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21.11.2018 A8-0356/48 

Ændringsforslag  48 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Visse alvorlige trusler mod den 

offentlige orden og den indre sikkerhed, 

som har begrundet genindførelsen af 

grænsekontrol, f.eks. 

grænseoverskridende terrortrusler eller 

specifikke tilfælde af irregulære 

migranters sekundære bevægelser inden 

for Unionen, har imidlertid vist sig at være 

af meget længere varighed end ovennævnte 

tidsrum. Det er derfor nødvendigt og 

begrundet at justere tidsbegrænsningerne 

for den midlertidige genindførelse af 

grænsekontrol i forhold til de aktuelle 

behov, samtidig med at det sikres, at 

foranstaltningen ikke misbruges og kun 

anvendes undtagelsesvis som en sidste 

udvej. Med henblik herpå bør den generelle 

tidsbegrænsning i henhold til 

Schengengrænsekodeksens artikel 25 

forlænges til et år. 

(4) Visse alvorlige trusler mod den 

offentlige orden og den indre sikkerhed har 

imidlertid vist sig at være af meget længere 

varighed end ovennævnte tidsrum. Det er 

derfor nødvendigt og begrundet at justere 

tidsbegrænsningerne for den midlertidige 

genindførelse af grænsekontrol i forhold til 

de aktuelle behov, samtidig med at det 

sikres, at foranstaltningen ikke misbruges 

og kun anvendes undtagelsesvis som en 

sidste udvej. Med henblik herpå bør den 

generelle tidsbegrænsning i henhold til 

Schengengrænsekodeksens artikel 25 

forlænges til et år. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/49 

Ændringsforslag  49 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Henvisningen til artikel 29 i artikel 

25, stk. 4, bør ændres med henblik på at 

præcisere forholdet mellem de 

tidsbegrænsninger, der finder anvendelse i 

henhold til Schengengrænsekodeksens 

artikel 29 og 25. 

(9) Henvisningen til artikel 29 i artikel 

25, stk. 4, bør ændres med henblik på at 

præcisere forholdet mellem de 

tidsbegrænsninger, der finder anvendelse i 

henhold til Schengengrænsekodeksens 

artikel 29 og artikel 25, 27 og 27a. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/50 

Ændringsforslag  50 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EU) nr. 2016/399 

Artikel 25 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis der i området uden kontrol 

ved de indre grænser foreligger en alvorlig 

trussel mod den offentlige orden eller den 

indre sikkerhed i en medlemsstat, kan 

denne medlemsstat undtagelsesvis 

genindføre grænsekontrol ved alle sine 

indre grænser eller ved bestemte dele heraf 

i et begrænset tidsrum på højst 30 dage 

eller i det tidsrum, hvor den alvorlige 

trussel forventes at bestå, hvis dette 

tidsrum overstiger 30 dage, dog højst i 

seks måneder. Omfanget og varigheden af 

den midlertidige genindførelse af 

grænsekontrol ved de indre grænser må 

ikke overstige det, som er strengt 

nødvendigt for at imødegå den alvorlige 

trussel. 

1. Hvis en medlemsstat i området 

uden kontrol ved de indre grænser fastslår, 

at der foreligger en alvorlig trussel mod 

den offentlige orden eller den indre 

sikkerhed på dens område, kan denne 

medlemsstat undtagelsesvis genindføre 

grænsekontrol ved alle sine indre grænser 

eller ved bestemte dele heraf. Omfanget og 

varigheden af den midlertidige 

genindførelse af grænsekontrol ved de 

indre grænser må ikke overstige det, som 

er strengt nødvendigt for at imødegå den 

alvorlige trussel. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/51 

Ændringsforslag  51 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EU) nr. 2016/399 

Artikel 25 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Der må kun genindføres 

grænsekontrol ved de indre grænser som en 

sidste udvej og i overensstemmelse med 

artikel 27, 27a, 28 og 29. Der tages hensyn 

til de i henholdsvis artikel 26 og 30 

omhandlede kriterier i hvert enkelt tilfælde, 

hvor det overvejes at træffe afgørelse om at 

genindføre grænsekontrol ved de indre 

grænser i henhold til henholdsvis artikel 

27, 27a, 28 eller 29. 

2. Der må kun genindføres 

grænsekontrol ved de indre grænser som en 

sidste udvej og i overensstemmelse med 

artikel 27 og 28. Der tages hensyn til de i 

artikel 26 omhandlede kriterier i hvert 

enkelt tilfælde, hvor det overvejes at træffe 

afgørelse om at genindføre grænsekontrol 

ved de indre grænser i henhold til artikel 

27. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/52 

Ændringsforslag  52 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EU) nr. 2016/399 

Artikel 25 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis den alvorlige trussel mod den 

offentlige orden eller den indre sikkerhed 

i den berørte medlemsstat varer ved 

længere end det i nærværende artikels stk. 

1 nævnte tidsrum, kan medlemsstaten 

forlænge grænsekontrollen ved sine indre 

grænser under hensyntagen til de i artikel 

26 omhandlede kriterier og i 

overensstemmelse med artikel 27 af de 

samme grunde som dem, der er nævnt i 

nærværende artikels stk. 1, og under 

hensyntagen til eventuelle nye forhold, i 

yderligere tidsrum, som kan forlænges, 

svarende til den forventelige varighed af 

den alvorlige trussel, men dog højst med 

en varighed af seks måneder. 

udgår 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/53 

Ændringsforslag  53 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EU) nr. 2016/399 

Artikel 25 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Det samlede tidsrum, hvori der 

genindføres grænsekontrol ved de indre 

grænser, herunder medregnet forlængelser i 

henhold til nærværende artikels stk. 3, må 
ikke overstige et år. 

4. Med forbehold af artikel 28 må det 

samlede tidsrum, hvori der genindføres 

grænsekontrol ved de indre grænser af 

samme årsager, herunder medregnet 

forlængelser, ikke overstige et år.  

I de ekstraordinære tilfælde, som er 

omhandlet i artikel 27a, kan det samlede 

tidsrum forlænges yderligere med højst to 

år i henhold til nævnte artikel. 

 

Hvis der foreligger ekstraordinære 

omstændigheder som omhandlet i artikel 

29, kan det samlede tidsrum forlænges til 

højst to år i henhold til nævnte artikels 

stk. 1. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/54 

Ændringsforslag  54 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EU) nr. 2016/399 

Artikel 25 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Denne artikel berører ikke 

foranstaltninger, der kan vedtages i 

henhold til artikel 29 i tilfælde af 

ekstraordinære omstændigheder, når den 

overordnede funktion af området uden 

kontrol ved de indre grænser er truet.  

 Det samlede tidsrum, i hvilket 

grænsekontrol ved de indre grænser 

genindføres i henhold til nærværende 

artikel, må ikke forlænges eller 

kombineres med foranstaltninger, der er 

truffet i henhold til artikel 29.  

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/55 

Ændringsforslag  55 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – nr. -i (nyt)Forordning (EU) nr. 2016/399 

Artikel 27 – overskrift 

 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 -i) Overskriften affattes således: 

Proceduren for midlertidig genindførelse af 

grænsekontrol ved de indre grænser i 

henhold til artikel 25 

Proceduren for midlertidig genindførelse 

eller forlængelse af grænsekontrol ved de 

indre grænser i tilfælde af forudsigelige 

hændelser 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/56 

Ændringsforslag  56 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – nr. -i a (nyt)Forordning (EU) nr. 2016/399 

Artikel 27 – stk. 1 (nyt) 

 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 -ia) Stk. -1 affattes således: 

 "-1. Hvis en medlemsstat i området 

uden kontrol ved de indre grænser 

fastslår, at der foreligger en alvorlig 

trussel mod den offentlige orden eller den 

indre sikkerhed på dens område, kan 

denne medlemsstat undtagelsesvis, og hvis 

det er nødvendigt, forlænge 

grænsekontrollen ved alle sine indre 

grænser eller bestemte dele heraf med den 

forventede varighed af den alvorlige 

trussel, men under ingen omstændigheder 

længere end seks måneder. 

1. Hvis en medlemsstat planlægger at 

genindføre grænsekontrol ved de indre 

grænser i medfør af artikel 25, underretter 

den de øvrige medlemsstater og 

Kommissionen senest fire uger før den 

planlagte genindførelse eller inden for et 

kortere tidsrum, hvis de omstændigheder, 

der gør det nødvendigt at genindføre 

grænsekontrol ved de indre grænser, først 

bliver kendt mindre end fire uger før den 

planlagte genindførelse.  Med henblik 

herpå fremlægger medlemsstaten følgende 

1. Hvis en medlemsstat planlægger at 

genindføre eller forlænge grænsekontrol 

ved de indre grænser i henhold til de 

kriterier, der er fastsat i artikel 26, 

underretter den de øvrige medlemsstater og 

Kommissionen senest fire uger før den 

planlagte genindførelse eller forlængelse 

eller inden for et kortere tidsrum, hvis de 

omstændigheder, der gør det nødvendigt at 

genindføre grænsekontrol ved de indre 

grænser, først bliver kendt mindre end fire 

uger før den planlagte genindførelse. Med 
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oplysninger:  henblik herpå fremlægger medlemsstaten 

følgende oplysninger: 

a) begrundelsen for den foreslåede 

genindførelse, herunder alle relevante 

oplysninger om de begivenheder, der udgør 

en alvorlig trussel mod dens offentlige 

orden eller indre sikkerhed  

a) begrundelsen for den planlagte 

genindførelse eller forlængelse, herunder 

alle relevante oplysninger om de 

begivenheder, der udgør en alvorlig trussel 

mod dens offentlige orden eller indre 

sikkerhed samt begrundelsen for, at den 

pågældende medlemsstat anser alternative 

foranstaltninger for at være ineffektive 

b) omfanget af den foreslåede 

genindførelse, idet det præciseres, ved 

hvilken del eller hvilke dele af de indre 

grænser der genindføres grænsekontrol  

b) omfanget af den foreslåede 

genindførelse eller forlængelse, idet det 

præciseres, ved hvilken del eller hvilke 

dele af de indre grænser grænsekontrollen 

genindføres eller forlængelse 

c) angivelse af de godkendte 

grænseovergangssteder  

c) angivelse af de godkendte 

grænseovergangssteder 

d) datoen for og varigheden af den 

planlagte genindførelse  

d) datoen for og varigheden af den 

planlagte genindførelse 

e) i givet fald de foranstaltninger, som 

de øvrige medlemsstater skal træffe.  

e) i givet fald de foranstaltninger, som 

de øvrige medlemsstater skal træffe, 

således som det er aftalt forud for den 

midlertidige genindførelse af 

grænsekontrol ved de berørte indre 

grænser. 

To eller flere medlemsstater kan også 

sende en underretning efter første afsnit i 

fællesskab  

To eller flere medlemsstater kan også 

sende en underretning efter første afsnit i 

fællesskab.  

Kommissionen kan om nødvendigt anmode 

den eller de pågældende medlemsstater om 

yderligere oplysninger.  

Kommissionen kan om nødvendigt anmode 

den eller de pågældende medlemsstater om 

yderligere oplysninger, herunder om 

samarbejdet med de medlemsstater, der er 

berørt af den planlagte genindførelse eller 

forlængelse af grænsekontrollen ved de 

indre grænser, samt yderligere 

oplysninger med henblik på at vurdere, 

om denne foranstaltning er den sidste 

udvej."; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/57 

Ændringsforslag  57 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – nr. i 

Forordning (EU) nr. 2016/399 

Artikel 27 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

aa) ”en risikovurdering, hvori det 

vurderes, hvor længe den konstaterede 

trussel forventes at vare, og hvilke afsnit 

af den indre grænse der er berørt, hvori 

det dokumenteres, at forlængelsen af 

grænsekontrollen er en sidste udvej, og 

hvori der redegøres for, hvordan 

kontrollen bidrager til at imødegå den 

konstaterede trussel. Hvis 

grænsekontrollen allerede har været 

genindført i mere end seks måneder, skal 

der i risikovurderingen ligeledes 

redegøres for, hvordan den tidligere 

genindførelse af grænsekontrol har 

bidraget til at imødegå den konstaterede 

trussel. 

udgår 

Risikovurderingen skal tillige indeholde 

en udførlig redegørelse for den 

koordinering, der har fundet sted imellem 

den berørte medlemsstat og den 

medlemsstat eller de medlemsstater, som 

den deler den indre grænse med, hvor 

grænsekontrollen er blevet udført. 

 

Kommissionen videregiver 

risikovurderingen til Det Europæiske 

Agentur for Grænse- og Kystbevogtning 

og Europol, alt efter omstændighederne." 
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