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18.10.2017 A8-0057/216 

Alteração  216 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Estabelecimento de um Sistema de Entrada/Saída (EES) para registo dos dados das entradas e 

saídas dos nacionais de países terceiros aquando da passagem das fronteiras externas da UE 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 31 — n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Cada registo de entrada/saída ou 

registo de recusa de entrada ligado a um 

processo individual é armazenado durante 

um período de cinco anos a contar da data 

do registo de saída ou do registo de recusa 

de entrada, consoante o caso. 

1. Cada registo de entrada/saída ou 

registo de recusa de entrada ligado a um 

processo individual é armazenado durante 

um período de 181 dias a contar da data do 

registo de saída ou do registo de recusa de 

entrada, consoante o caso. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0057/217 

Alteração  217 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Estabelecimento de um Sistema de Entrada/Saída (EES) para registo dos dados das entradas e 

saídas dos nacionais de países terceiros aquando da passagem das fronteiras externas da UE 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 31 — n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Cada processo individual, 

juntamente com o ou os registos de 

entrada/saída ou os registos de recusa de 

entrada a ele ligados, são armazenados no 

EES durante um período de cinco anos e 

um dia após a data do último registo de 

saída, se não houver um registo de entrada 

nos cinco anos seguintes a esse último 

registo de saída ou registo de recusa de 

entrada.   

2. Cada processo individual, 

juntamente com o ou os registos de 

entrada/saída ou os registos de recusa de 

entrada a ele ligados, são armazenados no 

EES durante um período de 181 dias após 

a data do último registo de saída, se não 

houver um registo de entrada nos 181 dias 

seguintes a esse último registo de saída ou 

registo de recusa de entrada.   

Or. en 
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18.10.2017 A8-0057/218 

Alteração  218 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Estabelecimento de um Sistema de Entrada/Saída (EES) para registo dos dados das entradas e 

saídas dos nacionais de países terceiros aquando da passagem das fronteiras externas da UE 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 31 — n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4.  Em derrogação aos n.ºs 2 e 3, o ou 

os registos de entrada/saída gerados por 

nacionais de países terceiros na sua 

condição de membros da família de um 

cidadão da União aos quais se aplique a 

Diretiva 2004/38/CE ou de um nacional 

de país terceiro que beneficie do direito de 

livre circulação ao abrigo do direito da 

União e que não seja titular do cartão de 

residência referido na Diretiva 

2004/38/CE, são armazenados no EES 

durante um período máximo de um ano 

após o último registo de saída. 

Suprimido 

Or. en 

 

 


