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Tanja Fajon 

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 c (nowy) 

Rozporządzenie (UE) 2016/399 

Artykuł 29 – ustęp 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 3c) w art. 29 ust. 2 akapit pierwszy 

otrzymuje brzmienie: 

2. W ostateczności i w celu ochrony 

wspólnych interesów na obszarze bez 

wewnętrznej kontroli granicznej, gdy 

wszelkie inne środki, w szczególności te, o 

których mowa w art. 21 ust. 1, nie są w 

stanie skutecznie zażegnać stwierdzonego 

poważnego zagrożenia, Rada może zalecić, 

by jedno państwo członkowskie lub 

większa ich liczba podjęły decyzję o 

przywróceniu kontroli granicznych na 

całej długości swoich granic wewnętrznych 

lub na ich określonych odcinkach. 

Zalecenie Rady oparte jest na wniosku 

Komisji. Państwa członkowskie mogą 

zwrócić się do Komisji o przedłożenie 

Radzie takiego wniosku w sprawie 

zalecenia.  

2. W ostateczności i w celu ochrony 

wspólnych interesów na obszarze bez 

wewnętrznej kontroli granicznej, gdy 

wszelkie inne środki, w szczególności te, o 

których mowa w art. 21 ust. 1, nie są w 

stanie skutecznie zażegnać stwierdzonego 

poważnego zagrożenia, Rada może zalecić, 

by państwa członkowskie, które mają 

wspólną granicę wewnętrzną z państwem 

członkowskim, w którym utrzymują się 

poważne nieprawidłowości, przywróciły 

kontrole graniczne na całej długości 

swoich granic wewnętrznych wspólnych z 

tym państwem członkowskim. Zalecenie 

Rady oparte jest na wniosku Komisji. 

Państwa członkowskie mogą zwrócić się 

do Komisji o przedłożenie Radzie takiego 

wniosku w sprawie zalecenia. 

Or. en 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 1a 

 Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 

zgłoszeń dokonywanych przez państwa 

członkowskie zgodnie z art. 27 kodeksu 

granicznego Schengen od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia]. 

 Do celów obliczenia okresów, o których 

mowa w art. 25 ust. 4 i art. 28 ust. 4 

uwzględnia się każdy okres aktualnego 

powiadomienia o przywróceniu lub 

przedłużeniu kontroli granicznej na 

granicach wewnętrznych, który upłynie 

przed dniem ... [data wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia]. 
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