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21.11.2018 A8-0356/48 

Amendamentul  48 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Cu toate acestea, experiența a 

demonstrat că anumite amenințări grave la 

adresa ordinii publice sau a securității 

interne, cum ar fi amenințările teroriste 

transfrontaliere sau anumite cazuri de 

deplasări secundare ale migranților în 

situație neregulamentară pe teritoriul 

Uniunii, care justifică reintroducerea 

controalelor la frontieră, pot depăși cu 

mult perioadele sus-menționate. Prin 

urmare, este necesar și justificat să se 

ajusteze la nevoile actuale perioadele 

maxime aplicabile reintroducerii temporare 

a controalelor la frontieră, asigurându-se în 

același timp că nu se recurge abuziv la o 

astfel de măsură și că aceasta rămâne o 

excepție destinată utilizării numai în ultimă 

instanță. În acest scop, perioada generală 

aplicabilă în temeiul articolului 25 din 

Codul frontierelor Schengen ar trebui 

majorată la un an. 

(4) Cu toate acestea, experiența a 

demonstrat că anumite amenințări grave la 

adresa ordinii publice sau a securității 

interne pot depăși cu mult perioadele sus-

menționate. Prin urmare, este necesar și 

justificat să se ajusteze la nevoile actuale 

perioadele maxime aplicabile reintroducerii 

temporare a controalelor la frontieră, 

asigurându-se în același timp că nu se 

recurge abuziv la o astfel de măsură și că 

aceasta rămâne o excepție destinată 

utilizării numai în ultimă instanță. În acest 

scop, perioada generală aplicabilă în 

temeiul articolului 25 din Codul 

frontierelor Schengen ar trebui majorată la 

un an. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/49 

Amendamentul  49 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Trimiterea făcută în articolul 25 

alineatul (4) la articolul 29 ar trebui 

modificată în vederea clarificării relației 

dintre perioadele aplicabile în temeiul 

articolelor 29 și 25 din Codul frontierelor 

Schengen. 

(9) Trimiterea făcută în articolul 25 

alineatul (4) la articolul 29 ar trebui 

modificată în vederea clarificării relației 

dintre perioadele aplicabile în temeiul 

articolului 29 și al articolelor 25, 27 și 27a 

din Codul frontierelor Schengen. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/50 

Amendamentul  50 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 25 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Atunci când în spațiul fără 

controale la frontierele interne există o 

amenințare gravă la adresa ordinii publice 

sau a securității interne dintr-un stat 

membru, statul membru respectiv poate 

reintroduce în mod excepțional controalele 

la toate frontierele interne sau în anumite 

părți ale frontierelor sale interne, pentru o 

perioadă limitată de maximum 30 de zile 

sau pe durata previzibilă a amenințării 

grave, dacă aceasta depășește 30 de zile, 

dar fără a se depăși șase luni. Domeniul 

de aplicare și durata reintroducerii 

temporare a controalelor la frontierele 

interne nu depășesc ceea ce este strict 

necesar pentru a răspunde amenințării 

grave. 

1. Atunci când în spațiul fără 

controale la frontierele interne, un stat 

membru stabilește că, pe teritoriul său, 
există o amenințare gravă la adresa ordinii 

publice sau a securității interne, statul 

membru respectiv poate reintroduce în mod 

excepțional controalele la toate frontierele 

interne sau pe anumite tronsoane ale 

frontierelor sale interne. Domeniul de 

aplicare și durata reintroducerii temporare 

a controalelor la frontierele interne nu 

depășesc ceea ce este strict necesar pentru 

a răspunde amenințării grave. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/51 

Amendamentul  51 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 25 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Controalele la frontierele interne se 

reintroduc numai ca măsură de ultimă 

instanță și în conformitate cu articolele 27, 

27a, 28 și 29. Criteriile prevăzute la 

articolul 26 și, respectiv, articolul 30 se iau 

în considerare în fiecare caz în care se are 

în vedere adoptarea unei decizii de 

reintroducere a controalelor la frontierele 

interne în temeiul articolului 27, 27a, 28 

sau 29. 

2. Controalele la frontierele interne se 

reintroduc numai ca măsură de ultimă 

instanță și în conformitate cu articolele 27 

și 28. Criteriile prevăzute la articolul 26 se 

iau în considerare în fiecare caz în care se 

are în vedere adoptarea unei decizii de 

reintroducere a controalelor la frontierele 

interne în temeiul articolului 27. 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

21.11.2018 A8-0356/52 

Amendamentul  52 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 25 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Dacă amenințarea gravă la adresa 

ordinii publice sau a securității interne 

din statul membru afectat continuă după 

expirarea perioadei prevăzute la alineatul 

(1) din prezentul articol, statul membru 

respectiv poate prelungi controalele la 

frontierele sale interne, ținând cont de 

criteriile prevăzute la articolul 26 și în 

conformitate cu articolul 27, din aceleași 

motive ca cele specificate la alineatul (1) 

din prezentul articol și, ținând cont de 

eventualele elemente noi, cu perioade 

reînnoibile corespunzătoare duratei 

previzibile a amenințării grave, fiecare 

astfel de perioadă fiind de maximum șase 

luni. 

eliminat 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/53 

Amendamentul  53 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 25 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Perioada totală pe durata căreia 

sunt reintroduse controalele la frontierele 

interne, incluzând prelungirile prevăzute 

la alineatul (3) din prezentul articol, nu 

poate depăși un an. 

4. Fără a aduce atingere articolului 

28, perioada totală pe durata căreia sunt 

reintroduse controalele la frontierele 

interne, din aceleași motive, inclusiv orice 

prelungire, nu poate depăși un an.  

În cazurile excepționale prevăzute la 

articolul 27a, perioada totală poate fi 

prelungită în continuare cu maximum doi 

ani, în conformitate cu articolul respectiv. 

 

În cazul unor circumstanțe excepționale, 

astfel cum sunt menționate la articolul 29, 

perioada totală poate fi prelungită cu 

maximum doi ani, în conformitate cu 

alineatul (1) din articolul respectiv. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/54 

Amendamentul  54 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 25 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Prezentul articol nu aduce 

atingere măsurilor care pot fi adoptate în 

conformitate cu articolul 29 în cazul unor 

circumstanțe excepționale în care 

funcționarea generală a spațiului fără 

controale la frontierele interne este în 

pericol.  

 Perioada totală pentru care sunt 

reintroduse controalele la frontierele 

interne, în temeiul prezentului articol, nu 

este extinsă sau combinată cu măsurile 

adoptate în temeiul articolului 29.  

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/55 

Amendamentul  55 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul -i (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 27 – titlu 

 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (-i) titlul se înlocuiește cu următorul 

text: 

Procedura pentru reintroducerea temporară 

a controlului la frontierele interne în 

temeiul articolului 25 

„Procedura pentru reintroducerea 

temporară sau prelungirea controlului la 

frontierele interne în cazul unor 

evenimente previzibile”; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/56 

Amendamentul  56 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul -ia (nou)Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 27 – alineatul -1 (nou) 

 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (-ia) alineatul (1) se înlocuiește cu 

următorul text: 

 „-1. Atunci când în spațiul fără 

controale la frontierele interne, un stat 

membru stabilește că pe teritoriul său 

există o amenințare gravă la adresa 

ordinii publice sau a securității interne, 

statul membru respectiv poate reintroduce 

în mod excepțional și, dacă este cazul, 

prelungi controalele la toate frontierele 

interne sau pe anumite tronsoane ale 

frontierelor sale interne pe durata 

previzibilă a amenințării grave, dar fără a 

depăși șase luni. 

1. Atunci când un stat membru 

intenționează să reintroducă controlul la 

frontierele interne în temeiul articolului 

25, acesta notifică celelalte state membre și 

Comisia cel târziu cu patru săptămâni 

înainte de reintroducerea preconizată sau 

într-un termen mai scurt, dacă 

circumstanțele care determină necesitatea 

de a reintroduce controlul la frontierele 

interne devin cunoscute cu mai puțin de 

patru săptămâni înainte de reintroducerea 

preconizată. În acest scop, statul membru 

furnizează următoarele informații:  

1. Atunci când un stat membru 

intenționează să reintroducă sau să 

prelungească controlul la frontierele 

interne, în conformitate cu criteriile 

stabilite la articolul 26, acesta notifică 

celelalte state membre și Comisia cel târziu 

cu patru săptămâni înainte de 

reintroducerea sau prelungirea preconizată 

sau într-un termen mai scurt, dacă 

circumstanțele care determină necesitatea 

de a reintroduce controlul la frontierele 

interne devin cunoscute cu mai puțin de 

patru săptămâni înainte de reintroducerea 

preconizată. În acest scop, statul membru 
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furnizează următoarele informații: 

(a) motivele reintroducerii propuse, 

inclusiv toate datele relevante detaliind 

evenimentele care constituie o amenințare 

gravă la adresa ordinii publice sau a 

securității sale interne;  

(a) motivele reintroducerii sau 

prelungirii dorite, inclusiv toate datele 

relevante detaliind evenimentele care 

constituie o amenințare gravă la adresa 

ordinii publice sau a securității sale interne, 

precum și motivele pentru care statele 

membre în cauză consideră sau au 

constatat că măsurile alternative sunt 

ineficace; 

(b) domeniul de aplicare a 

reintroducerii preconizate, precizând în ce 

parte (părți) a (ale) frontierelor interne 

urmează să fie reintrodus controlul;  

(b) domeniul de aplicare a 

reintroducerii sau prelungirii preconizate, 

precizând în ce parte (părți) a (ale) 

frontierelor interne urmează să fie 

reintrodus sau prelungit controlul; 

(c) denumirea punctelor de trecere 

autorizate;  

(c) denumirea punctelor de trecere 

autorizate; 

(d) data și durata reintroducerii 

preconizate;  

(d) data și durata reintroducerii 

preconizate; 

(e) după caz, măsurile care trebuie să 

fie luate de celelalte state membre.  

(e) după caz, măsurile care trebuie să 

fie luate de celelalte state membre, așa 

cum au fost convenite înaintea 

reintroducerii temporare sau a prelungirii 

controalelor la frontierele interne în 

cauză. 

O notificare în temeiul primului paragraf 

poate fi, de asemenea, înaintată în comun 

de două sau mai multe state membre.  

O notificare în temeiul primului paragraf 

poate fi, de asemenea, înaintată în comun 

de două sau mai multe state membre.  

Dacă este necesar, Comisia poate solicita 

informații suplimentare statului membru 

(statelor membre) în cauză.  

Dacă este necesar, Comisia poate solicita 

informații suplimentare statului membru 

sau statelor membre în cauză, inclusiv în 

ceea ce privește cooperarea cu alte state 

membre afectate direct de reintroducerea 

sau prelungirea preconizată a 

controalelor la frontierele interne, 

inclusiv informațiile suplimentare 

necesare pentru a evalua dacă este vorba 

într-adevăr de o măsură de ultimă 

instanță.”; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/57 

Amendamentul  57 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul i 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 27 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(aa) o evaluare a riscurilor prin care se 

evaluează cât timp se preconizează să 

dureze amenințarea identificată și ce 

secțiuni ale frontierelor interne sunt 

afectate și prin care se demonstrează că 

prelungirea controalelor la frontieră este 

o măsură de ultimă instanță și se explică 

modul în care controalele la frontieră ar 

contribui la gestionarea amenințării 

identificate. În cazul în care controalele la 

frontieră au fost deja reintroduse pe o 

perioadă mai mare de șase luni, evaluarea 

riscurilor explică, de asemenea, modul în 

care reintroducerea anterioară a 

controalelor la frontieră a contribuit la 

remedierea amenințării identificate. 

eliminat 

Evaluarea riscurilor conține, de 

asemenea, un raport detaliat privind 

coordonarea care a avut loc între statul 

membru în cauză și statul membru sau 

statele membre cu care are frontiere 

interne la care au fost efectuate controale. 

 

Comisia comunică evaluarea riscurilor 

Agenției Europene pentru Paza de 

Frontieră și de Coastă și Europol, după 

caz. 

 

Or. en 
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