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Amendamentul  68 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 c (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 29 – alineatul 2 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (3c) La articolul 29 alineatul (2), 

primul paragraf se înlocuiește cu 

următorul text: 

2. Atunci când nicio altă măsură, în 

special cele menționate la articolul 21 

alineatul (1), nu poate să atenueze în mod 

eficient amenințarea gravă identificată, 

Consiliul poate, în ultimă instanță și în 

scopul protejării intereselor comune din 

spațiul fără controale la frontierele interne, 

să recomande ca unul sau mai multe state 

membre să decidă reintroducerea 

controlului la toate frontierele interne ale 

acestora sau în anumite părți ale 

frontierelor lor interne. Recomandarea 

Consiliului are la bază o propunere a 

Comisiei. Statele membre pot solicita 

Comisiei să înainteze Consiliului o astfel 

de propunere de recomandare.  

2. Atunci când nicio altă măsură, în 

special cele menționate la articolul 21 

alineatul (1), nu poate să atenueze în mod 

eficient amenințarea gravă identificată, 

Consiliul poate, în ultimă instanță și în 

scopul protejării intereselor comune din 

spațiul fără controale la frontierele interne, 

să recomande ca acele state membre care 

împart frontierele interne cu statul 

membru unde persistă deficiențe grave să 

reintroducă controlul la toate frontierele 

interne ale acestora sau în anumite părți ale 

frontierelor lor interne pe care le împart cu 

statul membru respectiv. Recomandarea 

Consiliului are la bază o propunere a 

Comisiei. Statele membre pot solicita 

Comisiei să înainteze Consiliului o astfel 

de propunere de recomandare. 

Or. en 
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Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 1a 

 Prezentul regulament se aplică 

notificărilor efectuate de statele membre 

în temeiul articolul 27 din Codul 

frontierelor Schengen de la... [data 

intrării în vigoare a prezentului 

regulament]. 

 Orice perioadă de notificare în curs 

privind reintroducerea sau prelungirea 

controlului la frontierele interne care a 

trecut înainte de... [intrarea în vigoare a 

prezentului regulament] este luată în 

considerare la calcularea perioadelor 

menționate la articolul 25 alineatul (4) și 

articolul 28 alineatul (4)”; 

Or. en 

 

 


