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Изменение  68 

Йожеф Над, Йерун Ленарс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0356/2018 

Таня Файон 

Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 в (нова) 

Регламент (EС) 2016/399 

Член 29, параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

 (3в) В член 29, параграф 2, първата 

алинея се заменя със следното: 

2. Като крайна мярка и с цел 

защита на общите интереси в 

пространството без граничен контрол на 

вътрешните граници, когато всички 

останали мерки, по-специално 

посочените в член 21, параграф 1, не са 

в състояние ефективно да преодолеят 

установената сериозна заплаха, Съветът 

може да препоръча на една или повече 

държави членки да вземат решение за 

повторно въвеждане на граничен 

контрол на всички или на отделни 

участъци от своите вътрешни граници. 

Препоръката на Съвета се основава на 

предложение на Комисията. Държавите 

членки могат да поискат от Комисията 

да представи на Съвета такова 

предложение за препоръка.  

2. Като крайна мярка и с цел 

защита на общите интереси в 

пространството без граничен контрол на 

вътрешните граници, когато всички 

останали мерки, по-специално 

посочените в член 21, параграф 1, не са 

в състояние ефективно да преодолеят 

установената сериозна заплаха, Съветът 

може да препоръча на една или повече 

държави членки, имащи обща 

вътрешна граница с държавата 

членка, в която продължават да 

съществуват сериозни недостатъци, 
да вземат решение за повторно 

въвеждане на граничен контрол на 

всички или на отделни участъци от 

своите вътрешни граници с тази 

държава членка. Препоръката на 

Съвета се основава на предложение на 

Комисията. Държавите членки могат да 

поискат от Комисията да представи на 

Съвета такова предложение за 

препоръка. 

Or. en 
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Изменение  69 

Йожеф Над, Йерун Ленарс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0356/2018 

Таня Файон 

Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници 

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

Предложение за регламент 

Член 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 1a 

 Настоящият регламент се прилага за 

нотификации, направени от 

държавите членки съгласно член 27 

от Кодекса на шенгенските граници, 

считано от... [датата на влизане в 

сила на настоящия регламент]. 

 Всеки период на текуща 

нотификация за повторно въвеждане 

или удължаване на срока на граничния 

контрол по вътрешните граници, 

изтекъл преди... [датата на влизане в 

сила на настоящия регламент], се 

взема предвид за целите на 

изчисляване на сроковете, посочени в 

член 25, параграф 4 и член 28, 

параграф 4.“; 

Or. en 

 

 


