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21.11.2018 A8-0356/58 

Ændringsforslag  58 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – nr. ii 

Forordning (EU) nr. 2016/399 

Artikel 27 – stk. 1 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) i stk. 1 affattes litra e) således:  udgår 

e) i givet fald de foranstaltninger, 

som de øvrige medlemsstater skal træffe, 

således som det er aftalt forud for den 

midlertidige genindførelse af 

grænsekontrol ved de berørte indre 

grænser." 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/59 

Ændringsforslag  59 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – nr. iii 

Forordning (EU) nr. 2016/399 

Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iii) stk. 1, sidste punktum, affattes 

således:  
udgår 

”Kommissionen kan om nødvendigt 

anmode den eller de pågældende 

medlemsstater om yderligere oplysninger, 

herunder vedrørende samarbejdet med de 

medlemsstater, der er berørt af den 

planlagte forlængelse af 

grænsekontrollen ved de indre grænser, 

samt yderligere oplysninger med henblik 

på at vurdere, om foranstaltningen er den 

sidste udvej." 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/60 

Ændringsforslag  60 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – nr. iii a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 2016/399 

Artikel 27 – stk. 2 a (nyt) 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 iiia) Stk. 2 og 3 affattes således: 

 "-2a. Hvis den alvorlige trussel mod den 

offentlige orden eller den indre sikkerhed 

i den pågældende medlemsstat varer ved 

længere end det i nærværende artikels stk. 

-1 nævnte tidsrum, kan medlemsstaten 

forlænge eller, hvor det er nødvendigt, 

yderligere forlænge grænsekontrollen ved 

sine indre grænser i overensstemmelse 

med de i artikel 26 omhandlede kriterier 

og i overensstemmelse med nærværende 

artikel af de samme grunde som dem, der 

er nævnt i nærværende artikels stk. 1, og 

under hensyntagen til eventuelle nye 

omstændigheder for yderligere fornybare 

tidsrum, som skal svare til den forventede 

varighed af den alvorlige trussel, men dog 

højst med en varighed af seks måneder. 

En sådan forlængelse kan finde sted, 

forudsat at den pågældende medlemsstat 

vurderer eller har konstateret, at 

alternative aktioner og foranstaltninger til 

afhjælpning af truslen vil være eller er 

virkningsløse. 

 -2b. Med henblik på at anvende 

kriterierne i artikel 26 vurderer den 

pågældende medlemsstat den forventede 

varighed af den konstaterede trussel, og 
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hvilke afsnit af de indre grænser der er 

berørt, idet den dokumenterer, at 

grænsekontrol ved de indre grænser er en 

sidste udvej, og begrunder, hvordan denne 

grænsekontrol vil bidrage til at imødegå 

den konstaterede trussel.  

 Den pågældende medlemsstat fremlægger 

en risikovurdering sammen med 

meddelelsen om genindførelse eller 

forlængelse af grænsekontrollen ved de 

indre grænser.  

 Den i nærværende stykke omhandlede 

risikovurdering forelægges 

Kommissionen og de øvrige 

medlemsstater. Kommissionen kan, hvis 

det er relevant, anmode Det Europæiske 

Agentur for Grænse- og Kystbevogtning 

eller Europol om deres holdning for så 

vidt angår de faktiske omstændigheder i 

relation til risikovurderingen." 

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger 

forelægges Europa-Parlamentet og Rådet 

samtidig med, at der foretages underretning 

af de andre medlemsstater og 

Kommissionen i henhold til nævnte stykke.  

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger 

forelægges Europa-Parlamentet og Rådet 

samtidig med, at der foretages underretning 

af de andre medlemsstater og 

Kommissionen i henhold til nævnte stykke. 

3. Medlemsstater, der sender en 

underretning efter stk. 1, kan om 

nødvendigt og i overensstemmelse med 

national ret beslutte at klassificere dele af 

oplysningerne.  

3. Medlemsstater, der indgiver en 

underretning efter stk. 1 og en 

risikovurdering efter stk. 1b, kan om 

nødvendigt og i overensstemmelse med 

national ret beslutte at klassificere disse 

eller dele deraf. 

Sådan klassificering udelukker ikke, at 

Kommissionen stiller oplysningerne til 

rådighed for Europa-Parlamentet. 

Fremsendelse og håndtering af 
oplysninger og dokumenter fremsendt til 

Europa-Parlamentet efter denne artikel 

behandles i overensstemmelse med regler 

om fremsendelse og håndtering af 

klassificerede informationer, der finder 

anvendelse mellem Europa-Parlamentet 

og Kommissionen.  

En sådan klassificering udelukker ikke 

andre medlemsstaters adgang til disse 

fortrolige oplysninger gennem passende 

og sikre kanaler for politisamarbejde,  

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/61 

Ændringsforslag  61 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – nr. iv 

Forordning (EU) nr. 2016/399 

Artikel 27 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Når en medlemsstat har foretaget en 

underretning efter stk. 1, kan 

Kommissionen eller en af de øvrige 

medlemsstater afgive udtalelse med 

henblik på den høring, der er nævnt i stk. 5, 

uden at det berører artikel 72 i TEUF. 

4. Når en medlemsstat har foretaget en 

underretning efter stk. 1, kan 

Kommissionen eller en direkte berørt 

medlemsstat med forbehold af artikel 72 i 

TEUF afgive en begrundet udtalelse med 

henblik på den høring, der er nævnt i stk. 5. 

Såfremt Kommissionen har 

betænkeligheder med hensyn til, hvorvidt 

den planlagte genindførelse af 

grænsekontrol ved de indre grænser er 

nødvendig og står i et rimeligt forhold til 

truslen, eller såfremt den er af den 

opfattelse, at en høring om visse aspekter 

ved underretningen er hensigtsmæssig, 

afgiver den udtalelse herom. 

Såfremt Kommissionen har 

betænkeligheder med hensyn til, hvorvidt 

den planlagte genindførelse eller 

forlængelse af grænsekontrollen ved de 

indre grænser er nødvendig og står i et 

rimeligt forhold til truslen, eller såfremt 

den er af den opfattelse, at en høring om 

visse aspekter ved underretningen er 

hensigtsmæssig, afgiver den udtalelse 

herom. De direkte berørte medlemsstater 

kan også afgive udtalelse om de 

konsekvenser, som genindførelsen eller 

forlængelsen af grænsekontrollen ved de 

indre grænser har for dem, samt, hvis det 

er relevant, om deres nødvendighed og 

proportionalitet. 

Kommissionen afgiver en udtalelse, hvis 

grænsekontrollen ved de indre grænser 

allerede har været genindført i seks 

måneder." 

Kommissionen afgiver en udtalelse, hvis 

grænsekontrollen ved de indre grænser 

allerede har været genindført eller er blevet 

forlænget i mere end seks måneder." 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/62 

Ændringsforslag  62 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra v 

Forordning (EU) nr. 2016/399 

Artikel 27 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. ”Oplysningerne omhandlet i stk. 1 

og enhver udtalelse fra Kommissionen eller 

en medlemsstat efter stk. 4 gøres til 

genstand for en høring under 

Kommissionens ledelse. Når det er 

relevant, skal høringen omfatte fælles 

møder mellem den medlemsstat, der 

planlægger at genindføre grænsekontrol 

ved de indre grænser, de øvrige 

medlemsstater, navnlig dem, der er direkte 

berørt af disse foranstaltninger, og de 

relevante agenturer. Der foretages en 

undersøgelse af proportionaliteten af de 

planlagte foranstaltninger, den 

konstaterede trussel mod den offentlige 

orden eller den indre sikkerhed og 

metoderne til sikring af det gensidige 

samarbejde mellem medlemsstaterne. Den 

medlemsstat, der planlægger at genindføre 

grænsekontrol ved de indre grænser eller 

forlænge denne kontrol, tager størst 

muligt hensyn til resultaterne af denne 

høring i forbindelse med gennemførelsen 

af grænsekontrol." 

5. "Oplysningerne omhandlet i stk. 1, 

-2a og -2b og enhver udtalelse fra 

Kommissionen eller en medlemsstat efter 

stk. 4 gøres til genstand for en høring under 

Kommissionens ledelse. Når det er 

relevant, skal høringen omfatte fælles 

møder mellem den medlemsstat, der 

planlægger at genindføre eller forlænge 

grænsekontrol ved de indre grænser, de 

øvrige medlemsstater, navnlig dem, der er 

direkte berørt af disse foranstaltninger, og 

de relevante agenturer. Der foretages en 

undersøgelse af proportionaliteten af de 

planlagte foranstaltninger, den 

konstaterede trussel mod den offentlige 

orden eller den indre sikkerhed og 

metoderne til sikring af det gensidige 

samarbejde mellem medlemsstaterne. Den 

medlemsstat, der planlægger at genindføre 

eller forlænge grænsekontrol ved de indre 

grænser, tager hensyn til resultaterne af 

sådanne høringer eller underretter 

Kommissionen og de hørte medlemsstater 

om, hvilke begrænsninger der har afholdt 

den fra at følge disse resultater. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/63 

Ændringsforslag  63 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. v a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 2016/399 

Artikel 27 – stk. 6 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 va) Stk. 6 affattes således: 

6. Den i stk. 5 nævnte høring skal finde 

sted mindst ti dage før den planlagte dato 

for genindførelse af grænsekontrollen.  

6. Den i stk. 5 nævnte høring skal 

finde sted mindst ti dage før den planlagte 

dato for genindførelse eller forlængelse af 

grænsekontrollen. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/64 

Ændringsforslag  64 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 3 – nr. 4 

Forordning (EU) nr. 2016/399 

Artikel 27a – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Rådet kan under behørig 

hensyntagen til Kommissionens udtalelse 

henstille til, at medlemsstaten træffer 

afgørelse om yderligere at forlænge 

grænsekontrollen ved de indre grænser 

med op til seks måneder. Dette tidsrum 

kan forlænges op til tre gange med 

yderligere tidsrum på hver højst seks 

måneder. Rådet angiver i sin henstilling 

som minimum de oplysninger der er 

omhandlet i artikel 27, stk. 1, litra a)-e). 

Når det er relevant, fastsætter det 

betingelserne for samarbejdet mellem de 

berørte medlemsstater." 

4. Rådet kan under behørig 

hensyntagen til Kommissionens udtalelse 

henstille til, at medlemsstaten træffer 

afgørelse om yderligere at forlænge 

grænsekontrollen ved de indre grænser 

med op til seks måneder. Denne periode 

kan forlænges, så længe den alvorlige 

trussel varer ved, og forudsat at der i en 
yderligere periode på op til seks måneder 

er truffet modsvarende ekstraordinære 

nationale foranstaltninger inden for 

landets område for at imødegå denne 

trussel. Rådet angiver i sin henstilling som 

minimum de oplysninger der er omhandlet 

i artikel 27, stk. 1, litra a)-e). Når det er 

relevant, fastsætter det betingelserne for 

samarbejdet mellem de berørte 

medlemsstater. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/65 

Ændringsforslag  65 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 d (nyt) 

Forordning (EU) nr. 2016/399 

Artikel 29 – stk. 5 – afsnit (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3d) I artikel 29, stk. 5, tilføjes følgende 

afsnit: 

 "Det samlede tidsrum, i hvilket 

grænsekontrol ved de indre grænser 

genindføres i henhold til nærværende 

artikel, må ikke forlænges eller 

kombineres med foranstaltninger, der er 

truffet i henhold til artikel 27 og 28." 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/66 

Ændringsforslag  66 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 2016/399 

Artikel 28 – stk. 4 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 3a) Artikel 28, stk. 4, affattes således: 

4. Med forbehold af artikel 25, stk. 4, 

må det samlede tidsrum, hvori der 

genindføres grænsekontrol ved de indre 

grænser på grundlag af det oprindelige 

tidsrum efter nærværende artikels stk. 1 og 

forlængelserne efter nærværende artikels 

stk. 3, ikke overstige to måneder.  

4. Det samlede tidsrum, hvori der 

genindføres grænsekontrol ved de indre 

grænser på grundlag af det oprindelige 

tidsrum efter nærværende artikels stk. 1 og 

forlængelserne efter nærværende artikels 

stk. 3, må ikke overstige to måneder." 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/67 

Ændringsforslag  67 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt) 

Forordning (EU) nr. 2016/399 

Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b) I artikel 29, stk. 1, tilføjes følgende 

afsnit: 

 Der tages hensyn til de i artikel 30 

omhandlede kriterier i hvert enkelt 

tilfælde, hvor en midlertidig genindførelse 

eller forlængelse af grænsekontrol ved de 

indre grænser i henhold til nærværende 

artikel overvejes. 

Or. en 

 

 


