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21.11.2018 A8-0356/48 

Amandman  48 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama 

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

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 4. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(4) Međutim, iskustvo je pokazalo da 

određene ozbiljne prijetnje javnom poretku 

ili unutarnjoj sigurnosti, kao što su 

prekogranične terorističke prijetnje ili 

posebni slučajevi sekundarnih kretanja 

nezakonitih migranata unutar Unije koji 

opravdavaju privremeno ponovno 

uvođenje nadzora, mogu trajati i dosta 

dulje od prethodno navedenih razdoblja. 

Stoga je potrebno i opravdano prilagoditi 

rokove koji se primjenjuju na privremeno 

ponovno uvođenje nadzora državne granice 

trenutačnim potrebama te osigurati da se ta 

mjera ne zloupotrebljava, da ostane 

iznimka i da se upotrebljava samo kao 

krajnja mjera. U tom cilju opći rok 

primjenjiv prema članku 25. Zakonika o 

schengenskim granicama trebao bi se 

produljiti na jednu godinu. 

(4) Međutim, iskustvo je pokazalo da 

određene ozbiljne prijetnje javnom poretku 

ili unutarnjoj sigurnosti mogu trajati i dosta 

dulje od prethodno navedenih razdoblja. 

Stoga je potrebno i opravdano prilagoditi 

rokove koji se primjenjuju na privremeno 

ponovno uvođenje nadzora državne granice 

trenutačnim potrebama te osigurati da se ta 

mjera ne zloupotrebljava, da ostane 

iznimka i da se upotrebljava samo kao 

krajnja mjera. U tom cilju opći rok 

primjenjiv prema članku 25. Zakonika o 

schengenskim granicama trebao bi se 

produljiti na jednu godinu. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/49 

Amandman  49 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama 

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

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 9. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(9) Upućivanje na članak 29. i 

članak 25. stavak 4. trebalo bi izmijeniti 

radi objašnjenja odnosa između rokova koji 

se primjenjuju prema članku 29. i 

članku 25. Zakonika o schengenskim 

granicama. 

(9) Upućivanje na članak 29. i 

članak 25. stavak 4. trebalo bi izmijeniti 

radi objašnjenja odnosa između rokova koji 

se primjenjuju prema članku 29. i 

člancima 25., 27. i 27.a Zakonika o 

schengenskim granicama. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/50 

Amandman  50 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama 

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

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. 

Uredba (EU) br. 2016/399 

Članak 25. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Ako se u području bez nadzora 

unutarnjih granica pojavi ozbiljna prijetnja 

javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti u 

nekoj državi članici, ta država članica 

može iznimno ponovno uvesti nadzor 

državne granice, na svim ili određenim 

dijelovima svojih unutarnjih granica, u 

trajanju od najviše 30 dana ili u 

predvidivom trajanju ozbiljne prijetnje 

ako je to trajanje dulje od 30 dana, ali ne 

dulje od šest mjeseci. Područje primjene i 

trajanje privremenog ponovnog uvođenja 

nadzora državne granice na unutarnjim 

granicama ne smije prekoračiti vrijeme 

koje je izričito potrebno za odgovor na 

ozbiljnu prijetnju. 

1. Ako u području bez nadzora 

unutarnjih granica država članica utvrdi da 

postoji ozbiljna prijetnja javnom poretku ili 

unutarnjoj sigurnosti njezinog državnog 

područja, ta država članica može iznimno 

ponovno uvesti nadzor državne granice na 

svim ili određenim dijelovima svojih 

unutarnjih granica. Područje primjene i 

trajanje privremenog ponovnog uvođenja 

nadzora državne granice na unutarnjim 

granicama ne smije prekoračiti vrijeme 

koje je izričito potrebno za odgovor na 

ozbiljnu prijetnju. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/51 

Amandman  51 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama 

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

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. 

Uredba (EU) br. 2016/399 

Članak 25. – stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Nadzor državne granice na 

unutarnjim granicama ponovno se uvodi 

samo kao krajnja mjera i u skladu s 

člancima 27., 27.a, 28. i 29. Kriteriji 

navedeni u člancima 26. i 30. uzimaju se u 

obzir u svakom slučaju kada se smatra da 

je odluka o ponovnom uvođenju nadzora 

državne granice na unutarnjim granicama u 

skladu s člancima 27., 27.a, 28. ili 29. 

2. Nadzor državne granice na 

unutarnjim granicama ponovno se uvodi 

samo kao krajnja mjera i u skladu s 

člancima 27. i 28. Kriteriji navedeni u 

članku 26. uzimaju se u obzir u svakom 

slučaju kada se smatra da je odluka o 

ponovnom uvođenju nadzora državne 

granice na unutarnjim granicama u skladu s 

člankom 27. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/52 

Amandman  52 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama 

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

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. 

Uredba (EU) br. 2016/399 

Članak 25. – stavak 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Ako ozbiljna prijetnja javnom 

poretku ili unutarnjoj sigurnosti u 

dotičnoj državi članici potraje i nakon 

razdoblja navedenog u stavku 1. ovog 

članka, ta država članica može produljiti 

nadzor državne granice na svojim 

unutarnjim granicama, uzimajući u obzir 

kriterije iz članka 26. i u skladu s 

člankom 27., na istoj osnovi kao što je 

navedeno u stavku 1. ovog članka te, 

uzimajući u obzir nove elemente, za 

obnovljiva razdoblja koja odgovaraju 

predvidivom trajanju ozbiljne prijetnje i 

nisu dulja od šest mjeseci. 

Briše se. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/53 

Amandman  53 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama 

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

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. 

Uredba (EU) br. 2016/399 

Članak 25. – stavak 4. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

4. Ukupno trajanje razdoblja tijekom 

kojeg se nadzor državne granice ponovno 

uvodi na unutarnjim granicama, 

uključujući sva produljenja određena u 

stavku 3. ovog članka, ne smije prekoračiti 

jednu godinu. 

4. Ne dovodeći u pitanje članak 28., 

ukupno trajanje razdoblja tijekom kojeg se 

nadzor državne granice ponovno uvodi na 

unutarnjim granicama, iz istih razloga i 

uključujući sva produljenja, ne smije 

prekoračiti jednu godinu.  

U iznimnim slučajevima iz članka 27.a to 

ukupno razdoblje može se dodatno 

produljiti za najviše dvije godine u skladu 

s tim člankom. 

 

Ako postoje iznimne okolnosti kako je 

navedeno u članku 29., to ukupno 

razdoblje može se produljiti za najviše 

dvije godine u skladu sa stavkom 1. tog 

članka. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/54 

Amandman  54 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama 

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

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. 

Uredba (EU) br. 2016/399 

Članak 25. – stavak 4.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 4.a Ovim člankom ne dovode se u 

pitanje mjere koje se mogu donijeti u 

skladu s člankom 29. u slučaju 

izvanrednih okolnosti u kojima je 

ugroženo sveukupno funkcioniranje 

područja bez nadzora državne granice na 

unutarnjim granicama.  

 Ukupno razdoblje tijekom kojeg se nadzor 

državne granice na unutarnjim 

granicama ponovno uvodi na temelju 

ovog članka ne produljuje se i ne 

kombinira s mjerama donesenima u 

skladu s člankom 29.  

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/55 

Amandman  55 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama 

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

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka -i. (nova)Uredba (EU) br. 2016/399 

Članak 27. – naslov 

 

 

Tekst na snazi Izmjena 

 (-i) naslov se zamjenjuje sljedećim: 

Postupak za privremeno ponovno 

uvođenje nadzora državne granice na 

unutarnjim granicama na temelju članka 

25. 

„Postupak za privremeno ponovno 

uvođenje ili produljenje nadzora državne 

granice na unutarnjim granicama u slučaju 

predvidivih događaja.” 

Or. en 



 

AM\1170025HR.docx  PE631.533v01-00 

HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

 

21.11.2018 A8-0356/56 

Amandman  56 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama 

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

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka -i.a (nova)Uredba (EU) br. 2016/399 

Članak 27. – stavak -1. (novi) 

 

 

Tekst na snazi Izmjena 

 (-ia) stavak 1. zamjenjuje se sljedećim: 

 „-1. Ako u području bez nadzora 

unutarnjih granica država članica utvrdi 

da postoji ozbiljna prijetnja javnom 

poretku ili unutarnjoj sigurnosti njezina 

državnog područja, ta država članica 

može iznimno ponovno uvesti i, po 

potrebi, produljiti nadzor državne granice 

na svim ili određenim dijelovima svojih 

unutarnjih granica tijekom predvidivog 

trajanja ozbiljne prijetnje, ali ne dulje od 

šest mjeseci. 

1. Ako država članica planira 

ponovno uvođenje nadzora državne granice 

na unutarnjim granicama na temelju članka 

25., ona obavješćuje ostale države članice i 

Komisiju najkasnije četiri tjedna prije 

planiranog ponovnog uvođenja, ili u 

kraćem roku ako su okolnosti koje 

uzrokuju potrebu za ponovim uvođenjem 

nadzora državne granice na unutarnjim 

granicama poznate manje od četiri tjedna 

prije planiranog ponovnog uvođenja. U tu 

svrhu država članica dostavlja sljedeće 

informacije:  

1. Ako država članica planira 

ponovno uvođenje ili produljenje nadzora 

državne granice na unutarnjim granicama 

na temelju kriterija iz članka 26., ona 

obavješćuje ostale države članice i 

Komisiju najkasnije četiri tjedna prije 

planiranog ponovnog uvođenja ili 

produljenja, ili u kraćem roku ako su 

okolnosti koje uzrokuju potrebu za 

ponovim uvođenjem nadzora državne 

granice na unutarnjim granicama poznate 

manje od četiri tjedna prije planiranog 

ponovnog uvođenja. U tu svrhu država 

članica dostavlja sljedeće informacije: 

(a) razloge za predloženo ponovno 

uvođenje, uključujući sve relevantne 

(a) razloge za planirano ponovno 

uvođenje ili produljenje, uključujući sve 
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podatke koji detaljno navode događaje koji 

predstavljaju ozbiljnu prijetnju njezinom 

javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti;  

relevantne podatke koji detaljno navode 

događaje koji predstavljaju ozbiljnu 

prijetnju njezinom javnom poretku ili 

unutarnjoj sigurnosti, kao i razloge zbog 

kojih je predmetna država članica utvrdila 

ili smatra da alternativne mjere nisu 

učinkovite; 

(b) područje primjene predloženog 

ponovnog uvođenja uz naznaku dijela ili 

dijelova unutarnjih granica gdje se nadzor 

državne granice treba ponovo uvesti;  

(b) područje primjene predloženog 

ponovnog uvođenja ili produljenja uz 

naznaku dijela ili dijelova unutarnjih 

granica gdje se nadzor državne granice 

treba ponovo uvesti ili produljiti; 

(c) nazive ovlaštenih graničnih 

prijelaza;  

(c) nazive ovlaštenih graničnih 

prijelaza; 

(d) datum i trajanje planiranog 

ponovnog uvođenja;  

(d) datum i trajanje planiranog 

ponovnog uvođenja; 

(e) prema potrebi, mjere koje druge 

države članice trebaju poduzeti.  

(e) prema potrebi, mjere koje druge 

države članice trebaju poduzeti kako je 

dogovoreno prije privremenog ponovnog 

uvođenja ili produljenja nadzora državne 

granice na predmetnim unutarnjim 

granicama. 

Obavijest iz prvog podstavka mogu također 

zajednički podnijeti dvije ili više država 

članica.  

Obavijest iz prvog podstavka mogu također 

zajednički podnijeti dvije ili više država 

članica.  

Prema potrebi, Komisija može zahtijevati 

dodatne informacije od dotične države 

članice, odnosno dotičnih država članica.  

Prema potrebi Komisija može zahtijevati 

dodatne informacije od dotične države 

članice odnosno dotičnih država članica, 

među ostalim i o suradnji s drugim 

državama članicama na koje izravno 

utječe planirano produljenje nadzora 

državne granice na unutarnjim 

granicama, te dodatne informacije 

potrebne za procjenu je li riječ o krajnjoj 

mjeri.” 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/57 

Amandman  57 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama 

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

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka i. 

Uredba (EU) br. 2016/399 

Članak 27. – stavak 1. – točka aa (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(aa) procjenu rizika u kojoj se 

procjenjuje koliko se očekuje da će 

utvrđena prijetnja trajati i na koje će 

dijelove unutarnjih granica utjecati, 

dokazuje da je produljenje nadzora 

državne granice krajnja mjera i 

objašnjava kako bi se nadzorom državne 

granice pomoglo u uklanjanju te utvrđene 

prijetnje. Ako je nadzor državne granice 

već ponovno uveden na dulje od šest 

mjeseci, u procjeni rizika objašnjava se i 

kako je prethodno ponovno uvođenje 

nadzora državne granice pridonijelo 

uklanjanju utvrđene prijetnje. 

Briše se. 

Procjena rizika obuhvaća i detaljno 

izvješće o koordinaciji između dotične 

države članice i države članice ili država 

članica s kojima dijeli unutarnje granice 

na kojima se obavlja nadzor državne 

granice. 

 

Komisija dijeli procjenu rizika s 

Agencijom za europsku graničnu i obalnu 

stražu i Europolom, prema potrebi. 

 

Or. en 

 

 


