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21.11.2018 A8-0356/58 

Predlog spremembe  58 

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 2 – točka ii 

Uredba (EU) 2016/399 

Člen 27 – odstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) v odstavku 1 se točka (e) nadomesti 

z naslednjim:  
črtano 

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

jih sprejele ostale države članice, kot je 

bilo dogovorjeno pred zadevno začasno 

ponovno uvedbo nadzora na notranjih 

mejah.“; 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/59 

Predlog spremembe  59 

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 2 – točka iii 

Uredba (EU) 2016/399 

Člen 27 – odstavek 1 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iii) zadnji stavek odstavka 1 se 

nadomesti:  
črtano 

„Če je potrebno, lahko Komisija od 

zadevne države članice oziroma zadevnih 

držav članic zahteva dodatne informacije, 

tudi glede sodelovanja z državami 

članicami, ki jih zadeva načrtovano 

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 A8-0356/60 

Predlog spremembe  60 

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 2 – točka iii a (novo) 

Uredba (EU) 2016/399 

Člen 27 – odstavek -2 a (novo) 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (iiia) odstavka 2 in 3 se nadomestita z 

naslednjim: 

 „-2a. 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 ali po potrebi dodatno podaljša 

nadzor na svojih notranjih mejah v skladu 

z merili iz člena 26 in v skladu s tem 

členom, in sicer iz istih razlogov, kot so 

navedeni v odstavku 1 tega člena, in ob 

upoštevanju morebitnih novih elementov. 

Takšno podaljšanje se lahko izvede pod 

pogojem, da je zadevna država članica 

ocenila ali ugotovila, da alternativni 

ukrepi in ukrepi za odpravo grožnje niso 

učinkoviti. 

 -2b. Pri izvedbi meril iz člena 26 mora 

zadevna država članica oceniti, koliko 

časa naj bi trajala ugotovljena grožnja in 

kateri deli notranje meje so ogroženi, pri 

tem pa dokazati, da je nadzor na notranjih 

mejah skrajni ukrep, in utemeljiti, kako bi 

nadzor mej pripomogel k odpravi 

ugotovljene grožnje. 
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 Poleg uradnega obvestila o ponovni 

uvedbi ali podaljšanju nadzora na 

notranjih mejah zadevna država članica 

predloži oceno tveganja. 

 Ocena tveganja iz tega odstavka se 

predloži Komisiji in drugim državam 

članicam. Komisija lahko po potrebi 

zahteva mnenje Evropske agencije za 

mejno in obalno stražo ali Europola za 

namene ugotavljanja dejstev v zvezi z 

oceno tveganja.“; 

2. Informacije iz odstavka 1 se posredujejo 

Evropskemu parlamentu in Svetu 

istočasno, kot se o njih uradno obvesti 

ostale države članice in Komisijo v skladu 

z navedenim odstavkom.  

2. Informacije iz odstavka 1 se 

posredujejo Evropskemu parlamentu in 

Svetu istočasno, kot se o njih uradno 

obvesti ostale države članice in Komisijo v 

skladu z navedenim odstavkom. 

3. Država članica, ki poda uradno obvestilo 

na podlagi odstavka 1, lahko, kadar je 

potrebno in v skladu z nacionalnim 

pravom, sklene, da dele informacij označi 

kot tajne.  

3. Država članica, ki predloži uradno 

obvestilo na podlagi odstavka 1 in oceno 

tveganja na podlagi odstavka 1b, lahko, 

kadar je potrebno in v skladu z 

nacionalnim pravom, sklene, da ta 

dokumenta ali njune dele označi kot tajne. 

Takšna označba ni razlog, da Komisija 

informacij ne bi mogla dati na razpolago 

Evropskemu parlamentu. Pošiljanje in 

ravnanje z informacijami in dokumenti, ki 

se Evropskemu parlamentu pošljejo na 

podlagi tega člena, je skladno s pravili o 

pošiljanju tajnih podatkov in ravnanju z 

njimi, ki se uporabljajo za izmenjavo 

podatkov med Evropskim parlamentom in 

Komisijo.  

Takšna označba ni razlog, da druge države 

članice do takih tajnih informacij ne bi 

mogle dostopati prek ustreznih in varnih 

poti v okviru policijskega sodelovanja.“; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/61 

Predlog spremembe  61 

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 2 – točka iv 

Uredba (EU) 2016/399 

Člen 27 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Po prejemu uradnega obvestila 

države članice na podlagi odstavka 1 in za 

namen posvetovanja iz odstavka 5 lahko 

Komisija ali katera koli druga država 

članica brez poseganja v člen 72 PDEU 

poda mnenje. 

4. Po prejemu uradnega obvestila 

države članice na podlagi odstavka 1 in za 

namen posvetovanja iz odstavka 5 lahko 

Komisija ali katera koli druga neposredno 

prizadeta država članica brez poseganja v 

člen 72 PDEU poda utemeljeno mnenje. 

Če ima Komisija pomisleke glede nujnosti 

ali sorazmernosti načrtovane ponovne 

uvedbe nadzora na notranjih mejah ali če 

meni, da bi bilo primerno opraviti 

posvetovanje o nekaterih vidikih uradnega 

obvestila, o tem poda mnenje. 

Če ima Komisija pomisleke glede nujnosti 

ali sorazmernosti načrtovane ponovne 

uvedbe ali podaljšanja nadzora na 

notranjih mejah ali če meni, da bi bilo 

primerno opraviti posvetovanje o nekaterih 

vidikih uradnega obvestila, o tem poda 

mnenje. Neposredno prizadete države 

članice lahko izdajo mnenje o vplivu 

ponovne uvedbe ali podaljšanja nadzora 

na notranjih mejah nanje in, če je to 

primerno, o njihovi nujnosti in 

sorazmernosti. 

Če je bil nadzor na notranjih mejah že 

ponovno uveden za šest mesecev, Komisija 

mora podati mnenje.“; 

Če je bil nadzor na notranjih mejah že 

ponovno uveden ali podaljšan za več kot 

šest mesecev, Komisija mora podati 

mnenje.“; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/62 

Predlog spremembe  62 

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 2 – točka v 

Uredba (EU) 2016/399 

Člen 27 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. O informacijah iz odstavka 1 in 

katerem koli mnenju Komisije ali države 

članice iz odstavka 4 se opravi 

posvetovanje, ki ga vodi Komisija. Po 

potrebi posvetovanje vključuje skupna 

srečanja med državo članico, ki načrtuje 

ponovno uvedbo nadzora na notranjih 

mejah, ostalimi državami članicami, zlasti 

tistimi, ki jih taki ukrepi neposredno 

zadevajo, in ustreznimi agencijami. 

Preučijo se sorazmernost načrtovanih 

ukrepov, ugotovljena grožnja za javni red 

ali notranjo varnost, ter načini, kako 

zagotoviti medsebojno sodelovanje med 

državami članicami. Država članica, ki 

načrtuje uvedbo ali podaljšanje nadzora na 

notranjih mejah pri njegovem izvajanju v 

največji možni meri upošteva rezultate 

takšnega posvetovanja. 

5. O informacijah iz odstavkov 1, -2a 

in -2b ter katerem koli mnenju Komisije ali 

države članice iz odstavka 4 se opravi 

posvetovanje, ki ga vodi Komisija. Po 

potrebi posvetovanje vključuje skupna 

srečanja med državo članico, ki načrtuje 

ponovno uvedbo ali podaljšanje nadzora 

na notranjih mejah, ostalimi državami 

članicami, zlasti tistimi, ki jih taki ukrepi 

neposredno zadevajo, in ustreznimi 

agencijami. Preučijo se sorazmernost 

načrtovanih ukrepov, ugotovljena grožnja 

za javni red ali notranjo varnost, ter načini, 

kako zagotoviti medsebojno sodelovanje 

med državami članicami. Država članica, 

ki načrtuje ponovno uvedbo ali podaljšanje 

nadzora na notranjih mejah, upošteva 

rezultate takega posvetovanja ali obvesti 

Komisijo in države članice, s katerimi se 

je posvetovala, o nastalih omejitvah, ki ji 

preprečujejo doseganje teh rezultatov. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/63 

Predlog spremembe  63 

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 v a (novo) 

Uredba (EU) 2016/399 

Člen 27 – odstavek 6 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (va) odstavek 6 se nadomesti: 

6. Posvetovanje iz odstavka 5 se opravi 

vsaj deset dni pred načrtovanim datumom 

ponovne uvedbe nadzora meje.  

6. Posvetovanje iz odstavka 5 se 

opravi vsaj deset dni pred načrtovanim 

datumom ponovne uvedbe ali podaljšanja 

nadzora meje. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/64 

Predlog spremembe  64 

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 3 – točka 4 

Uredba (EU) 2016/399 

Člen 27a – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Svet lahko ob ustreznem 

upoštevanju mnenja Komisije priporoči, da 

naj se država članica odloči za nadaljnje 

podaljšanje nadzora na notranjih mejah za 

obdobje do šestih mesecev. To obdobje se 

lahko podaljša največ trikrat za nadaljnje 

obdobje do šestih mesecev. Svet v svojem 

priporočilu navede vsaj informacije iz 

člena 27(1)(a) do (e). Če je primerno, 

določi pogoje za sodelovanje med 

zadevnimi državami članicami.“ 

4. Svet lahko ob ustreznem 

upoštevanju mnenja Komisije priporoči, da 

naj se država članica odloči za nadaljnje 

podaljšanje nadzora na notranjih mejah za 

obdobje do šestih mesecev. To obdobje se 

lahko podaljša, dokler obstaja resna 

grožnja in pod pogojem, da se na ozemlju 

sprejmejo tudi sorazmerni izredni 

nacionalni ukrepi za obravnavanje te 

grožnje, za nadaljnje obdobje do šest 

mesecev. Svet v svojem priporočilu navede 

vsaj informacije iz člena 27(1)(a) do (e). 

Če je primerno, določi pogoje za 

sodelovanje med zadevnimi državami 

članicami.“ 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/65 

Predlog spremembe  65 

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 3 d (novo) 

Uredba (EU) 2016/399 

Člen 29 – odstavek 5 – pododstavek (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3d) v členu 29(5) se doda naslednji 

pododstavek: 

 „Skupno trajanje ponovno uvedenega 

nadzora na notranjih mejah iz tega člena 

se ne podaljša ali združi z ukrepi, 

sprejetimi v skladu s členoma 27 in 28.“ 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/66 

Predlog spremembe  66 

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 3 a (novo) 

Uredba (EU) 2016/399 

Člen 28 – odstavek 4 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (3a) člen 28(4) se nadomesti 

z naslednjim: 

4. Brez poseganja v člen 25(4) 

celotno trajanje ponovno uvedenega 

nadzora na notranjih mejah, ki vključuje 

začetno obdobje iz odstavka 1 tega člena in 

vsa podaljšanja iz odstavka 3 tega člena, ni 

daljše od dveh mesecev.  

4. Celotno trajanje ponovno 

uvedenega nadzora na notranjih mejah, ki 

vključuje začetno obdobje iz odstavka 1 

tega člena in vsa podaljšanja iz odstavka 3 

tega člena, ni daljše od dveh mesecev. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/67 

Predlog spremembe  67 

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 3 b (novo) 

Uredba (EU) 2016/399 

Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3b) V členu 29(1) se doda naslednji 

pododstavek: 

 „V vsakem primeru, ko se odloča o 

začasni ponovni uvedbi ali podaljšanju 

nadzora na notranjih mejah na podlagi 

tega člena, se upoštevajo merila iz člena 

30.“ 

Or. en 

 

 

 


