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21.11.2018 A8-0356/58 

Ändringsförslag  58 

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 ii 

Förordning (EU) 2016/399 

Artikel 27 – punkt 1 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii) I punkt 1 ska led e ersättas med 

följande:  
utgår 

”e) I förekommande fall de åtgärder 

som ska vidtas av övriga medlemsstater 

och som har överenskommits före det 

tillfälliga återinförandet av gränskontroll 

vid de berörda inre gränserna.” 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/59 

Ändringsförslag  59 

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 iii 

Förordning (EU) 2016/399 

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iii) Punkt 1 sista meningen ska ersättas 

med följande:  
utgår 

”Kommissionen får, om det är 

nödvändigt, begära ytterligare uppgifter 

från de berörda medlemsstaterna, t.ex. om 

samarbetet med de medlemsstater som 

påverkas av den planerade förlängningen 

av gränskontroll vid de inre gränserna 

samt ytterligare information som behövs 

för att bedöma om detta är en sista 

utväg.” 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/60 

Ändringsförslag  60 

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 iiia (nytt) 

Förordning (EU) 2016/399 

Artikel 27 – punkt -2a (ny) 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 iiia) Punkterna 2 och 3 ska ersättas 

med följande: 

 ”-2a. Om det allvarliga hotet mot den 

allmänna ordningen eller den inre 

säkerheten för den berörda 

medlemsstaten kvarstår efter den 

tidsperiod som anges i punkt -1 i denna 

artikel, får den medlemsstaten förlänga 

eller vid behov ytterligare förlänga 

gränskontroll vid sina inre gränser, i 

enlighet med de kriterier som avses i 

artikel 26 och i enlighet med denna 

artikel, av samma skäl som anges i 

punkt 1 i denna artikel och, med hänsyn 

till nya omständigheter, i förnybara 

perioder som ska motsvara den tid som det 

allvarliga hotet kan förväntas kvarstå, 

dock högst sex månader. En sådan 

förlängning kan äga rum under 

förutsättning att den berörda 

medlemsstaten anser eller har konstaterat 

att alternativa åtgärder för att avhjälpa 

hotet är ineffektiva. 

 -2b. För att använda kriterierna i 

artikel 26 ska den berörda medlemsstaten 

bedöma hur länge det konstaterade hotet 

förväntas kvarstå och vilka avsnitt av de 

inre gränserna som påverkas, visa att  
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gränskontroll vid de inre gränserna är en 

sista utväg och bevisa hur detta skulle 

bidra till att komma till rätta med det 

konstaterade hotet. 

 Tillsammans med meddelandet om 

återinförande eller förlängning av 

kontroller vid de inre gränserna ska den 

berörda medlemsstaten lämna in en 

riskbedömning. 

 Den riskbedömning som avses i denna 

punkt ska överlämnas till kommissionen 

och de andra medlemsstaterna. 

Kommissionen kan i förekommande fall 

begära att få in synpunkter från 

Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån eller Europol i syfte 

att skaffa fram fakta i fråga om 

riskbedömningen.” 

2. De uppgifter som avses i punkt 1 

ska överlämnas till Europaparlamentet och 

rådet samtidigt som de meddelas till de 

övriga medlemsstaterna och till 

kommissionen i enlighet med den punkten.  

2. De uppgifter som avses i punkt 1 

ska överlämnas till Europaparlamentet och 

rådet samtidigt som de meddelas till de 

övriga medlemsstaterna och till 

kommissionen i enlighet med den punkten. 

3. Medlemsstater som lämnar ett 

meddelande enligt punkt 1 får, när så är 

nödvändigt och i enlighet med nationell 

rätt, besluta att vissa uppgifter ska vara 

säkerhetsskyddsklassificerade.  

3. Medlemsstater som skickar in ett 

meddelande enligt punkt 1 och en 

riskbedömning enligt punkt 1b får, när så 

är nödvändigt och i enlighet med nationell 

rätt, besluta att dessa uppgifter, eller delar 

av dessa uppgifter, ska vara 

säkerhetsskyddsklassificerade. 

En sådan säkerhetsskyddsklassificering ska 

inte utesluta att kommissionen gör 

uppgifterna tillgängliga för 

Europaparlamentet. Översändandet av 

uppgifterna och handlingarna till 

Europaparlamentet enligt denna artikel 

ska följa de regler om vidarebefordran 

och hantering av 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 

som ska tillämpas mellan 

Europaparlamentet och kommissionen.  

En sådan säkerhetsskyddsklassificering ska 

inte utesluta att de andra medlemsstaterna 

får tillgång till dessa 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 

genom lämpliga och säkra kanaler för 

polissamarbete.” 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/61 

Ändringsförslag  61 

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 iv 

Förordning (EU) 2016/399 

Artikel 27 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”4. Kommissionen eller en annan 

medlemsstat får avge ett yttrande efter ett 

meddelande från en medlemsstat enligt 

punkt 1 och inför det samråd som avses i 

punkt 5, utan att det påverkar 

tillämpningen av artikel 72 i 

EUF-fördraget. 

”4. Kommissionen eller en annan 

medlemsstat får avge ett motiverat yttrande 

efter ett meddelande från en direkt berörd 

medlemsstat enligt punkt 1 och inför det 

samråd som avses i punkt 5, utan att det 

påverkar tillämpningen av artikel 72 i 

EUF-fördraget. 

Om kommissionen har farhågor rörande 

behovet av eller proportionaliteten hos det 

planerade återinförandet av gränskontroll 

vid de inre gränserna, eller om den anser 

att det vore lämpligt med samråd om någon 

aspekt av meddelandet, ska den avge ett 

yttrande med sådan innebörd. 

Om kommissionen har farhågor rörande 

behovet av eller proportionaliteten hos det 

planerade återinförandet eller den 

planerade förlängningen av gränskontroll 

vid de inre gränserna, eller om den anser 

att det vore lämpligt med samråd om någon 

aspekt av meddelandet, ska den avge ett 

yttrande med sådan innebörd. De direkt 

berörda medlemsstaterna får också avge 

ett yttrande om vilken effekt ett 

återinförande eller en förlängning av 

kontrollerna vid de inre gränserna har på 

dem samt, i tillämpliga fall, om varför 

kontrollerna är nödvändiga och 

proportionerliga. 

Om gränskontroll vid de inre gränserna 

redan har varit återinförd i sex månader ska 

kommissionen avge ett yttrande.” 

Om gränskontroll vid de inre gränserna 

redan har varit återinförd eller förlängts i 

mer än sex månader ska kommissionen 

avge ett yttrande.” 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/62 

Ändringsförslag  62 

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 v 

Förordning (EU) 2016/399 

Artikel 27 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”De uppgifter som avses i punkt 1 och ett 

yttrande från kommissionen eller en 

medlemsstat enligt punkt 4 ska vara 

föremål för samråd under ledning av 

kommissionen. I förekommande fall ska 

samrådet inbegripa gemensamma möten 

mellan den medlemsstat som planerar att 

återinföra gränskontroll vid inre gränser, 

övriga medlemsstater, särskilt de som 

påverkas direkt av sådana åtgärder, och de 

berörda byråerna. Proportionaliteten hos de 

planerade åtgärderna, det konstaterade 

hotet mot den allmänna ordningen eller den 

inre säkerheten och sätten att säkerställa 

genomförande av det ömsesidiga 

samarbetet mellan medlemsstaterna ska 

undersökas. Den medlemsstat som planerar 

att återinföra eller förlänga gränskontroll 

vid de inre gränserna ska ta största hänsyn 

till resultaten av ett sådant samråd när den 

utför gränskontroller.” 

”De uppgifter som avses i punkterna 1, -

2a och -2b och ett yttrande från 

kommissionen eller en medlemsstat enligt 

punkt 4 ska vara föremål för samråd under 

ledning av kommissionen. I förekommande 

fall ska samrådet inbegripa gemensamma 

möten mellan den medlemsstat som 

planerar att återinföra eller förlänga 

gränskontroll vid inre gränser, övriga 

medlemsstater, särskilt de som påverkas 

direkt av sådana åtgärder, och de berörda 

byråerna. Proportionaliteten hos de 

planerade åtgärderna, det konstaterade 

hotet mot den allmänna ordningen eller den 

inre säkerheten och sätten att säkerställa 

genomförande av det ömsesidiga 

samarbetet mellan medlemsstaterna ska 

undersökas. Den medlemsstat som planerar 

att återinföra eller förlänga gränskontroll 

vid de inre gränserna ska ta hänsyn till 

resultaten av ett sådant samråd eller 

underrätta kommissionen och de 

medlemsstater med vilka samråd hållits 

om de begränsningar som hindrat den 

från att följa dessa resultat.” 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/63 

Ändringsförslag  63 

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 va (nytt) 

Förordning (EU) 2016/399 

Artikel 27 – punkt 6 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 va) Punkt 6 ska ersättas med följande: 

6. Det samråd som avses i punkt 5 ska äga 

rum minst tio dagar före det datum då man 

planerar att återinföra gränskontroll.  

”6. Det samråd som avses i punkt 5 ska 

äga rum minst tio dagar före det datum då 

man planerar att återinföra eller förlänga 

gränskontroll.” 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/64 

Ändringsförslag  64 

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 3 

Förordning (EU) 2016/399 

Artikel 27a – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Rådet får, med vederbörligt 

beaktande av kommissionens yttrande, 

rekommendera att medlemsstaten beslutar 

att ytterligare förlänga gränskontrollen vid 

de inre gränserna med en period på högst 

sex månader. Den perioden får förlängas 

högst tre gånger med en ytterligare period 

på högst sex månader. I sin 

rekommendation ska rådet åtminstone ange 

de uppgifter som avses i artikel 27.1 a–e. I 

tillämpliga fall ska rådet fastställa villkoren 

för samarbete mellan de berörda 

medlemsstaterna.” 

4. Rådet får, med vederbörligt 

beaktande av kommissionens yttrande, 

rekommendera att medlemsstaten beslutar 

att ytterligare förlänga gränskontrollen vid 

de inre gränserna med en period på högst 

sex månader. Denna period får förlängas så 

länge som det allvarliga hotet kvarstår 

och under förutsättning att 

proportionerliga nationella 

undantagsåtgärder också vidtas inom 

territoriet för att avvärja detta hot, med en 

ytterligare en period på högst sex månader. 

I sin rekommendation ska rådet åtminstone 

ange de uppgifter som avses i artikel 

27.1 a–e. I tillämpliga fall ska rådet 

fastställa villkoren för samarbete mellan de 

berörda medlemsstaterna.” 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/65 

Ändringsförslag  65 

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 – 3d (nytt) 

Förordning (EU) 2016/399 

Artikel 29 – punkt 5 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3d) I artikel 29.5 ska följande stycke 

läggas till: 

 ”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 artiklarna 27 och 28.” 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/66 

Ändringsförslag  66 

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 3a (nytt) 

Förordning (EU) 2016/399 

Artikel 28 – punkt 4 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 3a) Artikel 28.4 ska ersättas med 

följande: 

4. Utan att det påverkar 

tillämpningen av artikel 25.4 ska ett 
återinförande av gränskontroll vid de inre 

gränserna inte överstiga två månader totalt, 

medräknat den första perioden enligt punkt 

1 i den här artikeln och förlängningar enligt 

punkt 3 i den här artikeln.  

”4. Ett återinförande av gränskontroll 

vid de inre gränserna ska inte överstiga två 

månader totalt, medräknat den första 

perioden enligt punkt 1 i den här artikeln 

och förlängningar enligt punkt 3 i den här 

artikeln.” 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/67 

Ändringsförslag  67 

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 – 3b (nytt) 

Förordning (EU) 2016/399 

Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3b) I artikel 29.1 ska följande stycke 

läggas till: 

 ”De kriterier som anges i artikel 30 ska 

beaktas varje gång ett beslut om tillfälligt 

återinförande eller tillfällig förlängning 

av gränskontroll vid de inre gränserna 

övervägs i enlighet med denna artikel.” 

Or. en 

 

 


