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21.11.2018 A8-0356/48 

Amendement  48 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De ervaring heeft echter 

uitgewezen dat bepaalde ernstige 

bedreigingen voor de openbare orde of de 

binnenlandse veiligheid, zoals 

grensoverschrijdende terroristische 

dreigingen of specifieke gevallen van 

secundaire bewegingen van irreguliere 

migranten in de Unie, die de herinvoering 

van grenstoezicht rechtvaardigden, ook 

lang na het verstrijken van bovengenoemde 

termijn kunnen blijven bestaan. Het is 

derhalve nodig en gerechtvaardigd om de 

voor de tijdelijke herinvoering van 

grenstoezicht geldende termijnen aan de 

huidige behoeften aan te passen, en er 

tegelijkertijd voor te zorgen dat deze 

maatregel niet wordt misbruikt en een 

uitzondering blijft, die alleen als uiterste 

middel kan worden gebruikt. Daartoe moet 

de algemene termijn die op grond van 

artikel 25 van de Schengengrenscode van 

toepassing is, worden verlengd tot een jaar. 

(4) De ervaring heeft echter 

uitgewezen dat bepaalde ernstige 

bedreigingen voor de openbare orde of de 

binnenlandse veiligheid ook lang na het 

verstrijken van bovengenoemde termijn 

kunnen blijven bestaan. Het is derhalve 

nodig en gerechtvaardigd om de voor de 

tijdelijke herinvoering van grenstoezicht 

geldende termijnen aan de huidige 

behoeften aan te passen, en er tegelijkertijd 

voor te zorgen dat deze maatregel niet 

wordt misbruikt en een uitzondering blijft, 

die alleen als uiterste middel kan worden 

gebruikt. Daartoe moet de algemene 

termijn die op grond van artikel 25 van de 

Schengengrenscode van toepassing is, 

worden verlengd tot een jaar. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/49 

Amendement  49 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De verwijzing naar artikel 29 in 

artikel 25, lid 4, moet worden gewijzigd 

met het oog op de verduidelijking van de 

verhouding tussen de termijnen die van 

toepassing zijn op grond van artikel 29 en 

artikel 25 van de Schengengrenscode. 

(9) De verwijzing naar artikel 29 in 

artikel 25, lid 4, moet worden gewijzigd 

met het oog op de verduidelijking van de 

verhouding tussen de termijnen die van 

toepassing zijn op grond van artikel 29 en 

de artikelen 25, 27 en 27 bis van de 

Schengengrenscode. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/50 

Amendement  50 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) 2016/399 

Artikel 25 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Indien zich in de ruimte zonder 

binnengrenstoezicht een ernstige 

bedreiging voor de openbare orde of de 

binnenlandse veiligheid van een lidstaat 

voordoet, kan die lidstaat bij wijze van 

uitzondering aan alle of bepaalde delen van 

zijn binnengrenzen grenstoezicht 

herinvoeren, gedurende een beperkte 

periode van ten hoogste dertig dagen, dan 

wel voor de voorzienbare duur van de 

ernstige bedreiging, indien deze langer is 

dan dertig dagen, maar niet langer dan 

zes maanden. De omvang en de duur van 

het tijdelijk heringevoerde grenstoezicht 

aan de binnengrenzen blijven beperkt tot 

hetgeen strikt noodzakelijk is om op de 

ernstige bedreiging te kunnen reageren. 

1. Indien een lidstaat in de ruimte 

zonder binnengrenstoezicht vaststelt dat er 

sprake is van een ernstige bedreiging voor 

de openbare orde in of de binnenlandse 

veiligheid van zijn grondgebied, kan die 

lidstaat bij wijze van uitzondering aan alle 

of bepaalde delen van zijn binnengrenzen 

grenstoezicht herinvoeren. De omvang en 

de duur van het tijdelijk heringevoerde 

grenstoezicht aan de binnengrenzen blijven 

beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is 

om op de ernstige bedreiging te kunnen 

reageren. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/51 

Amendement  51 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) 2016/399 

Artikel 25 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het grenstoezicht aan de 

binnengrenzen wordt slechts als uiterste 

middel en in overeenstemming met de 

artikelen 27, 27 bis, 28 en 29 heringevoerd. 

Wanneer wordt overwogen het 

grenstoezicht aan de binnengrenzen 

krachtens respectievelijk artikel 27, 27 bis, 

28 of 29 opnieuw in te voeren, wordt in elk 

geval rekening gehouden met de in artikel 

26, respectievelijk artikel 30 bedoelde 

criteria. 

2. Het grenstoezicht aan de 

binnengrenzen wordt slechts als uiterste 

middel en in overeenstemming met de 

artikelen 27 en 28 heringevoerd. Wanneer 

wordt overwogen het grenstoezicht aan de 

binnengrenzen krachtens artikel 27 

opnieuw in te voeren, wordt in elk geval 

rekening gehouden met de in artikel 26 

bedoelde criteria. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/52 

Amendement  52 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) 2016/399 

Artikel 25 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Indien de ernstige bedreiging voor 

de openbare orde of de binnenlandse 

veiligheid in de betrokken lidstaat langer 

duurt dan de in lid 1 bedoelde periode, 

kan die lidstaat, rekening houdend met de 

in artikel 26 vermelde criteria en 

overeenkomstig artikel 27, het 

grenstoezicht aan zijn binnengrenzen op 

de in lid 1 genoemde gronden, en 

rekening houdend met nieuwe elementen, 

verlengen met hernieuwbare perioden die 

overeenstemmen met de voorzienbare 

duur van de ernstige bedreiging en niet 

langer zijn dan zes maanden. 

Schrappen 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/53 

Amendement  53 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) 2016/399 

Artikel 25 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De totale periode gedurende welke 

het grenstoezicht aan de binnengrenzen 

opnieuw wordt ingevoerd, duurt met 

inbegrip van de verlengingen 

overeenkomstig lid 3 niet langer dan een 

jaar. 

4. Onverminderd artikel 28 duurt de 

totale periode gedurende welke het 

grenstoezicht aan de binnengrenzen om 

dezelfde redenen wordt ingevoerd, met 

inbegrip van verlengingen, niet langer dan 

een jaar.  

In de in artikel 27 bis bedoelde 

uitzonderlijke gevallen kan die totale 

periode overeenkomstig dat artikel verder 

worden verlengd met maximaal twee jaar. 

 

In de in artikel 29 bedoelde uitzonderlijke 

omstandigheden kan de totale periode 

overeenkomstig lid 1 van dat artikel 

worden verlengd met maximaal twee 

jaar." 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/54 

Amendement  54 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) 2016/399 

Artikel 25 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Dit artikel geldt onverminderd 

maatregelen die overeenkomstig artikel 29 

kunnen worden vastgesteld in 

uitzonderlijke omstandigheden wanneer 

de algemene werking van de ruimte 

zonder binnengrenstoezicht in gevaar is.  

 De totale periode gedurende welke het 

grenstoezicht aan de binnengrenzen 

krachtens dit artikel opnieuw wordt 

ingevoerd, wordt niet verlengd door 

middel van of gecombineerd met 

maatregelen die zijn vastgesteld 

overeenkomstig artikel 29.  

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/55 

Amendement  55 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – punt -i (nieuw)Verordening (EU) 2016/399 

Artikel 27 – titel 

 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -i) de titel wordt vervangen door: 

Procedure voor de tijdelijke herinvoering 

van het grenstoezicht aan de binnengrenzen 

op grond van artikel 25 

"Procedure voor de tijdelijke herinvoering 

of verlenging van het grenstoezicht aan de 

binnengrenzen in het geval van 

voorzienbare gebeurtenissen"; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/56 

Amendement  56 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – punt -i bis (nieuw)Verordening (EU) 2016/399 

Artikel 27 – lid -1 (nieuw) 

 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -i bis) lid 1 wordt vervangen door: 

 "-1. Indien een lidstaat in de ruimte 

zonder binnengrenstoezicht vaststelt dat 

er sprake is van een ernstige bedreiging 

voor de openbare orde in of de 

binnenlandse veiligheid van zijn 

grondgebied, kan die lidstaat bij wijze van 

uitzondering besluiten tot herinvoering of, 

indien nodig, tot verlenging van 

grenstoezicht aan alle of bepaalde delen 

van zijn binnengrenzen, voor de 

voorzienbare duur van de ernstige 

bedreiging, maar niet langer dan zes 

maanden. 

1. Een lidstaat die overweegt op grond 

van artikel 25 het grenstoezicht aan de 

binnengrenzen opnieuw in te voeren, stelt 

uiterlijk vier weken vóór de geplande 

herinvoering, of eerder, indien de tot 

herinvoering van het grenstoezicht aan de 

binnengrenzen nopende omstandigheden 

minder dan vier weken vóór de geplande 

herinvoering bekend worden, de andere 

lidstaten en de Commissie hiervan in 

kennis. Daartoe verstrekt hij de volgende 

informatie:  

1. Een lidstaat die overweegt op grond 

van de criteria van artikel 26 het 

grenstoezicht aan de binnengrenzen 

opnieuw in te voeren of te verlengen, stelt 

uiterlijk vier weken vóór de geplande 

herinvoering of verlenging, of eerder, 

indien de tot herinvoering van het 

grenstoezicht aan de binnengrenzen 

nopende omstandigheden minder dan vier 

weken vóór de geplande herinvoering 

bekend worden, de andere lidstaten en de 

Commissie hiervan in kennis. Daartoe 

verstrekt hij de volgende informatie: 

a) de redenen voor de voorgenomen a) de redenen voor de beoogde 
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herinvoering, waarbij alle relevante 

gegevens worden vermeld over de 

gebeurtenissen die een ernstige bedreiging 

voor hun openbare orde of hun 

binnenlandse veiligheid inhouden;  

herinvoering of verlenging, waarbij alle 

relevante gegevens worden vermeld over 

de gebeurtenissen die een ernstige 

bedreiging voor hun openbare orde of hun 

binnenlandse veiligheid inhouden, alsmede 

de redenen waarom alternatieve 

maatregelen door de betrokken lidstaat 

ondoeltreffend worden geacht of 

ondoeltreffend zijn bevonden; 

b) de draagwijdte van de 

voorgenomen herinvoering, waarbij wordt 

aangegeven aan welke delen van de 

binnengrenzen het toezicht opnieuw wordt 

ingevoerd;  

b) de draagwijdte van de 

voorgenomen herinvoering of verlenging, 

waarbij wordt aangegeven aan welke delen 

van de binnengrenzen het toezicht opnieuw 

wordt ingevoerd of verlengd; 

c) de namen van de aangewezen 

grensdoorlaatposten;  

c) de namen van de aangewezen 

grensdoorlaatposten; 

d) de datum en de duur van de 

geplande herinvoering;  

d) de datum en de duur van de 

geplande herinvoering; 

e) in voorkomend geval, de 

maatregelen die de andere lidstaten zouden 

moeten treffen.  

e) in voorkomend geval, de 

maatregelen die de andere lidstaten zouden 

moeten treffen, zoals geregeld vóór de 

tijdelijke herinvoering of verlenging van 

het grenstoezicht aan de binnengrenzen. 

De kennisgeving op grond van de eerste 

alinea kan door twee of meer lidstaten 

samen worden gedaan.  

De kennisgeving op grond van de eerste 

alinea kan door twee of meer lidstaten 

samen worden gedaan.  

Indien nodig kan de Commissie de 

betrokken lidstaat of lidstaten om 

aanvullende informatie verzoeken.  

Indien nodig kan de Commissie de 

betrokken lidstaat of lidstaten om 

aanvullende informatie verzoeken, onder 

meer over de samenwerking met andere 

lidstaten die rechtstreeks worden 

getroffen door de voorgenomen 

herinvoering of verlenging van het 

grenstoezicht aan de binnengrenzen, 

alsook om aanvullende informatie die 

nodig is om na te gaan of de maatregel 

een uiterste middel is."; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/57 

Amendement  57 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – punt i 

Verordening (EU) 2016/399 

Artikel 27 – lid 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a bis) een risicobeoordeling waarin 

wordt nagegaan hoelang de vastgestelde 

bedreiging naar verwachting zal blijven 

bestaan en welke delen van de 

binnengrenzen worden getroffen, wordt 

aangetoond dat de verlenging van het 

toezicht een uiterste middel is en wordt 

uitgelegd hoe grenstoezicht de 

vastgestelde bedreiging zou helpen 

aanpakken. Wanneer het grenstoezicht 

aan de binnengrenzen reeds voor meer 

dan zes maanden is heringevoerd, wordt 

in de risicobeoordeling ook uitgelegd hoe 

de vorige herinvoering van grenstoezicht 

heeft bijgedragen tot het verhelpen van de 

vastgestelde bedreiging. 

Schrappen 

De risicobeoordeling bevat ook een 

gedetailleerd verslag van de coördinatie 

tussen de betrokken lidstaat en de lidstaat 

of lidstaten waarmee hij binnengrenzen 

deelt waaraan grenstoezicht is 

uitgeoefend. 

 

De Commissie deelt de risicobeoordeling 

met het Europees Grens- en 

kustwachtagentschap en Europol, 

naargelang het geval. 

 

Or. en 
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