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RÄTTELSE 

till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om 

inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av 

uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre 

gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för 

brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av 

Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011(EUT L 327, 

9.12.2017, s. 20). 

Europaparlamentet ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 oktober 2017 inför 

antagandet av ovannämnda förordning 

P8_TA(2017)0411  

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

 

I enlighet med artikel 231 i Europaparlamentets arbetsordning ska ovannämnda förordning 

rättas enligt följande: 

Sidan 25, skäl 32, sjunde meningen 

I stället för: 

"… och vilka inte innehar ett uppehållskort enligt direktiv 2004/38/EG är det lämpligt …" 

ska det stå: 

"… och vilka inte innehar ett uppehållskort enligt direktiv 2004/38/EG eller ett 

uppehållstillstånd enligt rådets förordning (EG) nr 1030/2002 (3) är det lämpligt …. 

__________________ 

(3) Rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av 

uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland (EGT L 157, 15.6.2002, s. 1).". 
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Sidan 30, artikel 2.3 f 

I stället för: 

"… innehavare av pass som utfärdats av Vatikanstaten," 

ska det stå: 

"… innehavare av pass som utfärdats av Vatikanstaten eller Heliga stolen,". 

 

Sidan 40, artikel 16.2 första stycket d 

I stället för: 

"d) Märkesnumret på en visering för kortare vistelse … samt, i tillämpliga fall, sista 

giltighetsdag för viseringen för kortare vistelse." 

ska det stå: 

"d) I tillämpliga fall, märkesnumret på en visering för kortare vistelse … samt sista 

giltighetsdag för viseringen för kortare vistelse.". 

 

Sidan 52, artikel 35.6 andra stycket första meningen 

I stället för: 

"… eller om tredjelandsmedborgaren är i besittning av ett pass som utfärdats av 

Vatikanstaten, ska han eller hon informera …" 

ska det stå: 

"… eller om tredjelandsmedborgaren är i besittning av ett pass som utfärdats av Vatikanstaten 

eller Heliga stolen, ska han eller hon informera …".     

 


