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21.11.2018 A8-0356/48 

Изменение  48 

Йожеф Над, Йерун Ленарс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0356/2018 

Таня Файон 

Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Опитът обаче показа, че някои 

сериозни заплахи за обществения ред 

или вътрешната сигурност могат да 

продължават да съществуват много след 

изтичането на посочените срокове, 

например трансграничните 

терористични заплахи или случаите 

на вторични движения на незаконни 

мигранти в рамките на Съюза, с 

които беше обосновано повторното 

въвеждане на граничен контрол. Ето 

защо е необходимо и обосновано 

сроковете, които се прилагат за 

временното повторно въвеждане на 

граничен контрол, да се адаптират към 

актуалните нужди, като същевременно 

се гарантира, че с тази мярка не се 

злоупотребява и тя остава изключение, 

което да се използва единствено като 

крайно средство. За тази цел общият 

срок, приложим съгласно член 25 от 

Кодекса на шенгенските граници, 

следва да се удължи на една година. 

(4) Опитът обаче показа, че някои 

сериозни заплахи за обществения ред 

или вътрешната сигурност могат да 

продължават да съществуват много след 

изтичането на посочените срокове. Ето 

защо е необходимо и обосновано 

сроковете, които се прилагат за 

временното повторно въвеждане на 

граничен контрол, да се адаптират към 

актуалните нужди, като същевременно 

се гарантира, че с тази мярка не се 

злоупотребява и тя остава изключение, 

което да се използва единствено като 

крайно средство. За тази цел общият 

срок, приложим съгласно член 25 от 

Кодекса на шенгенските граници, 

следва да се удължи на една година. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/49 

Изменение  49 

Йожеф Над, Йерун Ленарс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0356/2018 

Таня Файон 

Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Препратката към член 29 в 

член 25, параграф 4 следва да се измени, 

за да се изясни връзката между 

сроковете, приложими съгласно член 29 

и член 25 от Кодекса на шенгенските 

граници. 

(9) Препратката към член 29 в 

член 25, параграф 4 следва да се измени, 

за да се изясни връзката между 

сроковете, приложими съгласно член 29 

и членове 25, 27 и 27а от Кодекса на 

шенгенските граници. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/50 

Изменение  50 

Йожеф Над, Йерун Ленарс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0356/2018 

Таня Файон 

Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (EС) 2016/399 

Член 25 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В случай че в пространството без 

граничен контрол на вътрешните 

граници съществува сериозна заплаха за 

обществения ред или вътрешната 

сигурност в държава членка, тази 

държава членка може по изключение да 

въведе повторно граничен контрол на 

всички или на отделни участъци от 

вътрешните си граници за ограничен 

срок, ненадвишаващ 30 дни, или за 

предполагаемия период на сериозната 

заплаха, ако неговата 

продължителност надхвърля 30 дни, 

но за не повече от шест месеца. 

Обхватът и продължителността на 

временното повторно въвеждане на 

граничен контрол на вътрешните 

граници не излизат извън рамките на 

строго необходимото в отговор на 

сериозната заплаха. 

1. В случай че в пространството без 

граничен контрол на вътрешните 

граници дадена държава членка 

установи, че съществува сериозна 

заплаха за обществения ред или 

вътрешната сигурност на нейната 

територия, тази държава членка може 

по изключение да въведе повторно 

граничен контрол на всички или на 

отделни участъци от вътрешните си 

граници. Обхватът и 

продължителността на временното 

повторно въвеждане на граничен 

контрол на вътрешните граници не 

излизат извън рамките на строго 

необходимото в отговор на сериозната 

заплаха. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/51 

Изменение  51 

Йожеф Над, Йерун Ленарс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0356/2018 

Таня Файон 

Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (EС) 2016/399 

Член 25 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Граничен контрол на вътрешните 

граници се въвежда повторно само като 

крайна мярка и в съответствие с членове 

27, 27а, 28 и 29. Критериите, посочени 

съответно в членове 26 и 30, се вземат 

предвид във всеки случай, когато се 

предвижда вземане на решение за 

повторно въвеждане на граничен 

контрол на вътрешните граници 

съгласно съответно член 27, 27а, 28 

или 29. 

2. Граничен контрол на вътрешните 

граници се въвежда повторно само като 

крайна мярка и в съответствие с членове 

27 и 28. Критериите, посочени в член 

26, се вземат предвид във всеки случай, 

когато се предвижда вземане на 

решение за повторно въвеждане на 

граничен контрол на вътрешните 

граници съгласно член 27. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/52 

Изменение  52 

Йожеф Над, Йерун Ленарс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0356/2018 

Таня Файон 

Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (EС) 2016/399 

Член 25 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В случай че сериозната заплаха 

за обществения ред или за 

вътрешната сигурност в 

съответната държава членка 

продължава след изтичане на срока, 

предвиден в параграф 1 от настоящия 

член, тази държава членка може да 

удължи прилагането на граничен 

контрол на вътрешните си граници 

при спазване на критериите, посочени 

в член 26, и в съответствие с член 27, 

на същите основания като 

посочените в параграф 1 от 

настоящия член и като се вземат 

предвид всички нови елементи, за 

подновяеми срокове, които 

съответстват на предвижданата 

продължителност на сериозната 

заплаха и не надхвърлят шест месеца. 

заличава се 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/53 

Изменение  53 

Йожеф Над, Йерун Ленарс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0356/2018 

Таня Файон 

Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (EС) 2016/399 

Член 25 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Общата продължителност на 

повторното въвеждане на граничен 

контрол на вътрешните граници, 

включително всяко удължаване, 

предвидено в параграф 3 от 

настоящия член, не надхвърля една 

година. 

4. Без да се засягат разпоредбите 

на член 28, общата продължителност на 

повторното въвеждане на граничен 

контрол на вътрешните граници поради 

едни и същи причини, включително 

всяко удължаване, не надхвърля една 

година.  

При извънредните случаи, посочени в 

член 27а, общата продължителност 

може да бъде допълнително удължена 

с максимален срок от две години, в 

съответствие с този член. 

 

При извънредни обстоятелства, 

съгласно посоченото в член 29, 

общата продължителност може да 

бъде удължена с максимален срок от 

две години, в съответствие с 

параграф 1 от този член. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/54 

Изменение  54 

Йожеф Над, Йерун Ленарс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0356/2018 

Таня Файон 

Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (EС) 2016/399 

Член 25 – параграф 4 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Настоящият член не засяга 

мерките, които могат да бъдат 

приети в съответствие с член 29 в 

случай на извънредни обстоятелства, 

при които е застрашено цялостното 

функциониране на пространството 

без граничен контрол на вътрешните 

граници.  

 Общият период, за който се въвежда 

повторно граничният контрол на 

вътрешните граници съгласно 

настоящия член, не може да бъде 

удължаван по силата на мерки, взети 

съгласно член 29, или да се комбинира 

с такива мерки.  

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/55 

Изменение  55 

Йожеф Над, Йерун Ленарс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0356/2018 

Таня Файон 

Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка -i (нова) 

Регламент (EС) 2016/399 

Член 27 – заглавие 

 

 

Текст в сила Изменение 

 -i) Заглавието се заменя със 

следното: 

Процедура за временно повторно 

въвеждане на граничен контрол на 

вътрешните граници съгласно член 25 

„Процедура за временно повторно 

въвеждане или удължаване на срока на 

граничния контрол на вътрешните 

граници в случай на предвидими 

събития“; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/56 

Изменение  56 

Йожеф Над, Йерун Ленарс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0356/2018 

Таня Файон 

Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка -i а (нова)Регламент (EС) 2016/399 

Член 27 – параграф -1 (нов) 

 

 

Текст в сила Изменение 

 -iа) Параграф 1 се заменя със 

следното: 

 “-1. В случай че в пространството 

без граничен контрол на вътрешните 

граници дадена държава членка 

установи, че съществува сериозна 

заплаха за обществения ред или 

вътрешната сигурност на нейната 

територия, тази държава членка 

може по изключение да въведе 

повторно и при необходимост да 

удължи срока на граничния контрол 

на всички или на отделни участъци 

от вътрешните си граници за 

предвидената продължителност на 

сериозната заплахата, но за не повече 

от шест месеца. 

1. Когато дадена държава членка 

планира повторно въвеждане на 

граничен контрол на вътрешните 

граници съгласно член 25, тя 

нотифицира останалите държави членки 

и Комисията най-късно четири седмици 

преди планираното повторно въвеждане 

или в по-кратък срок, ако 

обстоятелствата, породили 

необходимостта от това повторно 

въвеждане на граничен контрол на 

1. Когато дадена държава членка 

планира повторно въвеждане или 

удължаване на срока на граничния 

контрол на вътрешните граници 

съгласно критериите, определени в 

член 26, тя нотифицира останалите 

държави членки и Комисията най-късно 

четири седмици преди планираното 

повторно въвеждане или удължаване 

на срока или в по-кратък срок, ако 

обстоятелствата, породили 
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вътрешните граници, станат известни 

по-малко от четири седмици преди 

планираното повторно въвеждане. За 

тази цел държавата членка предоставя 

следната информация:  

необходимостта от това повторно 

въвеждане на граничен контрол на 

вътрешните граници, станат известни 

по-малко от четири седмици преди 

планираното повторно въвеждане. За 

тази цел държавата членка предоставя 

следната информация: 

a) основанията за предложеното 

повторно въвеждане, включително 

всички имащи отношение данни, с 

които подробно се описват събитията, 

съставляващи сериозна заплаха за 

нейния обществен ред или вътрешна 

сигурност;  

a) основанията за планираното 

повторно въвеждане или удължаване 

на срока, включително всички имащи 

отношение данни, с които подробно се 

описват събитията, съставляващи 

сериозна заплаха за нейния обществен 

ред или вътрешна сигурност, както и 

причините, поради които 

съответната държава членка счита, 

че алтернативните мерки са 

неефективни; 

б) обхвата на предложеното 

повторно въвеждане, като се посочва в 

кой участък или в кои участъци от 

вътрешните граници ще бъде повторно 

въведен граничен контрол;  

б) обхвата на предложеното 

повторно въвеждане или удължаване 

на срока, като се посочва в кой участък 

или в кои участъци от вътрешните 

граници ще бъде повторно въведен 

граничен контрол или неговият срок 

ще бъде удължен; 

в) наименованията на определените 

гранични контролно-пропускателни 

пунктове;  

в) наименованията на определените 

гранични контролно-пропускателни 

пунктове; 

г) датата и продължителността на 

планираното повторно въвеждане;  

г) датата и продължителността на 

планираното повторно въвеждане; 

д) според случая, мерките, които 

ще се предприемат от останалите 

държави членки.  

д) ако е целесъобразно, мерките, 

които ще се предприемат от останалите 

държави членки, както е договорено 

преди временното повторно 

въвеждане на граничен контрол на 

въпросните вътрешни граници или 

удължаването на неговия срок. 

Нотификацията по първа алинея може 

да бъде направена и съвместно от две 

или повече държави членки.  

Нотификацията по първа алинея може 

да бъде направена и съвместно от две 

или повече държави членки.  

При необходимост Комисията може да 

изиска допълнителна информация от 

съответната държава членка или 

държави членки.  

При необходимост Комисията може да 

изиска допълнителна информация от 

съответната държава членка или 

съответните държави членки, 

включително информация относно 
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сътрудничеството с държавите 

членки, които са пряко засегнати от 

планираното повторно въвеждане 

удължаване на срока на граничния 

контрол на вътрешните граници, 

както и допълнителна информация, 

необходима за да се прецени дали това 

е крайна мярка.“; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/57 

Изменение  57 

Йожеф Над, Йерун Ленарс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0356/2018 

Таня Файон 

Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 1 - параграф 1 - точка 2 – подточка i 

Регламент (EС) 2016/399 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

aа) оценка на риска, която включва 

преценка на срока, в който се очаква 

установената заплаха да продължи, и 

участъците от вътрешните граници, 

които са засегнати, доказателства, 

че удължаването на срока на 

граничния контрол е крайна мярка и 

обяснение как граничният контрол 

ще допринесе за преодоляването на 

установената заплаха. Когато вече е 

бил въведен повторно граничен 

контрол за повече от шест месеца, 

оценката на риска включва и 

обяснение как предишното повторно 

въвеждане на граничен контрол е 

допринесло за преодоляване на 

установената заплаха. 

заличава се 

Оценката на риска съдържа също 

така подробен доклад относно 

координацията, която е била 

проведена между съответната 

държава членка и държавата членка 

или държавите членки, с които 

съответната държава членка има 

общи вътрешни граници, на които е 

въведен граничен контрол. 

 

По целесъобразност Комисията 

споделя оценката на риска с 
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