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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 γ (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (3γ) Στο άρθρο 29 παράγραφος 2, το 

πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

2. Το Συμβούλιο μπορεί, ως έσχατη 

ανάγκη και ως μέτρο προστασίας των 

κοινών συμφερόντων εντός του χώρου 

χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, 

όταν όλα τα άλλα μέτρα, ιδίως αυτά που 

αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1, 

έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή για να 

μετριάσουν τη διαπιστωθείσα σοβαρή 

απειλή, να συστήσει σε ένα ή περισσότερα 

κράτη μέλη να επαναφέρουν τους 

συνοριακούς ελέγχους στο σύνολο ή σε 

συγκεκριμένα τμήματα των εσωτερικών 

συνόρων του(ς). Η σύσταση του 

Συμβουλίου βασίζεται σε πρόταση της 

Επιτροπής. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

ζητούν από την Επιτροπή να υποβάλει 

τέτοια πρόταση στο Συμβούλιο για τη 

διατύπωση σύστασης.  

2. Το Συμβούλιο μπορεί, ως έσχατη 

ανάγκη και ως μέτρο προστασίας των 

κοινών συμφερόντων εντός του χώρου 

χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, 

όταν όλα τα άλλα μέτρα, ιδίως αυτά που 

αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1, 

έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή για να 

μετριάσουν τη διαπιστωθείσα σοβαρή 

απειλή, να συστήσει σε ένα ή περισσότερα 

κράτη μέλη, που έχουν κοινά εσωτερικά 

σύνορα με το κράτος μέλος στο οποίο 

εξακολουθούν να διαπιστώνονται 

σοβαρές ελλείψεις, να επαναφέρουν τους 

συνοριακούς ελέγχους στο σύνολο ή σε 

συγκεκριμένα τμήματα των εσωτερικών 

συνόρων του(ς) που είναι κοινά με το εν 

λόγω κράτος μέλος. Η σύσταση του 

Συμβουλίου βασίζεται σε πρόταση της 

Επιτροπής. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

ζητούν από την Επιτροπή να υποβάλει 

τέτοια πρόταση στο Συμβούλιο για τη 

διατύπωση σύστασης. 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 1α 

 Ο παρών κανονισμός ισχύει για 

κοινοποιήσεις που πραγματοποιούν τα 

κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 27 του 

κώδικα συνόρων του Σένγκεν από την ... 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού]. 

 Τυχόν χρονική περίοδος εν εξελίξει 

διαδικασίας κοινοποίησης για την 

επαναφορά ή την παράταση των 

συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά 

σύνορα, που θα έχει παρέλθει πριν από 

την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού], λαμβάνεται 

υπόψη για τον υπολογισμό των χρονικών 

περιόδων που αναφέρονται στα άρθρα 25 

παράγραφος 4 και 28 παράγραφος 4. 

Or. en 

 

 


