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Módosítás  68 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

A belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállítása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 c pont (új) 

(EU) 2016/399 rendelet 

29 cikk – (2) bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 3c. A 29. cikk (2) bekezdése első 

albekezdésének helyébe a következő 

szöveg lép: 

(2) Végső megoldásként és a belső 

határellenőrzés nélküli térségen belüli 

közös érdekek védelme érdekében, továbbá 

ha egyetlen más intézkedés, különösen a 

21. cikk (1) bekezdésében foglalt 

intézkedések egyike sem alkalmas az 

azonosított komoly veszély hatékony 

mérséklésére, a Tanács javasolhatja, hogy 

egy vagy több tagállam állítsa vissza a 

határellenőrzést belső határainak teljes 

hosszán vagy bizonyos részein. A tanácsi 

ajánlásnak a Bizottság javaslatán kell 

alapulnia. A tagállamok felkérhetik a 

Bizottságot, hogy nyújtson be a Tanácsnak 

ilyen ajánlásra vonatkozó javaslatot.  

(2) Végső megoldásként és a belső 

határellenőrzés nélküli térségen belüli 

közös érdekek védelme érdekében, továbbá 

ha egyetlen más intézkedés, különösen a 

21. cikk (1) bekezdésében foglalt 

intézkedések egyike sem alkalmas az 

azonosított komoly veszély hatékony 

mérséklésére, a Tanács javasolhatja, hogy 

a súlyos hiányosságok által érintett 

tagállammal közös belső határral 

rendelkező tagállamok állítsák vissza a 

határellenőrzést a szóban forgó 

tagállammal közös belső határaik teljes 

hosszán vagy bizonyos részein. A tanácsi 

ajánlásnak a Bizottság javaslatán kell 

alapulnia. A tagállamok felkérhetik a 

Bizottságot, hogy nyújtson be a Tanácsnak 

ilyen ajánlásra vonatkozó javaslatot. 

Or. en 
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a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

A belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállítása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. cikk 

 Ezt a rendeletet ... [e rendelet 

hatálybalépésének dátuma]-tól/-től kell 

alkalmazni a tagállamok által a 

Schengeni határellenőrzési kódex 27. 

cikke szerint tett értesítésekre. 

 A belső határokon a határellenőrzés 

visszaállítására vagy meghosszabbítására 

irányuló, folyamatban lévő értesítés 

szerinti, [e rendelet hatálybalépésének 

időpontja] előtt lejáró bármely időszakot 

figyelembe kell venni a 25. cikk (4) 

bekezdésében és a 28. cikk (4) 

bekezdésében említett időszakok 

kiszámítása során. 

Or. en 

 

 


