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21.11.2018 A8-0356/58 

Grozījums Nr.  58 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – ii apakšpunkts 

Regula (ES) 2016/399 

27. pants – 1. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(ii) panta 1. punkta e) apakšpunktu 

aizstāj ar šādu:  
svītrots 

(e) attiecīgos gadījumos — 

pasākumus, kas jāveic pārējām 

dalībvalstīm saskaņā ar vienošanos, kas 

panākta pirms robežkontroles pagaidu 

atjaunošanas pie attiecīgajām iekšējām 

robežām. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/59 

Grozījums Nr.  59 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – iii apakšpunkts 

Regula (ES) 2016/399 

27. pants – 1. punkts - 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(iii) panta 1. punkta pēdējo teikumu 

aizstāj ar šādu:  
svītrots 

Vajadzības gadījumā Komisija var 

pieprasīt attiecīgajai(-ām) dalībvalstij(-īm) 

papildu informāciju, tostarp par 

sadarbību ar dalībvalstīm, kuras skar 

plānotā robežkontroles pagarināšana pie 

iekšējām robežām, kā arī papildu 

informāciju, kas vajadzīga, lai novērtētu, 

vai tas ir galējā risinājuma pasākums. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/60 

Grozījums Nr.  60 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – iiia apakšpunkts (jauns) 

Regula (ES) 2016/399 

27. pants - - 2.a punkts (jauns) 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (iiia) panta 2. un 3. punktu aizstāj ar 

šādu: 

 “-2a. Ja nopietnais apdraudējums 

sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai 

drošībai attiecīgajā dalībvalstī turpinās 

ilgāk par šā panta -1. punktā paredzēto 

laikposmu, minētā dalībvalsts var 

pagarināt vai nepieciešamības gadījumā 

atkārtoti pagarināt robežkontroli pie tās 

iekšējām robežām, ņemot vērā 26. pantā 

minētos kritērijus un saskaņā ar šo pantu, 

pamatojoties uz tiem  Šādu pagarinājumu 

var īstenot tikai tad, ja attiecīgā 

dalībvalsts alternatīvās darbības un 

pasākumus, ar kuriem cenšas novērst 

apdraudējumu, uzskata par neefektīviem 

vai konstatē to neefektivitāti. 

 -2b. Lai īstenotu 26. pantā paredzētos 

kritērijus, attiecīgā dalībvalsts novērtē, cik 

ilgi konstatētais apdraudējums varētu 

turpināties un kuras iekšējo robežu daļas 

ir skartas, pierādot, ka robežkontrole pie 

iekšējām robežām ir galējā risinājuma 

pasākums, un paskaidrojot, kā minētā 

robežkontrole varētu palīdzēt konstatētā 

apdraudējuma novēršanā. 

 Līdztekus paziņojumam par 

robežkontroles pie iekšējām atjaunošanu 
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vai pagarināšanu attiecīgā dalībvalsts 

iesniedz arī riska novērtējumu. 

 Šajā punktā minēto riska novērtējumu 

iesniedz Komisijai un pārējām 

dalībvalstīm. Komisija vajadzības 

gadījumā attiecībā uz minēto riska 

novērtējumu var pieprasīt Eiropas Robežu 

un krasta apsardzes aģentūras vai 

Eiropola viedokli par faktiskajiem 

apstākļiem.”; 

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju 

iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 

vienlaikus ar tās paziņošanu pārējām 

dalībvalstīm un Komisijai, ievērojot minēto 

punktu.  

2. Šā panta 1. punktā minēto 

informāciju iesniedz Eiropas Parlamentam 

un Padomei vienlaikus ar tās paziņošanu 

pārējām dalībvalstīm un Komisijai, 

ievērojot minēto punktu. 

3. Dalībvalstis, kas iesniedz paziņojumu 

saskaņā ar 1. punktu, vajadzības gadījumā 

un saskaņā ar valsts tiesību aktiem var 

nolemt, ka daļa no informācijas ir 

klasificēta.  

3. Dalībvalstis, kas saskaņā ar 

1. punktu iesniedz paziņojumu un riska 

novērtējumu saskaņā ar 1.b punktu, 

vajadzības gadījumā un saskaņā ar valsts 

tiesību aktiem var nolemt, ka minētie 

dokumenti vai to daļa ir klasificēta. 

Šāda klasifikācijas noteikšana neliedz 

Komisijai darīt informāciju pieejamu 

Eiropas Parlamentam. Informācijas un 

dokumentu, ko nosūta Eiropas 

Parlamentam saskaņā ar šo pantu, 

nosūtīšana un apstrāde atbilst 

noteikumiem par klasificētas informācijas 

pārsūtīšanu un apstrādi, kas piemērojami 

starp Eiropas Parlamentu un Komisiju.  

Šāda klasifikācijas noteikšana neliedz 

pārējām dalībvalstīm iespējas piekļūt 

klasificētajai informācijai, izmantojot 

piemērotus un drošus policijas sadarbības 

kanālus.”; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/61 

Grozījums Nr.  61 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – iv apakšpunkts 

Regula (ES) 2016/399 

27. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Pēc dalībvalsts paziņojuma, ko tā 

sniedz saskaņā ar 1. punktu un ņemot vērā 

5. punktā paredzēto konsultēšanos, 

Komisija vai jebkura cita dalībvalsts var 

sniegt atzinumu, neskarot LESD 72. pantu. 

4. Pēc dalībvalsts paziņojuma, ko tā 

sniedz saskaņā ar 1. punktu, un ņemot vērā 

5. punktā paredzēto konsultēšanos, 

Komisija vai tieši skartā dalībvalsts var 

sniegt pamatotu atzinumu, neietekmējot 

LESD 72. pantu. 

Ja Komisijai ir šaubas par plānotās 

robežkontroles atjaunošanas pie iekšējām 

robežām nepieciešamību vai samērīgumu 

vai tā uzskata, ka būtu piemēroti 

konsultēties par dažiem paziņojuma 

aspektiem, tā sniedz attiecīgu atzinumu. 

Ja Komisijai ir šaubas par plānotās 

robežkontroles atjaunošanas vai 

pagarināšanas pie iekšējām robežām 

nepieciešamību vai samērīgumu vai tā 

uzskata, ka būtu piemēroti konsultēties par 

dažiem paziņojuma aspektiem, tā sniedz 

attiecīgu atzinumu. Tieši skartās 

dalībvalstis arī var sniegt atzinumu par 

iekšējo robežu kontroles atjaunošanas vai 

pagarināšanas ietekmi uz tām, un 

vajadzības gadījumā, par tās 

nepieciešamību un samērīgumu. 

Ja robežkontrole pie iekšējām robežām jau 

ir tikusi atjaunota uz sešiem mēnešiem, 

Komisija sniedz atzinumu.”; 

Ja robežkontrole pie iekšējām robežām jau 

ir tikusi atjaunota vai pagarināta uz 

laikposmu ilgāku par sešiem mēnešiem, 

Komisija sniedz atzinumu.”; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/62 

Grozījums Nr.  62 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – v apakšpunkts 

Regula (ES) 2016/399 

27. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Par 1. punktā minēto informāciju 

un ikvienu Komisijas vai dalībvalsts 

atzinumu, kas minēts 4. pantā, notiek 

konsultēšanās, ko vada Komisija. 

Vajadzības gadījumā konsultēšanās ietver 

kopīgas sanāksmes starp dalībvalsti, kas 

plāno atjaunot robežkontroli pie iekšējām 

robežām, pārējām dalībvalstīm, jo īpaši 

tām, kuras tieši skar šādi pasākumi, un 

attiecīgajām aģentūrām. Ir jāizskata 

plānoto pasākumu samērīgums, 

konstatētais apdraudējums sabiedriskajai 

kārtībai vai iekšējai drošībai, kā arī veidi, 

kā nodrošināt dalībvalstu savstarpējo 

sadarbību. Dalībvalsts, kas plāno atjaunot 

vai pagarināt robežkontroli pie iekšējām 

robežām, rūpīgi ņem vērā šādas 

konsultēšanās rezultātus, veicot 

robežkontroles. 

5. “Par 1., -2.a un -2.bpunktā minēto 

informāciju un ikvienu Komisijas vai 

dalībvalsts atzinumu, kas minēts 4. pantā, 

notiek konsultēšanās, ko vada Komisija. 

Vajadzības gadījumā konsultēšanās ietver 

kopīgas sanāksmes starp dalībvalsti, kas 

plāno atjaunot vai pagarināt robežkontroli 

pie iekšējām robežām, pārējām 

dalībvalstīm, jo īpaši tām, kuras tieši skar 

šādi pasākumi, un attiecīgajām aģentūrām. 

Ir jāizskata plānoto pasākumu samērīgums, 

konstatētais apdraudējums sabiedriskajai 

kārtībai vai iekšējai drošībai, kā arī veidi, 

kā nodrošināt dalībvalstu savstarpējo 

sadarbību. Dalībvalsts, kas plāno atjaunot 

vai pagarināt robežkontroli pie iekšējām 

robežām, ņem vērā šādas konsultēšanās 

rezultātus vai informē Komisiju un 

dalībvalstis, ar kurām notika 

konsultēšanās, par radušamies šķēršļiem, 

kuru dēļ tā nevarēja ievērot minētos 

rezultātus. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/63 

Grozījums Nr.  63 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – va apakšpunkts (jauns) 

Regula (ES) 2016/399 

27. pants – 6. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (va) panta 6. punktu aizstāj ar šādu: 

6. Šā panta 5. punktā minētā konsultēšanās 

notiek vismaz desmit dienas pirms dienas, 

kad plānots atjaunot robežkontroli.  

6. “Šā panta 5. punktā minētā 

konsultēšanās notiek vismaz desmit dienas 

pirms dienas, kad plānots atjaunot vai 

pagarināt robežkontroli.” 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/64 

Grozījums Nr.  64 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3. punkts – 4. apakšpunkts 

Regula (ES) 2016/399 

27.a pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Padome, pienācīgi ņemot vērā 

Komisijas atzinumu, var ieteikt, ka 

dalībvalsts nolemj vēlreiz pagarināt 

robežkontroli pie iekšējām robežām uz 

laikposmu līdz sešiem mēnešiem. Minēto 

laikposmu var ne vairāk kā trīs reizes 

pagarināt, ikreiz uz laikposmu līdz sešiem 

mēnešiem. Ieteikumā Padome norāda 

vismaz informāciju, kas minēta 27. panta 

1. punkta a) līdz e) apakšpunktā. 

Vajadzības gadījumā tā nosaka 

nosacījumus sadarbībai starp attiecīgajām 

dalībvalstīm. 

4. Padome, pienācīgi ņemot vērā 

Komisijas atzinumu, var ieteikt, lai 

dalībvalsts nolemj vēlreiz pagarināt 

robežkontroli pie iekšējām robežām uz 

laikposmu līdz sešiem mēnešiem. Minēto 

laikposmu var pagarināt uz vēl vienu 

laikposmu, kamēr pastāv nopietns 

apdraudējums un ja samērīgie valsts 

ārkārtas pasākumi tiek īstenoti arī 

teritorijā, kurā minēto apdraudējumu var 

novērst, — uz laiku līdz sešiem mēnešiem. 

Ieteikumā Padome norāda vismaz 

informāciju, kas minēta 27. panta 1. punkta 

a) līdz e) apakšpunktā. Vajadzības 

gadījumā tā nosaka nosacījumus sadarbībai 

starp attiecīgajām dalībvalstīm. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/65 

Grozījums Nr.  65 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 3.d apakšpunkts (jauns) 

Regula (ES) 2016/399 

29. pants – 5. punkts – daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3d) Regulas 29. panta 5. punktā 

pievieno šādu daļu: 

 “Kopējais laikposms, uz kādu saskaņā ar 

šo pantu atjauno robežkontroli pie 

iekšējām robežām, netiek pagarināts, 

pamatojoties uz pasākumiem, ko veic 

saskaņā ar 27. un 28. pantu, vai netiek 

apvienots ar tiem.” 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/66 

Grozījums Nr.  66 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts - 3.a apakšpunkts (jauns) 

Regula (ES) 2016/399 

28. pants – 4. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (3a) Regulas 28. panta 4. punktu aizstāj 

ar šādu: 

4. Neskarot 25. panta 4. punktu, 

kopējais laikposms, uz kādu atjauno 

robežkontroli pie iekšējām robežām, 

pamatojoties uz šā panta 1. punktā 

paredzēto sākotnējo laikposmu un 

jebkādiem pagarinājumiem saskaņā ar šā 

panta 3. punktu, nepārsniedz divus 

mēnešus.  

4. “Kopējais laikposms, uz kādu 

atjauno robežkontroli pie iekšējām 

robežām, pamatojoties uz šā panta 1. 

punktā paredzēto sākotnējo laikposmu un 

jebkādiem pagarinājumiem saskaņā ar šā 

panta 3. punktu, nepārsniedz divus 

mēnešus.”; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/67 

Grozījums Nr.  67 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 3.b apakšpunkts (jauns) 

Regula (ES) 2016/399 

29. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3b) Regulas 29. panta 1. punktā 

pievieno šādu daļu: 

 “30. pantā minētos kritērijus ņem vērā 

katru reizi, kad saskaņā ar šo pantu 

apsver iespēju pieņemt lēmumu par 

robežkontroles pagaidu atjaunošanu vai 

pagarināšanu pie iekšējām robežām.” 

Or. en 

 

 


