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21.11.2018 A8-0356/48 

Grozījums Nr.  48 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām 

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

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Tomēr pieredze liecina, ka daži 

nopietni draudi sabiedriskajai kārtībai vai 

iekšējai drošībai, piemēram, pārrobežu 

terorisma draudi vai atsevišķi neatbilstīgu 

migrantu sekundāras kustības gadījumi 

Savienībā, kas pamatoja robežkontroles 

atjaunošanu, var turpināties krietni ilgāk 

nekā iepriekš minētie laikposmi. Tāpēc ir 

nepieciešams un ir pamatoti termiņus, kas 

piemērojami robežkontroles pagaidu 

atjaunošanā, pielāgot pašreizējām 

vajadzībām, vienlaikus nodrošinot, ka šis 

pasākums netiek ļaunprātīgi izmantots un 

ir tikai izņēmums, ko izmanto kā galēju 

risinājumu. Šajā nolūkā vispārējais 

termiņš, kas piemērojams saskaņā ar 

Šengenas Robežu kodeksa 25. pantu, būtu 

jāpagarina līdz vienam gadam. 

(4) Tomēr pieredze liecina, ka daži 

nopietni draudi sabiedriskajai kārtībai vai 

iekšējai drošībai var turpināties krietni 

ilgāk nekā iepriekš minētie laikposmi. 

Tāpēc ir nepieciešams un ir pamatoti 

termiņus, kas piemērojami robežkontroles 

pagaidu atjaunošanā, pielāgot pašreizējām 

vajadzībām, vienlaikus nodrošinot, ka šis 

pasākums netiek ļaunprātīgi izmantots un 

arī turpmāk būs tikai izņēmums, kas ir 

jāizmanto kā galējs risinājums. Šajā 

nolūkā vispārējais termiņš, kas 

piemērojams saskaņā ar Šengenas Robežu 

kodeksa 25. pantu, būtu jāpagarina līdz 

vienam gadam. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/49 

Grozījums Nr.  49 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām 

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

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Regulas 25. panta 4. punktā minētā 

atsauce uz 29. pantu būtu jāgroza, lai 

precizētu saistību starp diviem 

laikposmiem, kas piemērojami saskaņā ar 

Šengenas Robežu kodeksa 29. un 

25. pantu. 

(9) Regulas 25. panta 4. punktā sniegtā 

atsauce uz 29. pantu būtu jāgroza, lai 

precizētu saistību starp diviem 

laikposmiem, kas piemērojami saskaņā ar 

Šengenas Robežu kodeksa 29. un 25., 

27. un 27.a pantu. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/50 

Grozījums Nr.  50 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/399 

25. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja telpā bez iekšējo robežu 

kontroles pastāv nopietns apdraudējums 

sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai 

dalībvalstī, minētā dalībvalsts izņēmuma 

kārtā var atjaunot robežkontroli pie visām 

tās iekšējām robežām vai to konkrētām 

daļām uz ierobežotu laikposmu līdz 

30 dienām vai uz paredzamo nopietnā 

apdraudējuma laiku, ja tas ir ilgāks par 

30 dienām, taču nepārsniedzot sešus 

mēnešus. Robežkontroles pagaidu 

atjaunošanas pie iekšējām robežām apjoms 

un ilgums nepārsniedz to, kas noteikti ir 

nepieciešams, lai reaģētu uz nopietno 

apdraudējumu. 

1. Ja telpā bez iekšējo robežu 

kontroles kāda dalībvalsts konstatē, ka 

pastāv nopietns apdraudējums 

sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai 

tās teritorijā , minētā dalībvalsts izņēmuma 

kārtā var atjaunot robežkontroli pie visām 

tās iekšējām robežām vai to konkrētām 

daļām. Robežkontroles pagaidu 

atjaunošanas pie iekšējām robežām apjoms 

un ilgums nepārsniedz to, kas noteikti ir 

nepieciešams, lai reaģētu uz nopietno 

apdraudējumu. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/51 

Grozījums Nr.  51 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/399 

25. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Robežkontroli pie iekšējām 

robežām atjauno vienīgi kā galēju 

risinājumu un saskaņā ar 27., 27.a, 28. un 

29. pantu. Katrā gadījumā, kad tiek 

apsvērts lēmums atjaunot robežkontroli pie 

iekšējām robežām, ievērojot attiecīgi 27., 

27.a, 28. vai 29. pantu, ņem vērā attiecīgi 

26. un 30. pantā minētos kritērijus. 

2. Robežkontroli pie iekšējām 

robežām atjauno vienīgi kā galēju 

risinājumu un saskaņā ar 27., un 28. pantu. 

Katrā gadījumā, kad tiek apsvērts lēmums 

atjaunot robežkontroli pie iekšējām 

robežām, ievērojot attiecīgi 27. pantu, ņem 

vērā attiecīgi 26. pantā minētos kritērijus. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/52 

Grozījums Nr.  52 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/399 

25. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja nopietnais apdraudējums 

sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai 

drošībai attiecīgajā dalībvalstī turpinās 

ilgāk par šā panta 1. punktā paredzēto 

laikposmu, minētā dalībvalsts var 

pagarināt robežkontroli pie tās iekšējām 

robežām, ņemot vērā 26. pantā minētos 

kritērijus un saskaņā ar 27. pantu, to 

pamatojot ar tiem pašiem iemesliem, kas 

minēti šā panta 1. punktā, un ņemot vērā 

visus jaunos apstākļus, uz atjaunināmiem 

laikposmiem, kuri atbilst paredzamajam 

nopietnā apdraudējuma laikam un 

nepārsniedz sešus mēnešus. 

svītrots 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/53 

Grozījums Nr.  53 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/399 

25. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Kopējais laikposms, uz kādu 

atjauno robežkontroli pie iekšējām 

robežām, tostarp jebkādus šā panta 

3. punktā paredzētos pagarinājumus, 

nepārsniedz vienu gadu. 

4. Neskarot 28. pantu, kopējais 

laikposms, uz kādu atjauno robežkontroli 

pie iekšējām robežām, pamatojoties uz 

tiem pašiem iemesliem, ieskaitot 

pagarinājumu, nepārsniedz vienu gadu.  

Izņēmuma gadījumos, kas minēti 

27.a. pantā, kopējo laikposmu var vēlreiz 

pagarināt maksimums līdz diviem gadiem 

saskaņā ar minēto pantu. 

 

Ārkārtas apstākļos, kas minēti 29. pantā, 

kopējo laikposmu var pagarināt 

maksimums līdz diviem gadiem saskaņā 

ar minētā panta 1. punktu. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/54 

Grozījums Nr.  54 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/399 

25. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Šis pants neskar pasākumus, 

kurus drīkst pieņemt saskaņā ar 29. pantu 

ārkārtas apstākļos, kad apdraudēta ir 

telpas bez iekšējo robežu kontroles 

vispārējā darbība.  

 Kopējais laikposms, uz kādu saskaņā ar 

šo pantu atjauno robežkontroli pie 

iekšējām robežām, netiek pagarināts, 

pamatojoties uz pasākumiem, ko veic 

saskaņā ar 29. pantu, vai netiek apvienots 

ar tiem.  

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/55 

Grozījums Nr.  55 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – -i apakšpunkts (jauns)Regula (ES) 2016/399 

27. pants – virsraksts 

 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-i) panta virsrakstu aizstāj ar šādu: 

Procedūra robežkontroles pagaidu 

atjaunošanai pie iekšējām robežām saskaņā 

ar 25. pantu 

“Procedūra robežkontroles pagaidu 

atjaunošanai vai pagarināšanai pie 

iekšējām robežām paredzamu notikumu 

gadījumā saskaņā ar 25. pantu”; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/56 

Grozījums Nr.  56 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – - ia apakšpunkts (jauns)Regula (ES) 2016/399 

27. pants – - 1. punkts (jauns) 

 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-ia) panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 

 “-1. Ja telpā bez iekšējo robežu 

kontroles kāda dalībvalsts konstatē, ka 

pastāv nopietns apdraudējums 

sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai 

drošībai tās teritorijā, minētā dalībvalsts 

izņēmuma kārtā var atjaunot vai 

vajadzības gadījumā pagarināt 

robežkontroli pie visām tās iekšējām 

robežām vai to konkrētām daļām uz 

paredzamu laikposmu, kurā pastāv 

nopietns apdraudējums, bet kurš 

nepārsniedz sešus mēnešus. 

1. Ja dalībvalsts plāno atjaunot 

robežkontroli pie iekšējām robežām 

saskaņā ar 25. pantu, tā par to paziņo 

pārējām dalībvalstīm un Komisijai vēlākais 

četras nedēļas pirms plānotās atjaunošanas 

vai īsākā laikposmā, ja apstākļi, kas 

pamato nepieciešamību atjaunot 

robežkontroli pie iekšējām robežām, kļūst 

zināmi mazāk nekā četras nedēļas pirms 

plānotās atjaunošanas. Šajā nolūkā 

dalībvalsts sniedz šādu informāciju:  

1. Ja dalībvalsts plāno atjaunot vai 

pagarināt robežkontroli pie iekšējām 

robežām saskaņā ar 26. pantā noteiktajiem 

kritērijiem, tā par to paziņo pārējām 

dalībvalstīm un Komisijai vēlākais četras 

nedēļas pirms plānotās atjaunošanas vai 

pagarināšanas vai īsākā laikposmā, ja 

apstākļi, kas pamato nepieciešamību 

atjaunot robežkontroli pie iekšējām 

robežām, kļūst zināmi mazāk nekā četras 

nedēļas pirms plānotās atjaunošanas. Šajā 

nolūkā dalībvalsts sniedz šādu informāciju: 

(a) ierosinātās atjaunošanas iemeslus, 

tostarp visus attiecīgos datus, kas sīki 

atspoguļo notikumus, kuri rada nopietnu 

(a) iecerētās atjaunošanas vai 

pagarināšanas iemeslus, tostarp visus 

attiecīgos datus, kas sīki atspoguļo 
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apdraudējumu tās sabiedriskajai kārtībai 

vai iekšējai drošībai;  

notikumus, kuri ir uzskatāmi par nopietnu 

apdraudējumu tās sabiedriskajai kārtībai 

vai iekšējai drošībai, un iemeslus, kuru dēļ 

attiecīgās dalībvalstis alternatīvos 

pasākumus uzskata par neefektīviem vai 

konstatē to neefektivitāti; 

(b) ierosinātās atjaunošanas apjomu, 

precizējot, kurā iekšējo robežu daļā vai 

daļās robežkontrole jāatjauno;  

(b) ierosinātās atjaunošanas vai 

pagarināšanas apjomu, precizējot, kurā 

iekšējo robežu daļā vai daļās robežkontrole 

jāatjauno vai jāpagarina; 

(c) oficiālo robežšķērsošanas vietu 

nosaukumus;  

(c) oficiālo robežšķērsošanas vietu 

nosaukumus; 

(d) plānotās atjaunošanas ieviešanas 

dienu un ilgumu;  

(d) plānotās atjaunošanas ieviešanas 

dienu un ilgumu; 

(e) attiecīgos gadījumos – pasākumus, 

kas jāveic pārējām dalībvalstīm.  

(e) attiecīgos gadījumos — pasākumus, 

kas jāveic pārējām dalībvalstīm saskaņā ar 

vienošanos, kas panākta pirms 

robežkontroles pagaidu atjaunošanas pie 

attiecīgajām iekšējām robežām. 

Paziņojumu saskaņā ar pirmo daļu var 

iesniegt kopīgi arī divas vai vairāk 

dalībvalstis.  

Paziņojumu saskaņā ar pirmo daļu var 

iesniegt kopīgi arī divas vai vairāk 

dalībvalstis.  

Vajadzības gadījumā Komisija var 

pieprasīt attiecīgajai(-ām) dalībvalstij(-īm) 

papildu informāciju.  

Vajadzības gadījumā Komisija var 

pieprasīt attiecīgajai(-ām) dalībvalstij(-īm) 

papildu informāciju, tostarp par sadarbību 

ar pārējām dalībvalstīm, kuras 

nepastarpināti skar plānotā 

robežkontroles atjaunošana vai 

pagarināšana pie iekšējām robežām, kā 

arī papildu informāciju, kas ir vajadzīga, 

lai novērtētu, vai tas ir galējā risinājuma 

pasākums.”; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/57 

Grozījums Nr.  57 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – i apakšpunkts 

Regula (ES) 2016/399 

27. pants - 1. punkts - aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(aa) riska novērtējumu, kurā novērtēts, 

cik ilgi konstatētais apdraudējums varētu 

turpināties un kuras iekšējo robežu daļas 

ir skartas, kā arī pierādīts, ka 

robežkontroles pagarināšana ir galējā 

risinājuma pasākums un paskaidrots, kā 

robežkontrole varētu palīdzēt konstatētā 

apdraudējuma novēršanā. Ja 

robežkontrole jau ir tikusi atjaunota uz 

laikposmu, kas pārsniedz sešus mēnešus, 

riska novērtējumā arī paskaidro, kā 

iepriekšējā robežkontroles atjaunošana ir 

palīdzējusi novērst konstatēto 

apdraudējumu. 

svītrots 

Riska novērtējumā ietver arī detalizētu 

ziņojumu par koordināciju, kas 

norisinājusies starp attiecīgo dalībvalsti 

un to dalībvalsti vai tām dalībvalstīm, ar 

kuru(-ām) tai ir kopīga iekšējā robeža, pie 

kuras veikta robežkontrole. 

 

Komisija attiecīgi iesniedz riska 

novērtējumu Eiropas Robežu un krasta 

apsardzes aģentūrai un Eiropolam. 

 

Or. en 

 

 


