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Τροπολογία  48 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Ωστόσο, όπως προκύπτει από την 

εμπειρία, ορισμένες σοβαρές απειλές για 

τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική 

ασφάλεια, όπως οι διασυνοριακές 

τρομοκρατικές απειλές ή συγκεκριμένες 

περιπτώσεις δευτερογενών μετακινήσεων 

παράτυπων μεταναστών εντός της 

Ένωσης που δικαιολογούσαν την 

επαναφορά συνοριακών ελέγχων, είναι 

πιθανόν να συνεχίζονται πέραν των 

προαναφερθέντων χρονικών διαστημάτων. 

Συνεπώς, κρίνεται αναγκαίο και 

δικαιολογημένο τα χρονικά πλαίσια που 

εφαρμόζονται στην προσωρινή επαναφορά 

των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα να 

προσαρμόζονται στις τρέχουσες ανάγκες, 

και παράλληλα να διασφαλίζεται ότι το εν 

λόγω μέτρο δεν εφαρμόζεται 

καταχρηστικά, ότι εξακολουθεί να 

αποτελεί εξαίρεση και ότι χρησιμοποιείται 

μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης. Για τον 

σκοπό αυτό, η γενική προθεσμία που 

εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του 

κώδικα συνόρων του Σένγκεν θα πρέπει να 

παρατείνεται για διάστημα ενός έτους κατ’ 

ανώτατο όριο. 

(4) Ωστόσο, όπως προκύπτει από την 

εμπειρία, ορισμένες σοβαρές απειλές για 

τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική 

ασφάλεια είναι πιθανόν να συνεχίζονται 

πέραν των προαναφερθέντων χρονικών 

διαστημάτων. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαίο 

και δικαιολογημένο τα χρονικά πλαίσια 

που εφαρμόζονται στην προσωρινή 

επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά 

σύνορα να προσαρμόζονται στις τρέχουσες 

ανάγκες, και παράλληλα να διασφαλίζεται 

ότι το εν λόγω μέτρο δεν εφαρμόζεται 

καταχρηστικά, ότι εξακολουθεί να 

αποτελεί εξαίρεση και ότι χρησιμοποιείται 

μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης. Για τον 

σκοπό αυτό, η γενική προθεσμία που 

εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του 

κώδικα συνόρων του Σένγκεν θα πρέπει να 

παρατείνεται για διάστημα ενός έτους κατ’ 

ανώτατο όριο. 
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21.11.2018 A8-0356/49 

Τροπολογία  49 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η αναφορά στο άρθρο 29 που 

περιλαμβάνεται στο άρθρο 25 παράγραφος 

4 θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου 

να διευκρινιστεί η σχέση ανάμεσα στα 

εφαρμοστέα χρονικά διαστήματα δυνάμει 

των άρθρων 29 και 25 του κώδικα 

συνόρων του Σένγκεν. 

(9) Η αναφορά στο άρθρο 29 που 

περιλαμβάνεται στο άρθρο 25 παράγραφος 

4 θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου 

να διευκρινιστεί η σχέση ανάμεσα στα 

εφαρμοστέα χρονικά διαστήματα δυνάμει 

των άρθρων 29, 25, 27 και 27α του κώδικα 

συνόρων του Σένγκεν. 
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21.11.2018 A8-0356/50 

Τροπολογία  50 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/399 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν στον χώρο χωρίς ελέγχους 

στα εσωτερικά σύνορα υπάρχει σοβαρή 

απειλή για τη δημόσια τάξη ή την 

εσωτερική ασφάλεια σε ένα κράτος μέλος, 

το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί κατ’ 

εξαίρεση να επαναφέρει τους ελέγχους στα 

σύνορα σε όλα τα εσωτερικά του σύνορα ή 

σε συγκεκριμένα μέρη τους για 

περιορισμένη περίοδο που δεν υπερβαίνει 

τις 30 ημέρες ή για την προβλεπόμενη 

διάρκεια της σοβαρής απειλής εάν αυτή 

υπερβαίνει τις 30 ημέρες, αλλά δεν 

υπερβαίνει τους έξι μήνες. Η εμβέλεια και 

η διάρκεια της προσωρινής επαναφοράς 

του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα 

περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα 

για την αντιμετώπιση της σοβαρής 

απειλής. 

1. Όταν στον χώρο χωρίς ελέγχους 

στα εσωτερικά σύνορα ένα κράτος μέλος 

διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρή απειλή 

για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική 

ασφάλεια για την επικράτειά του, το εν 

λόγω κράτος μέλος μπορεί κατ’ εξαίρεση 

να επαναφέρει τους ελέγχους στα σύνορα 

σε όλα τα εσωτερικά του σύνορα ή σε 

συγκεκριμένα μέρη τους. Η εμβέλεια και η 

διάρκεια της προσωρινής επαναφοράς του 

ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα 

περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα 

για την αντιμετώπιση της σοβαρής 

απειλής. 
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21.11.2018 A8-0356/51 

Τροπολογία  51 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/399 

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα 

επαναφέρονται μόνο ως έσχατη ανάγκη και 

σύμφωνα με τα άρθρα 27, 27α, 28 και 29. 

Τα κριτήρια που αναφέρονται στα άρθρα 

26 και 30 αντίστοιχα λαμβάνονται υπόψη 

σε κάθε περίπτωση που εξετάζεται το 

ενδεχόμενο να ληφθεί απόφαση για την 

επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά 

σύνορα σύμφωνα με τα άρθρα 27, 27α, 28 

ή 29 αντίστοιχα. 

2. Οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα 

επαναφέρονται μόνο ως έσχατη ανάγκη και 

σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28. Τα 

κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 26 

λαμβάνονται υπόψη σε κάθε περίπτωση 

που εξετάζεται το ενδεχόμενο να ληφθεί 

απόφαση για την επαναφορά των ελέγχων 

στα εσωτερικά σύνορα σύμφωνα με το 

άρθρο 27. 
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21.11.2018 A8-0356/52 

Τροπολογία  52 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/399 

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Εάν η σοβαρή απειλή για τη 

δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια 

στο συγκεκριμένο κράτος μέλος 

συνεχίζεται πέραν της περιόδου που 

προβλέπεται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου, το εν λόγω κράτος 

μέλος μπορεί να παρατείνει τους ελέγχους 

στα εσωτερικά του σύνορα, λαμβάνοντας 

υπόψη τα κριτήρια που απαριθμούνται 

στο άρθρο 26 και σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 

27, για τους ίδιους λόγους που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου και, λαμβάνοντας 

υπόψη τυχόν νέα στοιχεία, για 

ανανεώσιμες περιόδους που αντιστοιχούν 

στην προβλέψιμη διάρκεια της σοβαρής 

απειλής και δεν υπερβαίνουν τους έξι 

μήνες. 

διαγράφεται 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/53 

Τροπολογία  53 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/399 

Άρθρο 25 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η συνολική περίοδος κατά την 

οποία επαναφέρονται οι έλεγχοι στα 

εσωτερικά σύνορα περιλαμβανομένων και 

των παρατάσεων της παραγράφου 3 του 

παρόντος άρθρου, δεν υπερβαίνει το ένα 

έτος. 

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 28,  

η συνολική περίοδος κατά την οποία 

επαναφέρονται οι έλεγχοι στα εσωτερικά 

σύνορα , για τους ίδιους λόγους 

περιλαμβανομένης οποιασδήποτε 

παράτασης, δεν υπερβαίνει το ένα έτος.  

Όταν συντρέχουν οι εξαιρετικές 

περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

27α, η συνολική περίοδος μπορεί να 

παραταθεί κατ’ ανώτατο όριο στα δύο 

έτη, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο. 

 

Όταν συντρέχουν οι εξαιρετικές 

περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

29, η συνολική περίοδος μπορεί να 

παραταθεί κατ’ ανώτατο όριο έως δύο 

έτη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του εν 

λόγω άρθρου. 
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21.11.2018 A8-0356/54 

Τροπολογία  54 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/399 

Άρθρο 25 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με 

την επιφύλαξη των μέτρων που μπορεί να 

εγκριθούν σύμφωνα με το άρθρο 29 όταν 

συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις οι 

οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική 

λειτουργία του χώρου χωρίς έλεγχο των 

εσωτερικών συνόρων.  

 Η συνολική περίοδος κατά την οποία 

επαναφέρονται οι έλεγχοι στα εσωτερικά 

σύνορα βάσει του παρόντος άρθρου δεν 

παρατείνεται ή συνδυάζεται με τα μέτρα 

που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 29.  
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21.11.2018 A8-0356/55 

Τροπολογία  55 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – σημείο -i (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/399 

Άρθρο 27 – τίτλος 

 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -i) Ο τίτλος αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

Διαδικασία για την προσωρινή επαναφορά 

των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα βάσει 

του άρθρου 25 

«Διαδικασία για την προσωρινή 

επαναφορά ή παράταση των ελέγχων στα 

εσωτερικά σύνορα σε περίπτωση 

προβλέψιμων γεγονότων»· 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/56 

Τροπολογία  56 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – σημείο -i α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/399 

Άρθρο 27 – παράγραφος - 1 (νέα) 

 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 i α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 

 «-1. Όταν στον χώρο χωρίς ελέγχους 

στα εσωτερικά σύνολα, ένα κράτος μέλος 

διαπιστώσει ότι υπάρχει μια σοβαρή 

απειλή της δημόσιας τάξης ή της 

εσωτερικής ασφάλειας στην επικράτειά 

του, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί κατ’ 

εξαίρεση να επαναφέρει, και εφόσον 

απαιτείται, να παρατείνει τους ελέγχους 

στα σύνορα, σε όλα τα εσωτερικά του 

σύνορα ή σε συγκεκριμένα μέρη τους, για 

την προβλεπόμενη διάρκεια της σοβαρής 

απειλής, αλλά όχι για διάρκεια 

μεγαλύτερη των έξι μηνών. 

1. Όταν ένα κράτος μέλος σχεδιάζει 

να επαναφέρει τους ελέγχους στα 

εσωτερικά σύνορα βάσει του άρθρου 25, 

προβαίνει σε κοινοποίηση στα άλλα κράτη 

μέλη και στην Επιτροπή το αργότερο εντός 

τεσσάρων εβδομάδων πριν από τη 

σχεδιαζόμενη επαναφορά ή εντός 

συντομότερης προθεσμίας όταν οι 

περιστάσεις που επιτάσσουν την 

επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά 

σύνορα δεν γίνονται γνωστές νωρίτερα από 

τέσσερις εβδομάδες πριν από τη 

1. Όταν ένα κράτος μέλος σχεδιάζει 

να επαναφέρει ή να παρατείνει τους 

ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, βάσει 

των κριτηρίων που προβλέπονται στο 

άρθρο 26, προβαίνει σε κοινοποίηση στα 

άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή το 

αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων πριν 

από τη σχεδιαζόμενη επαναφορά ή 

παράταση, ή εντός συντομότερης 

προθεσμίας όταν οι περιστάσεις που 

επιτάσσουν την επαναφορά των ελέγχων 

στα εσωτερικά σύνορα δεν γίνονται 
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σχεδιαζόμενη επαναφορά. Προς τον σκοπό 

αυτό, το εν λόγω κράτος μέλος παρέχει τις 

ακόλουθες πληροφορίες:  

γνωστές νωρίτερα από τέσσερις εβδομάδες 

πριν από τη σχεδιαζόμενη επαναφορά. 

Προς τον σκοπό αυτό, το εν λόγω κράτος 

μέλος παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α) τους λόγους της προτεινόμενης 

επαναφοράς, περιλαμβανομένων όλων των 

σχετικών στοιχείων με λεπτομερή 

περιγραφή των γεγονότων που αποτελούν 

σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την 

εσωτερική ασφάλειά του·  

α) τους λόγους της προβλεπόμενης 

επαναφοράς ή παράτασης, 

περιλαμβανομένων όλων των σχετικών 

στοιχείων με λεπτομερή περιγραφή των 

γεγονότων που αποτελούν σοβαρή απειλή 

για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική 

ασφάλειά του, καθώς και των λόγων για 

τους οποίους τα εναλλακτικά μέτρα 

θεωρήθηκε ή βρέθηκε από το 

συγκεκριμένο κράτος μέλος πως είναι 

αναποτελεσματικά· 

β) την εμβέλεια της προτεινόμενης 

επαναφοράς, διευκρινίζοντας το τμήμα ή 

τα τμήματα των εσωτερικών συνόρων στα 

οποία προτείνεται η επαναφορά των 

ελέγχων·  

β) την εμβέλεια της προτεινόμενης 

επαναφοράς ή παράτασης, 

διευκρινίζοντας το τμήμα ή τα τμήματα 

των εσωτερικών συνόρων στα οποία 

προτείνεται η επαναφορά ή παράταση των 

ελέγχων 

γ) τις ονομασίες των επιτρεπόμενων 

σημείων διέλευσης·  

γ) τις ονομασίες των επιτρεπόμενων 

σημείων διέλευσης· 

δ) την ημερομηνία και τη διάρκεια της 

σχεδιαζόμενης επαναφοράς·  

δ) την ημερομηνία και τη διάρκεια της 

σχεδιαζόμενης επαναφοράς· 

ε) όπου απαιτείται, τα μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν από τα άλλα κράτη 

μέλη.  

ε) όπου απαιτείται, τα μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν από τα άλλα κράτη 

μέλη όπως έχει προβλεφθεί πριν από την 

προσωρινή επαναφορά ή παράταση των 

ελέγχων στα εν λόγω εσωτερικά σύνορα. 

Η κοινοποίηση, σύμφωνα με το πρώτο 

εδάφιο, μπορεί να υποβληθεί από κοινού 

από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη.  

Η κοινοποίηση, σύμφωνα με το πρώτο 

εδάφιο, μπορεί να υποβληθεί από κοινού 

από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη.  

Εάν απαιτείται, η Επιτροπή μπορεί να 

ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από το 

οικείο/οικεία κράτος μέλος / κράτη μέλη.  

Όπου απαιτείται, η Επιτροπή μπορεί να 

ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από το 

οικείο/οικεία κράτος μέλος / κράτη μέλη, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συνεργασία 

με άλλα κράτη μέλη τα οποία 

επηρεάζονται άμεσα από τη 

σχεδιαζόμενη επαναφορά ή παράταση 

των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, αλλά 

και πρόσθετες πληροφορίες που είναι 

αναγκαίες προκειμένου να αξιολογηθεί 

κατά πόσον πρόκειται για μέτρο έσχατης 
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εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – σημείο i 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/399 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α α) αξιολόγηση κινδύνου η οποία 

αξιολογεί το χρονικό διάστημα για το 

οποίο αναμένεται να διαρκέσει η 

διαπιστωθείσα απειλή και τα τμήματα 

των εσωτερικών συνόρων που 

επηρεάζονται, καταδεικνύει ότι η 

παράταση των συνοριακών ελέγχων 

αποτελεί μέτρο έσχατης ανάγκης και 

διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο οι 

συνοριακοί έλεγχοι μπορούν να 

συμβάλουν στην αντιμετώπιση της 

διαπιστωθείσας απειλής. Εάν ο 

συνοριακός έλεγχος έχει ήδη επαναφερθεί 

για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, 

στην αξιολόγηση κινδύνου διευκρινίζεται 

επίσης ο τρόπος με τον οποίο η 

προηγούμενη επαναφορά του συνοριακού 

ελέγχου συνεισέφερε στην αντιμετώπιση 

της διαπιστωθείσας απειλής. 

διαγράφεται 

Η αξιολόγηση κινδύνου περιλαμβάνει 

επίσης αναλυτική έκθεση σχετικά με τον 

συντονισμό που έχει συντελεστεί μεταξύ 

του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και 

του κράτους μέλους ή των κρατών μελών 

με το οποίο ή τα οποία έχει κοινά 

εσωτερικά σύνορα στα οποία 

διενεργούνται συνοριακοί έλεγχοι. 

 

Η Επιτροπή κοινοποιεί την αξιολόγηση  
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