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21.11.2018 A8-0356/48 

Ändringsförslag  48 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna 

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

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Det har dock visat sig att vissa 

allvarliga hot mot den allmänna ordningen 

eller den inre säkerheten kan kvarstå 

mycket längre än dessa perioder, t.ex. 

gränsöverskridande terroristhot eller 

särskilda fall av irreguljära migranters 

sekundära förflyttningar inom unionen 

vilka motiverar återinförande av 

gränskontroller. Det är därför nödvändigt 

och motiverat att anpassa de 

tidsbegränsningar som tillämpas för 

tillfälligt återinförande av gränskontroll till 

de nuvarande behoven samtidigt som man 

säkerställer att denna åtgärd inte 

missbrukas och förblir ett undantag som 

endast används som en sista utväg. I detta 

syfte bör den allmänna tidsbegränsningen 

enligt artikel 25 i kodexen om 

Schengengränserna förlängas till ett år. 

(4) Det har dock visat sig att vissa 

allvarliga hot mot den allmänna ordningen 

eller den inre säkerheten kan kvarstå 

mycket längre än dessa perioder. Det är 

därför nödvändigt och motiverat att 

anpassa de tidsbegränsningar som 

tillämpas för tillfälligt återinförande av 

gränskontroll till de nuvarande behoven 

samtidigt som man säkerställer att denna 

åtgärd inte missbrukas och förblir ett 

undantag som endast används som en sista 

utväg. I detta syfte bör den allmänna 

tidsbegränsningen enligt artikel 25 i 

kodexen om Schengengränserna förlängas 

till ett år. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/49 

Ändringsförslag  49 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna 

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

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Hänvisningen till artikel 29 i artikel 

25.4 bör ändras för att klargöra 

förhållandet mellan de tidsbegränsningar 

som är tillämpliga enligt artiklarna 29 och 

25 i kodexen om Schengengränserna. 

(9) Hänvisningen till artikel 29 i artikel 

25.4 bör ändras för att klargöra 

förhållandet mellan de tidsbegränsningar 

som är tillämpliga enligt artiklarna 29, 25, 

27 och 27a i kodexen om 

Schengengränserna. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/50 

Ändringsförslag  50 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/399 

Artikel 25 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om det i området utan inre 

gränskontroll föreligger ett allvarligt hot 

mot den allmänna ordningen eller den inre 

säkerheten i en medlemsstat, får den 

medlemsstaten exceptionellt återinföra 

gränskontroll vid hela den inre gränsen, 

eller vid vissa gränsavsnitt, under en 

begränsad tidsperiod på högst 30 dagar 

eller så länge som det allvarliga hotet kan 

förväntas kvarstå om varaktigheten 

överstiger 30 dagar, dock högst sex 

månader. Omfattningen och varaktigheten 

av det tillfälliga återinförandet av 

gränskontroll vid de inre gränserna får inte 

överskrida vad som är absolut nödvändigt 

för att bemöta det allvarliga hotet. 

1. Om en medlemsstat i området utan 

inre gränskontroll fastslår att det föreligger 

ett allvarligt hot mot den allmänna 

ordningen eller den inre säkerheten inom 

dess territorium, får den medlemsstaten 

exceptionellt återinföra gränskontroll vid 

hela den inre gränsen, eller vid vissa 

gränsavsnitt, under en begränsad 

tidsperiod. Omfattningen och varaktigheten 

av det tillfälliga återinförandet av 

gränskontroll vid de inre gränserna får inte 

överskrida vad som är absolut nödvändigt 

för att bemöta det allvarliga hotet. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/51 

Ändringsförslag  51 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/399 

Artikel 25 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Gränskontroll vid de inre gränserna 

ska endast återinföras som en sista utväg 

och i enlighet med artiklarna 27, 27a, 28 

och 29. De kriterier som anges i artikel 26 

respektive 30 ska beaktas varje gång ett 

beslut om återinförande av gränskontroll 

vid de inre gränserna övervägs i enlighet 

med artikel 27, 27a, 28 respektive 29. 

2. Gränskontroll vid de inre gränserna 

ska endast återinföras som en sista utväg 

och i enlighet med artiklarna 27 och 28. De 

kriterier som anges i artikel 26 ska beaktas 

varje gång ett beslut om återinförande av 

gränskontroll vid de inre gränserna 

övervägs i enlighet med artikel 27. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/52 

Ändringsförslag  52 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/399 

Artikel 25 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Om det allvarliga hotet mot den 

allmänna ordningen eller den inre 

säkerheten i den berörda medlemsstaten 

kvarstår efter den tidsperiod som anges i 

punkt 1 i denna artikel, får den 

medlemsstaten förlänga gränskontroll vid 

sina inre gränser, med beaktande av de 

kriterier som avses i artikel 26 och i 

enlighet med artikel 27, på samma 

grunder som anges i punkt 1 i denna 

artikel och, med hänsyn till nya 

omständigheter, i förnybara perioder som 

motsvarar den tid som det allvarliga hotet 

kan förväntas kvarstå, dock högst sex 

månader. 

utgår 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/53 

Ändringsförslag  53 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/399 

Artikel 25 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Ett återinförande av gränskontroll 

vid de inre gränserna får totalt sett endast 

gälla i högst ett år, medräknat 

förlängningar enligt punkt 3 i denna 

artikel. 

4. Utan att det påverkar 

tillämpningen av artikel 28 får ett 

återinförande av gränskontroll vid de inre 

gränserna av samma skäl totalt sett endast 

gälla i högst ett år, medräknat 

förlängningar.  

I de exceptionella fall som avses i artikel 

27a får den totala perioden förlängas 

ytterligare med högst två år i enlighet med 

den artikeln. 

 

När det förekommer exceptionella 

omständigheter som avses i artikel 29 får 

den totala perioden förlängas med högst 

två år i enlighet med punkt 1 i den 

artikeln.” 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/54 

Ändringsförslag  54 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2016/399 

Artikel 25 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Denna artikel påverkar inte 

tillämpningen av de åtgärder som får 

vidtas i enlighet med artikel 29 vid 

exceptionella omständigheter om det 

övergripande funktionssättet för området 

utan inre gränskontroll är utsatt för risk.  

 Den totala perioden för ett återinförande 

av gränskontroll vid de inre gränserna 

enligt denna artikel får inte förlängas 

eller kombineras med åtgärder som 

vidtagits enligt 29.  

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

21.11.2018 A8-0356/55 

Ändringsförslag  55 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 2 – led -i (nytt) 

Förordning (EU) nr 2016/399 

Artikel 27 – rubriken 

 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 -i) Rubriken ska ersättas med 

följande: 

Förfarande vid ett tillfälligt återinförande 

av gränskontroll vid de inre gränserna 

enligt artikel 25 

”Förfarande vid ett tillfälligt återinförande 

eller en förlängning av gränskontroll vid 

de inre gränserna vid förutsebara 

händelser” 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/56 

Ändringsförslag  56 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 2 – led -ia (nytt) 

Förordning (EU) nr 2016/399 

Artikel 27 – punkt -1 (ny) 

 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 -ia) Punkt 1 ska ersättas med följande: 

 ”-1. Om en medlemsstat i området utan 

inre gränskontroll fastslår att det 

föreligger ett allvarligt hot mot den 

allmänna ordningen eller den inre 

säkerheten inom dess territorium, får den 

medlemsstaten exceptionellt och vid behov 

förlänga gränskontrollen vid hela den 

inre gränsen, eller vid vissa gränsavsnitt, 

så länge som det allvarliga hotet kan 

förväntas kvarstå, dock med högst sex 

månader. 

1. Om en medlemsstat planerar att 

återinföra gränskontroll vid sina inre 

gränser enligt artikel 25, ska den meddela 

övriga medlemsstater och kommissionen 

senast fyra veckor före det planerade 

återinförandet, eller inom en kortare 

tidsfrist om de omständigheter som 

föranledde behovet av att återinföra 

gränskontroll vid de inre gränserna blev 

kända mindre än fyra veckor före det 

planerade återinförandet. I detta syfte ska 

medlemsstaten lämna följande uppgifter:  

1. Om en medlemsstat planerar att 

återinföra eller förlänga gränskontroll vid 

sina inre gränser enligt kriterierna i artikel 

26, ska den meddela övriga medlemsstater 

och kommissionen senast fyra veckor före 

det planerade återinförandet, eller inom en 

kortare tidsfrist om de omständigheter som 

föranledde behovet av att återinföra eller 

förlänga gränskontroll vid de inre 

gränserna blev kända mindre än fyra 

veckor före det planerade återinförandet. I 

detta syfte ska medlemsstaten lämna 

följande uppgifter: 

a) Skälen för det planerade 

återinförandet med angivande av alla 

a) Skälen till det planerade 

återinförandet eller förlängningen, med 
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relevanta uppgifter om de händelser som 

utgör ett allvarligt hot mot dess allmänna 

ordning eller inre säkerhet.  

angivande av alla relevanta uppgifter om 

de händelser som utgör ett allvarligt hot 

mot dess allmänna ordning eller inre 

säkerhet, liksom skälen till att den berörda 

medlemsstaten anser eller har konstaterat 

att alternativa åtgärder är verkningslösa. 

b) Omfattningen av det planerade 

återinförandet med angivande av vilket 

eller vilka avsnitt av de inre gränserna som 

återinförandet av gränskontroll gäller.  

b) Omfattningen av det planerade 

återinförandet eller förlängningen med 

angivande av vilket eller vilka avsnitt av de 

inre gränserna som återinförandet eller 

förlängningen av gränskontroll gäller. 

c) Namnen på de godkända 

gränsövergångsställena.  

c) Namnen på de godkända 

gränsövergångsställena. 

d) Datum och varaktighet för det 

planerade återinförandet.  

d) Datum och varaktighet för det 

planerade återinförandet. 

e) I förekommande fall de åtgärder 

som ska vidtas av övriga medlemsstater.  

e) I förekommande fall de åtgärder 

som ska vidtas av övriga medlemsstater 

och som har överenskommits före det 

tillfälliga återinförandet eller den 

tillfälliga förlängningen av gränskontroll 

vid de berörda inre gränserna. 

Ett meddelande enligt första stycket får 

även lämnas in gemensamt av två eller 

flera medlemsstater.  

Ett meddelande enligt första stycket får 

även lämnas in gemensamt av två eller 

flera medlemsstater.  

Kommissionen får, om det är nödvändigt, 

begära ytterligare uppgifter från de berörda 

medlemsstaterna.  

Kommissionen får vid behov begära 

ytterligare uppgifter från den eller de 

berörda medlemsstaterna, bland annat om 

samarbetet med andra medlemsstater som 

påverkas direkt av det planerade 

återinförandet eller den planerade 

förlängningen av gränskontroll vid de 

inre gränserna, samt ytterligare uppgifter 

som behövs för att bedöma om detta är en 

sista utväg.” 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/57 

Ändringsförslag  57 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 2 – led i  

Förordning (EU) nr 2016/399 

Artikel 27 – punkt 1 – led aa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”aa) En riskbedömning där det bedöms 

hur länge det konstaterade hotet förväntas 

kvarstå och vilka avsnitt av de inre 

gränserna som påverkas, där det visas att 

förlängningen av gränskontroll är en sista 

utväg och förklaras hur gränskontroll 

skulle bidra till att komma till rätta med 

det konstaterade hotet. Om gränskontroll 

redan har återinförts i mer än sex 

månader ska det i riskbedömningen även 

förklaras hur det tidigare återinförandet 

av gränskontroll har bidragit till att 

avvärja det konstaterade hotet. 

utgår 

Riskbedömningen ska även innehålla en 

detaljerad rapport om den samordning 

som skedde mellan den berörda 

medlemsstaten och den eller de 

medlemsstater med vilka den delar de inre 

gränser där gränskontroll har utförts. 

 

Kommissionen ska vidarebefordra 

riskbedömningen till Europeiska gräns- 

och kustbevakningsbyrån och Europol, i 

tillämpliga fall.” 

 

Or. en 

 

 


