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Predlog spremembe  68 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 c (novo) 

Uredba (EU) 2016/399 

Člen 29(2) 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (3c) V členu 29(2) se prvi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

2.  V skrajnem primeru in kot ukrep 

za varovanje skupnih interesov na območju 

brez nadzora na notranjih mejah, kadar z 

vsemi drugimi ukrepi, zlasti tistimi iz člena 

21(1), ni mogoče učinkovito ublažiti 

ugotovljene resne grožnje, lahko Svet eni 

ali več državam članicam priporoči, naj se 

odločijo ponovno uvesti nadzor na svoji 

celotni notranji meji ali njenih določenih 

delih. Priporočilo Sveta temelji na 

predlogu Komisije.   Države članice lahko 

zahtevajo, da Komisija takšen predlog 

posreduje Svetu v priporočilo.  

2. V skrajnem primeru in kot ukrep za 

varovanje skupnih interesov na območju 

brez nadzora na notranjih mejah, kadar z 

vsemi drugimi ukrepi, zlasti tistimi iz člena 

21(1), ni mogoče učinkovito ublažiti 

ugotovljene resne grožnje, lahko Svet 

državam članicam, ki imajo skupne 

notranje meje z državo članico, kjer so še 

vedno prisotne hujše pomanjkljivosti, 
priporoči, naj se odločijo ponovno uvesti 

nadzor na svoji celotni notranji meji ali 

njenih določenih delih, ki so skupni z 

zadevno državo članico. Priporočilo Sveta 

temelji na predlogu Komisije. Države 

članice lahko zahtevajo, da Komisija 

takšen predlog posreduje Svetu v 

priporočilo. 

Or. en 
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Predlog uredbe 

Člen 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 1a 

 Ta uredba se uporablja za uradna 

obvestila držav članic v skladu s členom 

27 zakonika o schengenskih mejah od ... 

[datum začetka veljavnosti te uredbe]. 

 Vsako obdobje od uradnega obvestila o 

ponovni uvedbi ali podaljšanju nadzora 

na notranjih mejah, ki preteče do ... 

[datum začetka veljavnosti te uredbe], se 

upošteva za izračun obdobij iz členov 

25(4) in 28(4). 

Or. en 

 

 

 


