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21.11.2018 A8-0356/48 

Predlog spremembe  48 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Vendar so izkušnje pokazale, da 

nekatere resne grožnje javnemu redu ali 

notranji varnosti, kot so čezmejne 

teroristične grožnje ali specifični primeri 

sekundarnega gibanja migrantov brez 

urejenega statusa v Uniji, ki so 

upravičevale ponovno uvedbo nadzora 

mej, lahko trajajo tudi dlje od navedenih 

obdobij. Zato je potrebno in upravičeno, da 

se obdobja, ki se uporabljajo za začasno 

ponovno uvedbo nadzora na notranjih 

mejah, prilagodijo trenutnim potrebam, ob 

tem pa se zagotovi, da se ta ukrep ne 

zlorablja ter se uporabi izjemoma in le kot 

skrajni ukrep. V ta namen bi moralo biti 

obdobje, ki se uporablja na podlagi 

člena 25 Zakonika o schengenskih mejah, 

podaljšano na eno leto. 

(4) Vendar so izkušnje pokazale, da 

nekatere resne grožnje javnemu redu ali 

notranji varnosti lahko trajajo tudi dlje od 

navedenih obdobij. Zato je potrebno in 

upravičeno, da se obdobja, ki se 

uporabljajo za začasno ponovno uvedbo 

nadzora na notranjih mejah, prilagodijo 

trenutnim potrebam, ob tem pa se zagotovi, 

da se ta ukrep ne zlorablja ter se uporabi 

izjemoma in le kot skrajni ukrep. V ta 

namen bi moralo biti obdobje, ki se 

uporablja na podlagi člena 25 Zakonika o 

schengenskih mejah, podaljšano na eno 

leto. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/49 

Predlog spremembe  49 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Sklicevanje na člen 29 v 

členu 25(4) bi bilo treba spremeniti, da bi 

se pojasnila povezava med obdobji, ki se 

uporabljajo v okviru člena 29, in obdobji, 

ki se uporabljajo v okviru člena 25 

Zakonika o schengenskih mejah. 

(9) Sklicevanje na člen 29 v 

členu 25(4) bi bilo treba spremeniti, da bi 

se pojasnila povezava med obdobji, ki se 

uporabljajo v okviru člena 29, in obdobji, 

ki se uporabljajo v okviru členov 25, 27 in 

27a Zakonika o schengenskih mejah. 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

21.11.2018 A8-0356/50 

Predlog spremembe  50 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) 2016/399 

Člen 25 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar se na območju brez nadzora 

na notranjih mejah pojavi resna grožnja 

javnemu redu ali notranji varnosti v državi 

članici, lahko ta država članica izjemoma 

ponovno uvede nadzor meje na vseh ali 

določenih delih svoje notranje meje za 

določeno obdobje do največ 30 dni, ali za 

čas predvidenega trajanja resne grožnje, 

če ta traja več kot 30 dni, vendar ne za več 

kot šest mesecev. Obseg in trajanje začasne 

ponovne uvedbe nadzora na notranjih 

mejah ne presegata tega, kar je nujno 

potrebno glede na resnost grožnje. 

1. Kadar na območju brez nadzora na 

notranjih mejah država članica ugotovi, da 

obstaja resna grožnja javnemu redu ali 

notranji varnosti na njenem ozemlju, lahko 

ta država članica izjemoma ponovno uvede 

nadzor meje na vseh ali določenih delih 

svoje notranje meje. Obseg in trajanje 

začasne ponovne uvedbe nadzora na 

notranjih mejah ne presegata tega, kar je 

nujno potrebno glede na resnost grožnje. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/51 

Predlog spremembe  51 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) 2016/399 

Člen 25 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Nadzor na notranjih mejah se 

ponovno uvede le v skrajnem primeru ter v 

skladu s členi 27, 27a, 28 in 29. V vsakem 

primeru, ko se odloča o ponovni uvedbi 

nadzora na notranjih mejah na podlagi 

člena 27, 27a, 28 oziroma 29, se 

upoštevajo merila iz člena 26 oziroma 30. 

2. Nadzor na notranjih mejah se 

ponovno uvede le v skrajnem primeru ter v 

skladu s členoma 27 in 28. V vsakem 

primeru, ko se odloča o ponovni uvedbi 

nadzora na notranjih mejah na podlagi 

člena 27, se upoštevajo merila iz člena 26. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/52 

Predlog spremembe  52 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) 2016/399 

Člen 25 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Če resna grožnja javnemu redu ali 

notranji varnosti v zadevni državi članici 

traja dlje kot obdobje iz odstavka 1 tega 

člena, lahko ta država članica večkrat za 

obdobje predvidenega trajanja resne 

grožnje, ki ne presega šest mesecev, 

podaljša nadzor na svojih notranjih 

mejah, ob upoštevanju meril iz člena 26 in 

v skladu s postopkom iz člena 27, in sicer 

iz istih razlogov, kot so navedeni v 

odstavku 1 tega člena, in ob upoštevanju 

morebitnih novih elementov. 

črtano 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/53 

Predlog spremembe  53 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) 2016/399 

Člen 25 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Celotno trajanje ponovno 

uvedenega nadzora na notranjih mejah, 

vključno s podaljšanji iz odstavka 3 tega 

člena, ni daljše od enega leta. 

4. Brez poseganja v člen 28 celotno 

trajanje ponovno uvedenega nadzora na 

notranjih mejah na podlagi istih razlogov, 

vključno z morebitnimi podaljšanji, ni 

daljše od enega leta.  

V primeru izrednih okoliščin iz člena 27a 

se lahko to celotno obdobje podaljša za 

največ dve leti v skladu z navedenim 

členom. 

 

V primeru izrednih okoliščin iz člena 29 

se lahko to celotno obdobje podaljša za 

največ dve leti v skladu z odstavkom 1 

navedenega člena. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/54 

Predlog spremembe  54 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) 2016/399 

Člen 25 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Ta člen ne posega v ukrepe, ki se 

lahko sprejmejo v skladu s členom 29 v 

primeru izjemnih okoliščin, ko je 

ogroženo splošno delovanje območja brez 

nadzora na notranjih mejah.  

 Skupno trajanje ponovno uvedenega 

nadzora na notranjih mejah iz tega člena 

se ne podaljša ali združi z ukrepi, 

sprejetimi v skladu s členom 29.  

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/55 

Predlog spremembe  55 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka -i (novo) 

Uredba (EU) 2016/399 

Člen 27 – naslov 

 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-i) naslov se nadomesti z naslednjim: 

Postopek za začasno ponovno uvedbo 

nadzora na notranjih mejah na podlagi 

člena 25 

Postopek za začasno ponovno uvedbo ali 

podaljšanje nadzora na notranjih mejah v 

primeru predvidljivih dogodkov 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/56 

Predlog spremembe  56 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka -i a (novo) 

Uredba (EU) 2016/399 

Člen 27 – odstavek -1 (novo) 

 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-ia) odstavek 1 se nadomesti z 

naslednjim: 

 „-1. Kadar na območju brez nadzora 

na notranjih mejah država članica 

ugotovi, da obstaja resna grožnja javnemu 

redu ali notranji varnosti na njenem 

ozemlju, lahko ta država članica 

izjemoma ponovno uvede in po potrebi 

podaljša nadzor meje na vseh ali 

določenih delih svoje notranje meje za 

obdobje predvidenega trajanja resne 

grožnje, ki ne presega šest mesecev. 

1. Kadar država članica načrtuje 

ponovno uvedbo nadzora na notranjih 

mejah na podlagi člena 25, o tem 

najpozneje v štirih tednih pred načrtovano 

ponovno uvedbo ali v krajšem obdobju, 

kadar so okoliščine, zaradi katerih je treba 

ponovno uvesti nadzor na notranjih mejah, 

znane manj kot štiri tedne pred načrtovano 

ponovno uvedbo, uradno obvesti ostale 

države članice in Komisijo. V ta namen 

zagotovi naslednje informacije:  

1. Kadar država članica načrtuje 

ponovno uvedbo ali podaljšanje nadzora 

na notranjih mejah v skladu z merili iz 

člena 26, o tem najpozneje v štirih tednih 

pred načrtovano ponovno uvedbo oziroma 

podaljšanjem ali v krajšem obdobju, kadar 

so okoliščine, zaradi katerih je treba 

ponovno uvesti nadzor na notranjih mejah, 

znane manj kot štiri tedne pred načrtovano 

ponovno uvedbo, uradno obvesti ostale 

države članice in Komisijo. V ta namen 

zagotovi naslednje informacije: 

(a) razloge za predlagano ponovno 

uvedbo, vključno z vsemi ustreznimi 

podrobnimi podatki o dogodkih, ki resno 

(a) razloge za nameravano ponovno 

uvedbo ali podaljšanje, vključno z vsemi 

ustreznimi podrobnimi podatki o dogodkih, 
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ogrožajo njen javni red ali notranjo 

varnost;  

ki resno ogrožajo njen javni red ali 

notranjo varnost, ter razloge, na podlagi 

katerih je država članica ocenila ali 

ugotovila, da alternativni ukrepi niso 

učinkoviti; 

(b) obseg predlagane ponovne uvedbe, 

s posebno navedbo dela ali delov notranjih 

meja, na katerih je treba ponovno uvesti 

nadzor meje;  

(b) obseg predlagane ponovne uvedbe 

ali podaljšanja, s posebno navedbo dela ali 

delov notranjih meja, na katerih je treba 

ponovno uvesti ali podaljšati nadzor meje; 

(c) imena odobrenih mejnih prehodov;  (c) imena odobrenih mejnih prehodov; 

(d) datum in trajanje načrtovane 

ponovne uvedbe;  

(d) datum in trajanje načrtovane 

ponovne uvedbe; 

(e) kadar je ustrezno, ukrepe, ki naj bi 

jih sprejele ostale države članice.  

(e) kadar je ustrezno, ukrepe, ki naj bi 

jih sprejele ostale države članice, kot je 

bilo dogovorjeno pred zadevno začasno 

ponovno uvedbo ali podaljšanjem nadzora 

na notranjih mejah. 

Uradno obvestilo na podlagi prvega 

pododstavka lahko predložita tudi dve ali 

več držav članic skupaj.  

Uradno obvestilo na podlagi prvega 

pododstavka lahko predložita tudi dve ali 

več držav članic skupaj.  

Če je potrebno, lahko Komisija od zadevne 

države članice oziroma zadevnih držav 

članic zahteva dodatne informacije.  

Če je potrebno, lahko Komisija od zadevne 

države članice oziroma zadevnih držav 

članic zahteva dodatne informacije, tudi 

glede sodelovanja z drugimi državami 

članicami, ki jih neposredno zadeva 

načrtovana ponovna uvedba ali 

podaljšanje nadzora na notranjih mejah, 

ter dodatne informacije, potrebne za 

oceno, ali gre za skrajni ukrep.“; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/57 

Predlog spremembe  57 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka i 

Uredba (EU) 2016/399 

Člen 27 – odstavek 1 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(aa) oceno tveganja, ki opredeljuje, 

koliko časa naj bi trajala ugotovljena 

grožnja in kateri deli notranje meje so 

ogroženi, dokazuje, da je podaljšanje 

nadzora na notranjih mejah skrajni 

ukrep, in pojasnjuje, kako bi nadzor mej 

pripomogel k odpravi ugotovljene grožnje. 

Če je bil nadzor mej že ponovno uveden za 

obdobje, ki presega šest mesecev, ocena 

tveganja pojasni tudi, kako je predhodna 

ponovna uvedba nadzora mej prispevala k 

odpravi ugotovljene grožnje. 

črtano 

Ocena tveganja vsebuje tudi podrobno 

poročilo o usklajevanju, ki je potekalo 

med zadevno državo članico in državami 

članicami, s katerimi ima skupne notranje 

meje, na katerih se izvaja nadzor. 

 

Komisija oceno tveganja posreduje 

Evropski agenciji za mejno in obalno 

stražo oziroma Europolu, kakor je 

ustrezno.“; 

 

Or. en 

 

 


