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18.10.2017 A8-0057/216 

Amendamentul  216 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Instituirea sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire 

ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale UE 

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

Propunere de regulament 

Articolul 31 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fiecare fișă de intrare/ieșire sau de 

refuz al intrării asociată unui dosar 

individual se păstrează pentru o perioadă 

de cinci ani de la data fișei de ieșire sau de 

refuz al intrării, după caz. 

1. Fiecare fișă de intrare/ieșire sau de 

refuz al intrării asociată unui dosar 

individual se păstrează pentru o perioadă 

de 181 de zile de la data fișei de ieșire sau 

de refuz al intrării, după caz. 

Or. en 
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Raport A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Instituirea sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire 

ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale UE 

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

Propunere de regulament 

Articolul 31 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Fiecare dosar individual împreună 

cu fișa (fișele) asociată (asociate) de 

intrare/ieșire sau de refuz al intrării se 

păstrează în EES pentru o perioadă de cinci 

ani și o zi de la data ultimei fișe de ieșire, 

dacă în termen de cinci ani de la această 

ultimă fișă de ieșire nu există nicio fișă de 

intrare sau de refuz al intrării.   

2. Fiecare dosar individual împreună 

cu fișa (fișele) asociată (asociate) de 

intrare/ieșire sau de refuz al intrării se 

păstrează în EES pentru o perioadă de 181 

de zile de la data ultimei fișe de ieșire, dacă 

în termen de 181 de zile de la această 

ultimă fișă de ieșire nu există nicio fișă de 

intrare sau de refuz al intrării.   

Or. en 
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18.10.2017 A8-0057/218 

Amendamentul  218 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Instituirea sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire 

ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale UE 

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

Propunere de regulament 

Articolul 31 – punctul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4.  Prin derogare de la alineatele (2) și 

(3), fișa (fișele) de intrare/ieșire generată 

(generate) pentru resortisanții țărilor terțe 

în calitatea lor de membri de familie ai 

unui cetățean al Uniunii, cărora li se aplică 

Directiva 2004/38/CE, sau ai unui 

resortisant al unei țări terțe care beneficiază 

de dreptul la liberă circulație în temeiul 

dreptului Uniunii, atunci când nu dețin un 

permis de ședere prevăzut în Directiva 

2004/38/CE, este (sunt) stocată (stocate) în 

EES pentru o perioadă de maximum un an 

de la ultima fișă de ieșire. 

eliminat 

Or. en 

 

 


