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21.11.2018 A8-0356/68 

Grozījums Nr.  68 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants − 1. punkts – 3.c apakšpunkts (jauns) 

Regula (ES) 2016/399 

29(2) pants 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (3c) Regulas 29. panta 2. punkta pirmo 

daļu aizstāj ar šādu: 

2. Ja visi citi pasākumi, jo īpaši tie, 

kas minēti 21. panta 1. punktā, ir bijuši 

neefektīvi, lai mazinātu konstatēto 

nopietno apdraudējumu, Padome kā galējo 

risinājumu un kā pasākumu, lai aizsargātu 

kopējās intereses telpā bez iekšējo robežu 

kontroles, var ieteikt vienai vai vairākām 

dalībvalstīm lemt par robežkontroles 

atjaunošanu pie visām to iekšējām 

robežām vai pie konkrētām to daļām. 

Padomes ieteikums balstās uz Komisijas 

priekšlikumu. Dalībvalstis var pieprasīt 

Komisijai iesniegt šādu priekšlikumu 

Padomei ieteikuma saņemšanai.  

2. “Ja visi citi pasākumi, jo īpaši tie, 

kas minēti 21. panta 1. punktā, ir bijuši 

neefektīvi, lai mazinātu konstatēto 

nopietno apdraudējumu, Padome kā galējo 

risinājumu un kā pasākumu, lai aizsargātu 

kopējās intereses telpā bez iekšējo robežu 

kontroles, var ieteikt dalībvalstīm, kurām 

ir kopējas iekšējās robežas ar dalībvalstīm, 

kurās joprojām pastāv nopietni trūkumi, 

atjaunot robežkontroli pie visām to 

iekšējām robežām vai pie konkrētām to 

daļām, kuras minētajām dalībvalstīm ir 

kopējas. Padomes ieteikums balstās uz 

Komisijas priekšlikumu. Dalībvalstis var 

pieprasīt Komisijai iesniegt šādu 

priekšlikumu Padomei ieteikuma 

saņemšanai. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  69 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām 

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

Regulas priekšlikums 

1.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a pants 

 Šo regulu piemēro paziņojumiem, kurus 

dalībvalstis izdara saskaņā ar Šengenas 

robežu kodeksa 27. pantu, sākot ar .. [šīs 

regulas spēkā stāšanās dienu]. 

 Ņem vērā visus laikposmus, kuros tiek 

izdarīt paziņojumi par robežkontroles 

atjaunošanu vai pagarināšanu pie 

iekšējām robežām un kuri būs beigušies 

pirms .. [šī regulas spēkā stāšanās dienas], 

lai aprēķinātu laikposmus, kas ir minēti 

25. panta 4. punktā un 28. panta 

4. punktā. 

Or. en 

 

 


