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18.10.2017 A8-0057/216 

Ändringsförslag  216 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter 

för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens yttre gränser 

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

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje in- och utresepost eller post 

för nekad inresa som är kopplad till en 

personakt ska lagras i fem år räknat från 

den dag då utresan eller den nekade inresan 

registrerades, beroende på vad som är 

tillämpligt. 

1. Varje in- och utresepost eller post 

för nekad inresa som är kopplad till en 

personakt ska lagras i 181 dagar räknat 

från den dag då utresan eller den nekade 

inresan registrerades, beroende på vad som 

är tillämpligt. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0057/217 

Ändringsförslag  217 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter 

för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens yttre gränser 

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

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Varje personakt jämte de därtill 

hörande in- och utreseposterna eller 

posterna för nekad inresa ska lagras i in- 

och utresesystemet i fem år och en dag 

räknat från den dag då den sista utresan 

registrerades, såvida det inte registrerats en 

inresa inom fem år från den sista 

registrerade utresan eller sista nekade 

inresan. 

2. Varje personakt jämte de därtill 

hörande in- och utreseposterna eller 

posterna för nekad inresa ska lagras i in- 

och utresesystemet i 181 dagar räknat från 

den dag då den sista utresan registrerades, 

såvida det inte registrerats en inresa inom 

181 dagar från den sista registrerade 

utresan eller sista nekade inresan. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0057/218 

Ändringsförslag  218 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter 

för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens yttre gränser 

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

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Genom undantag från punkterna 

2 och 3 ska de in- och utreseposter som 

genereras av tredjelandsmedborgare i 

egenskap av familjemedlem till en 

unionsmedborgare för vilken direktiv 

2004/38/EG gäller eller för en 

tredjelandsmedborgare som har rätt till fri 

rörlighet enligt unionsrätten och som inte 

innehar ett sådant uppehållskort som 

avses i direktiv 2004/38/EG, lagras i in- 

och utresesystemet i högst ett år efter det 

att den sista utresan registrerats. 

utgår 

Or. en 

 

 


