatniego wpisu 

dotyczącego wyjazdu. 

skreśla się 

Or. en 

 

 


