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RECTIFICATIE
van Verordening (EU) 2017/2226 van het Europees Parlement en de Raad van
30 november 2017 tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van
inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van
onderdanen van derde landen die de buitengrenzen overschrijden en tot vaststelling van de
voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging
van de overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten akkoord en
Verordeningen (EG) nr. 767/2008 en (EU) nr. 1077/2011
(PB L 327 van 9.12.2017, blz. 20.)
(standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op met het oog op de
vaststelling van bovengenoemde verordening
P8_TA(2017)0411)
(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 - 2016/0106(COD))

Overeenkomstig artikel 231 van het Reglement van het Europees Parlement wordt de
aangehaalde verordening als volgt gecorrigeerd:

Bladzijde 25, overweging 32, zevende zin:
in plaats van:
"… en die niet in het bezit zijn van een verblijfskaart overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG,
is het dienstig …",
lezen:
"… en die niet in het bezit zijn van een verblijfskaart overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG
of een verblijfsvergunning overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad (3),
is het dienstig…"
___________________
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In verscheidenheid verenigd
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(3) Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de uitvoering
van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (PB L 157 van
15.6.2002, blz. 1).".
Bladzijde 30, artikel 2, lid 3, onder f):
in plaats van:
"… houders van een paspoort dat is afgegeven door de Staat Vaticaanstad;",
lezen:
"… houders van een paspoort dat is afgegeven door de Staat Vaticaanstad of de Heilige
Stoel;".
Bladzijde 40, artikel 16, lid 2, eerste alinea, onder d):
in plaats van:
"d)

het stickernummer van het visum voor kort verblijf … en de datum waarop de

geldigheid van het visum voor kort verblijf verstrijkt, indien van toepassing;"
lezen:
"d)

in voorkomend geval, het stickernummer van het visum voor kort verblijf … en de

datum waarop de geldigheid van het visum voor kort verblijf verstrijkt;"
Bladzijde 52, artikel 35, lid 6, tweede alinea, eerste zin:
in plaats van:
"Wanneer een onderdaan van een derde land … of houder is van een paspoort dat door de
Staat Vaticaanstad is afgegeven, stelt hij … in kennis.",
lezen:
"Wanneer een onderdaan van een derde land … of houder is van een paspoort dat door de
Staat Vaticaanstad of de Heilige Stoel is afgegeven, stelt hij … in kennis.".
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