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BERIGTIGELSE 

til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om 

oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og 

oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer 

medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og 

udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om 

gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 

(EUT L 327 af 9.12.2017, s. 20) 

(Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. oktober 2017 med 

henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning 

P8_TA(2017)0411) 

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

 

I henhold til artikel 231 i Europa-Parlamentets forretningsorden berigtiges ovennævnte 

forordning således: 

Side 25, betragtning nr. 32, syvende punktum 

I stedet for: 

"… og som ikke har et opholdskort, jf. direktiv 2004/38/EF, er det passende …" 

læses: 

"… og som ikke er indehaver af et opholdskort i henhold til direktiv 2004/38/EF eller en 

opholdstilladelse i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 (3), er det passende … 

_______________ 

(3) Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af 

opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (EFT L 157 af 15.6.2002, s. 1).". 
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Side 30, artikel 2, stk. 3, litra f) 

I stedet for: 

"… indehavere af et pas, der er udstedt af Vatikanstaten" 

læses: 

"… indehavere af et pas, der er udstedt af Vatikanstaten eller Den Hellige Stol". 

Side 40, artikel 16, stk. 2, første afsnit, litra d) 

I stedet for: 

"d) nummeret på mærkaten for et visum til kortvarigt ophold … og i givet fald 

udløbsdatoen for gyldighed af visummet til kortvarigt ophold" 

læses: 

"d) i givet fald nummeret på mærkaten for et visum til kortvarigt ophold … og 

udløbsdatoen for gyldighed af visummet til kortvarigt ophold". 

Side 52, artikel 35, stk. 6, andet afsnit, første punktum 

I stedet for: 

"… eller hvis en tredjelandsstatsborger er i besiddelse af et pas, der er udstedt af 

Vatikanstaten, skal den pågældende informere …" 

læses: 

"… eller hvis en tredjelandsstatsborger er i besiddelse af et pas, der er udstedt af 

Vatikanstaten eller Den Hellige Stol, skal den pågældende informere …". 

 

 


