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21.11.2018 A8-0356/58 

Amendement  58 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 2 – punt ii 

Verordening (EU) 2016/399 

Artikel 27 – lid 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(ii) Lid 1, onder e), wordt vervangen 

door:  
Schrappen 

e) in voorkomend geval, de 

maatregelen die de andere lidstaten 

zouden moeten treffen, zoals 

overeengekomen vóór de tijdelijke 

herinvoering van het grenstoezicht aan de 

binnengrenzen. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/59 

Amendement  59 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 2 – punt iii 

Verordening (EU) 2016/399 

Artikel 27 – lid 1 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(iii) De laatste zin van lid 1 wordt 

vervangen door:  
Schrappen 

Indien nodig kan de Commissie de 

betrokken lidstaat of lidstaten om 

aanvullende informatie verzoeken, onder 

meer over de samenwerking met de 

lidstaten die door de voorgenomen 

verlenging van het grenstoezicht aan de 

binnengrenzen worden getroffen, alsook 

om aanvullende informatie die nodig is 

om na te gaan of de maatregel een 

uiterste middel is. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/60 

Amendement  60 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 2 – punt iii bis (nieuw) 

Verordening (EU) 2016/399 

Artikel 27 – lid -2 bis (nieuw) 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (iii bis) de leden 2 en 3 worden vervangen 

door: 

 "-2 bis. Indien de ernstige 

bedreiging voor de openbare orde of de 

binnenlandse veiligheid in de betrokken 

lidstaat langer duurt dan de in lid -1 

bedoelde periode, kan die lidstaat, 

overeenkomstig de in artikel 26 vermelde 

criteria en overeenkomstig dit artikel, het 

grenstoezicht aan zijn binnengrenzen 

verlengen of, indien nodig, verder 

verlengen om dezelfde redenen als de in 

lid 1 vermelde redenen, en rekening 

houdend met nieuwe elementen, met 

hernieuwbare perioden die 

overeenstemmen met de voorzienbare 

duur van de ernstige bedreiging en die 

niet langer zijn dan zes maanden. Een 

dergelijke verlenging kan geschieden mits 

alternatieve acties en maatregelen om de 

bedreiging te verhelpen door de betrokken 

lidstaat ondoeltreffend worden geacht of 

ondoeltreffend zijn gebleken. 

 -2 ter. Om de in artikel 26 vastgelegde 

criteria toe te passen beoordeelt de 

betrokken lidstaat hoe lang de 

vastgestelde bedreiging naar verwachting 

zal blijven bestaan en welke delen van de 
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binnengrenzen worden getroffen, waarbij 

moet worden aangetoond dat het 

grenstoezicht aan de binnengrenzen een 

uiterste middel is en moet worden 

uitgelegd hoe dit de vastgestelde 

bedreiging zou helpen aanpakken. 

 Naast de kennisgeving van herinvoering 

of verlenging van het grenstoezicht aan de 

binnengrenzen dient de betrokken lidstaat 

een risicobeoordeling in. 

 De in dit lid bedoelde risicobeoordeling 

wordt aan de Commissie en de andere 

lidstaten overgelegd. De Commissie kan, 

indien nodig en met het oog op onderzoek 

ten aanzien van de risicobeoordeling het 

Europees Grens- en kustwachtagentschap 

en Europol om hun standpunten 

vragen.";    

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt 

ingediend bij het Europees Parlement en de 

Raad op hetzelfde moment als waarop zij 

overeenkomstig dat lid ter kennis van de 

andere lidstaten en de Commissie wordt 

gebracht.  

2. De in lid 1 bedoelde informatie 

wordt ingediend bij het Europees 

Parlement en de Raad op hetzelfde moment 

als waarop zij overeenkomstig dat lid ter 

kennis van de andere lidstaten en de 

Commissie wordt gebracht. 

3. Lidstaten die overeenkomstig lid 1 een 

kennisgeving doen, kunnen, indien nodig 

en in overeenstemming met het nationale 

recht, besluiten de informatie gedeeltelijk 

te rubriceren.  

3. Lidstaten die overeenkomstig lid 1 

een kennisgeving en overeenkomstig lid 1 

ter een risicobeoordeling overleggen, 

kunnen, indien nodig en in 

overeenstemming met het nationale recht, 

besluiten deze geheel of gedeeltelijk te 

rubriceren. 

Die rubricering van informatie verhindert 

niet dat de Commissie informatie ter 

beschikking van het Europees Parlement 

stelt. De toezending en behandeling van 

informatie en documenten die uit hoofde 

van dit artikel aan het Europees 

Parlement zijn toegezonden, voldoen aan 

de regels voor het doorsturen en 

behandelen van gerubriceerde gegevens 

die tussen het Europees Parlement en de 

Commissie van toepassing zijn.  

Die rubricering verhindert niet dat de 

andere lidstaten toegang krijgen tot deze 

gerubriceerde informatie via passende en 

beveiligde kanalen van 

politiesamenwerking.". 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/61 

Amendement  61 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 2 – punt iv 

Verordening (EU) 2016/399 

Artikel 27 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Na de kennisgeving door de 

betrokken lidstaat op grond van lid 1 en 

met het oog op het in lid 5 bedoelde 

overleg, kan de Commissie of een andere 

lidstaat, onverminderd artikel 72 VWEU, 

advies uitbrengen. 

4. Na de kennisgeving door de 

betrokken lidstaat op grond van lid 1 en 

met het oog op het in lid 5 bedoelde 

overleg, kan de Commissie of een direct 

getroffen lidstaat, onverminderd artikel 72 

VWEU, een gemotiveerd advies 

uitbrengen. 

Indien de Commissie betwijfelt of de 

geplande herinvoering van het 

grenstoezicht aan de binnengrenzen 

noodzakelijk dan wel evenredig is, of 

indien zij overleg over bepaalde aspecten 

van de kennisgeving wenselijk acht, brengt 

zij een advies in die zin uit. 

Indien de Commissie betwijfelt of de 

geplande herinvoering of verlenging van 

het grenstoezicht aan de binnengrenzen 

noodzakelijk dan wel evenredig is, of 

indien zij overleg over bepaalde aspecten 

van de kennisgeving wenselijk acht, brengt 

zij een advies in die zin uit. Ook de direct 

getroffen lidstaten kunnen een advies 

uitbrengen over de gevolgen voor hen van 

de herinvoering of verlenging van het 

grenstoezicht aan de binnengrenzen, 

alsmede, indien van toepassing, over de 

noodzaak en evenredigheid ervan. 

Wanneer het grenstoezicht aan de 

binnengrenzen reeds voor zes maanden is 

heringevoerd, brengt de Commissie advies 

uit." 

Wanneer het grenstoezicht aan de 

binnengrenzen reeds voor meer dan zes 

maanden is heringevoerd of verlengd, 

brengt de Commissie advies uit. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/62 

Amendement  62 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 2 – punt v 

Verordening (EU) 2016/399 

Artikel 27 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Over de in lid 1 bedoelde 

informatie en over een advies van de 

Commissie of een lidstaat op grond van lid 

4 wordt overleg gepleegd onder leiding van 

de Commissie. Waar nodig vindt het 

overleg onder meer plaats tijdens 

gezamenlijke vergaderingen tussen de 

lidstaat die het grenstoezicht aan de 

binnengrenzen opnieuw wil invoeren, de 

andere lidstaten, in het bijzonder de 

lidstaten die rechtstreeks door dergelijke 

maatregelen worden geraakt, en de 

betrokken agentschappen. De 

evenredigheid van de voorgenomen 

maatregelen, de vastgestelde bedreiging 

voor de openbare orde of de binnenlandse 

veiligheid, alsook de manieren waarop de 

uitvoering van de onderlinge 

samenwerking tussen de lidstaten wordt 

gewaarborgd, worden onderzocht. De 

lidstaat die grenstoezicht aan de 

binnengrenzen wil herinvoeren of 

verlengen, houdt bij het uitvoeren van het 

grenstoezicht zoveel mogelijk rekening 

met de resultaten van dat overleg. 

5. Over de in leden 1, -2 bis en -2 ter 

bedoelde informatie en over een advies van 

de Commissie of een lidstaat op grond van 

lid 4 wordt overleg gepleegd onder leiding 

van de Commissie. Waar nodig vindt het 

overleg onder meer plaats tijdens 

gezamenlijke vergaderingen tussen de 

lidstaat die het grenstoezicht aan de 

binnengrenzen opnieuw wil invoeren of 

verlengen, de andere lidstaten, in het 

bijzonder de lidstaten die rechtstreeks door 

dergelijke maatregelen worden geraakt, en 

de betrokken agentschappen. De 

evenredigheid van de voorgenomen 

maatregelen, de vastgestelde bedreiging 

voor de openbare orde of de binnenlandse 

veiligheid, alsook de manieren waarop de 

uitvoering van de onderlinge 

samenwerking tussen de lidstaten wordt 

gewaarborgd, worden onderzocht. De 

lidstaat die grenstoezicht aan de 

binnengrenzen wil herinvoeren of 

verlengen, houdt rekening met de 

resultaten van dat overleg of stelt de 

Commissie en de lidstaten waarmee 

overleg is gepleegd, in kennis van de 

beperkingen die hem ervan weerhielden 

aan deze resultaten gevolg te geven.  
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Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/63 

Amendement  63 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt v bis (nieuw) 

Verordening (EU) 2016/399 

Artikel 27 – lid 6 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (v bis) lid 6 wordt vervangen door: 

6. Het in lid 5 bedoelde overleg vindt ten 

minste tien dagen voor de geplande datum 

voor de herinvoering van het grenstoezicht 

plaats.  

6. Het in lid 5 bedoelde overleg vindt 

ten minste tien dagen voor de geplande 

datum voor de herinvoering of verlenging 

van het grenstoezicht plaats. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/64 

Amendement  64 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 3 – punt 4 

Verordening (EU) 2016/399 

Artikel 27 bis – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Raad kan, rekening houdend 

met het advies van de Commissie, 

aanbevelen dat de lidstaat besluit tot een 

verdere verlenging van het grenstoezicht 

aan de binnengrenzen voor een periode van 

maximaal zes maanden. Die periode mag 

ten hoogste driemaal met een bijkomende 

periode van ten hoogste zes maanden 

worden verlengd. De Raad vermeldt in de 

aanbeveling ten minste de in artikel 27, lid 

1, onder a) tot en met e), bedoelde 

informatie. In voorkomend geval bepaalt 

hij de voorwaarden voor samenwerking 

tussen de betrokken lidstaten. 

4. De Raad kan, rekening houdend 

met het advies van de Commissie, 

aanbevelen dat de lidstaat besluit tot een 

verdere verlenging van het grenstoezicht 

aan de binnengrenzen voor een periode van 

maximaal zes maanden. Die periode mag 

worden verlengd, zolang de ernstige 

bedreiging blijft bestaan en wanneer ook 

op het grondgebied vergelijkbare 

uitzonderlijke maatregelen zijn genomen 

om die bedreiging aan te pakken, met een 

bijkomende periode van ten hoogste zes 

maanden. De Raad vermeldt in de 

aanbeveling ten minste de in artikel 27, lid 

1, onder a) tot en met e), bedoelde 

informatie. In voorkomend geval bepaalt 

hij de voorwaarden voor samenwerking 

tussen de betrokken lidstaten. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/65 

Amendement  65 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 quinquies (nieuw) 

Verordening (EU) 2016/399 

Artikel 29 – lid 5 – alinea (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 quinquies) Aan artikel 29, lid 5, wordt 

de volgende alinea toegevoegd: 

 "De totale periode gedurende welke het 

grenstoezicht aan de binnengrenzen 

krachtens dit artikel opnieuw wordt 

ingevoerd, wordt verlengd door middel 

van of gecombineerd met maatregelen die 

uit hoofde van de artikelen 27 en 28 zijn 

goedgekeurd." 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/66 

Amendement  66 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw) 

Verordening (EU) 2016/399 

Artikel 28 – lid 4 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (3 bis) In artikel 28 wordt lid 4 vervangen 

door: 

4. Onverminderd artikel 25, lid 4, 

duurt de totale periode gedurende welke 

het grenstoezicht aan de binnengrenzen is 

heringevoerd, uitgaande van de eerste 

termijn overeenkomstig lid 1 van dit artikel 

en van verlengingen overeenkomstig lid 3 

van dit artikel, niet langer dan twee 

maanden.  

4. De totale periode gedurende welke 

het grenstoezicht aan de binnengrenzen is 

heringevoerd, duurt, uitgaande van de 

eerste termijn overeenkomstig lid 1 van dit 

artikel en van verlengingen 

overeenkomstig lid 3 van dit artikel, niet 

langer dan twee maanden. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/67 

Amendement  67 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw) 

Verordening (EU) 2016/399 

Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 ter) Aan artikel 29, lid 1, wordt de 

volgende alinea toegevoegd: 

 "De in artikel 30 bedoelde criteria worden 

in aanmerking genomen in alle gevallen 

waarin een besluit wordt overwogen om 

het  grenstoezicht aan de binnengrenzen 

tijdelijk opnieuw in te voeren of te 

verlengen uit hoofde van dit artikel." 

Or. en 

 

 


