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Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama 

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

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.c (nova) 

Uredba (EU) br. 2016/399 

Članak 29. stavak 2. 

 

Tekst na snazi Izmjena 

 (3.c) u članku 29. stavku 2. prvi 

podstavak zamjenjuje se sljedećim: 

2. Vijeće može, u krajnjem slučaju i 

kao mjeru za zaštitu zajedničkih interesa 

unutar područja bez nadzora unutarnjih 

granica, ako sve ostale mjere, posebno one 

navedene u članku 21. stavku 1., ne mogu 

učinkovito ublažiti identificiranu ozbiljnu 

prijetnju, preporučiti da jedna ili više 

država članica odluče ponovo uvesti 
nadzor državne granice na svim unutarnjim 

granicama ili nekim njihovim određenim 

dijelovima. Preporuka Vijeća temelji se na 

prijedlogu Komisije. Države članice mogu 

zatražiti da Komisija takav prijedlog za 

preporuku podnese Vijeću.  

2. Vijeće može, u krajnjem slučaju i 

kao mjeru za zaštitu zajedničkih interesa 

unutar područja bez nadzora unutarnjih 

granica, ako sve ostale mjere, posebno one 

navedene u članku 21. stavku 1., ne mogu 

učinkovito ublažiti identificiranu ozbiljnu 

prijetnju, preporučiti da one države članice 

koje dijele unutarnje granice s državom 

članicom u kojoj i dalje postoje ozbiljni 

nedostaci ponovno uvedu nadzor državne 

granice na svim unutarnjim granicama koje 

dijele s predmetnom državom članicom ili 

nekim njihovim određenim dijelovima. 

Preporuka Vijeća temelji se na prijedlogu 

Komisije. Države članice mogu zatražiti da 

Komisija takav prijedlog za preporuku 

podnese Vijeću. 

Or. en 
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Prijedlog uredbe 

Članak 1.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 1.a 

 Ova se Uredba primjenjuje na obavijesti 

koje države članice dostavljaju u skladu s 

člankom 27. Zakonika o schengenskim 

granicama od ... [datum stupanja na 

snagu ove Uredbe]. 

 Razdoblje trajanja dostavljanja obavijesti 

o uvođenju ili produljenju graničnog 

nadzora na unutarnjim granicama koje 

istekne prije ... [datum stupanja na snagu 

ove Uredbe] uzima se u obzir za potrebe 

izračuna razdoblja navedenih u članku 

25. stavku 4. i članku 28. stavku 4. 

Or. en 

 

 


