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21.11.2018 A8-0356/68 

Pozmeňujúci návrh  68 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 c (nový) 

Nariadenie (EÚ) č. 2016/399 

Článok 29 – odsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 3c. V článku 29 ods. 2 sa prvý 

pododsek nahrádza takto: 

2. Rada môže ako poslednú možnosť 

a ako opatrenie na ochranu spoločných 

záujmov v priestore bez kontroly 

vnútorných hraníc v prípade, ak všetky 

ďalšie opatrenia, najmä opatrenia podľa 

článku 21 ods. 1, nie sú účinné na 

zmiernenie zistených závažných ohrození 

odporučiť, aby jeden alebo viaceré členské 

štáty rozhodli o obnovení kontroly 

všetkých alebo konkrétnych úsekov svojich 

vnútorných hraníc. Toto odporúčanie Rady 

vychádza z návrhu Komisie. Členské štáty 

môžu požiadať Komisiu, aby Rade 

predložila takýto návrh na odporúčanie.  

2. Rada môže ako poslednú možnosť 

a ako opatrenie na ochranu spoločných 

záujmov v priestore bez kontroly 

vnútorných hraníc v prípade, ak všetky 

ďalšie opatrenia, najmä opatrenia podľa 

článku 21 ods. 1, nie sú účinné na 

zmiernenie zistených závažných ohrození 

odporučiť, aby členské štáty, ktoré majú 

spoločnú vnútornú hranicu s členským 

štátom, v ktorom pretrvávajú závažné 

nedostatky, obnovili kontroly všetkých 

alebo konkrétnych úsekov svojich 

vnútorných hraníc, ktoré majú spoločné s 

daným členským štátom. Toto odporúčanie 

Rady vychádza z návrhu Komisie. Členské 

štáty môžu požiadať Komisiu, aby Rade 

predložila takýto návrh na odporúčanie. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/69 

Pozmeňujúci návrh  69 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 1a 

 Toto nariadenie sa vzťahuje na 

oznámenia členských štátov podľa článku 

27 Kódexu schengenských hraníc od ... 

[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia]. 

 Každé obdobie prebiehajúcich oznámení o 

obnovení alebo predĺžení kontroly 

vnútorných hraníc, ktoré uplynie pred ... 

[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia], sa musí zohľadniť pri 

výpočte období uvedených v článku 25 

ods. 4 a v článku 28 ods. 4. 

Or. en 

 

 


