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21.11.2018 A8-0356/48 

Amendment  48 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Doświadczenie pokazało jednak, że 

pewne poważne zagrożenia porządku 

publicznego lub bezpieczeństwa 

wewnętrznego, takie jak transgraniczne 

ataki terrorystyczne lub szczególne 

przypadki wtórnych przepływów 

migrantów o nieuregulowanym statusie 

w obrębie Unii, które uzasadniały 

ponowne wprowadzenie kontroli 

granicznych, mogą utrzymywać się 

znacznie dłużej niż te okresy. Jest zatem 

konieczne i uzasadnione, aby ograniczenia 

czasowe mające zastosowanie do 

tymczasowego przywrócenia kontroli 

granicznej dostosować do bieżących 

potrzeb, zapewniając przy tym 

jednocześnie, że środek ten nie jest 

nadużywany i stanowi wyjątek, i jest 

wykorzystany jedynie w ostateczności. 

W tym celu ogólny termin mający 

zastosowanie na mocy art. 25 kodeksu 

granicznego Schengen należy przedłużyć 

do jednego roku. 

(4) Doświadczenie pokazało jednak, że 

pewne poważne zagrożenia porządku 

publicznego lub bezpieczeństwa 

wewnętrznego mogą utrzymywać się 

znacznie dłużej niż te okresy. Jest zatem 

konieczne i uzasadnione, aby ograniczenia 

czasowe mające zastosowanie do 

tymczasowego przywrócenia kontroli 

granicznej dostosować do bieżących 

potrzeb, zapewniając przy tym 

jednocześnie, że środek ten nie jest 

nadużywany i stanowi wyjątek, i jest 

wykorzystany jedynie w ostateczności. 

W tym celu ogólny termin mający 

zastosowanie na mocy art. 25 kodeksu 

granicznego Schengen należy przedłużyć 

do jednego roku. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/49 

Poprawka  49 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Należy zmienić odesłanie do art. 29 

znajdujące się w art. 25 ust. 4 w celu 

wyjaśnienia związku między okresami 

mającymi zastosowanie na mocy art. 29 

i art. 25 kodeksu granicznego Schengen. 

(9) Należy zmienić odesłanie do art. 29 

znajdujące się w art. 25 ust. 4 w celu 

wyjaśnienia związku między okresami 

mającymi zastosowanie na mocy art. 29 

oraz art. 25, 27 i 27a kodeksu granicznego 

Schengen. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/50 

Poprawka  50 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/399 

Artykuł 25 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W przypadku gdy na obszarze bez 

wewnętrznej kontroli granicznej zaistnieje 

w państwie członkowskim poważne 

zagrożenie porządku publicznego lub 

bezpieczeństwa wewnętrznego, to państwo 

członkowskie może w drodze wyjątku 

przywrócić kontrolę graniczną na 

wszystkich lub poszczególnych odcinkach 

swoich granic wewnętrznych na 

ograniczony okres, nie dłuższy niż 30 dni, 

lub na przewidywalny czas trwania tego 

poważnego zagrożenia, jeśli przekracza 

on 30 dni, ale nie przekracza sześciu 

miesięcy. Zakres i czas trwania 

tymczasowego przywrócenia kontroli 

granicznej na granicach wewnętrznych nie 

mogą przekraczać tego, co jest ściśle 

niezbędne do reakcji na dane poważne 

zagrożenie. 

1. W przypadku gdy na obszarze bez 

wewnętrznej kontroli granicznej państwo 

członkowskie uzna, że istnieje poważne 

zagrożenie porządku publicznego lub 

bezpieczeństwa wewnętrznego, państwo to 

może w drodze wyjątku przywrócić 

kontrolę graniczną na wszystkich lub 

poszczególnych odcinkach swoich granic 

wewnętrznych. Zakres i czas trwania 

tymczasowego przywrócenia kontroli 

granicznej na granicach wewnętrznych nie 

mogą przekraczać tego, co jest ściśle 

niezbędne do reakcji na dane poważne 

zagrożenie. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/51 

Poprawka  51 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/399 

Artykuł 25 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Kontrola graniczna na granicach 

wewnętrznych zostaje przywrócona 

jedynie jako ostateczność oraz zgodnie 

z art. 27, 27a, 28 i 29. Kryteria, o których 

mowa – odpowiednio – w art. 26 i 30, 

uwzględnia się w każdym przypadku, gdy 

rozważana jest decyzja o przywróceniu 

kontroli granicznej na granicach 

wewnętrznych zgodnie z – odpowiednio – 

art. 27, 27a, 28 lub 29. 

2. Kontrola graniczna na granicach 

wewnętrznych zostaje przywrócona 

jedynie jako ostateczność oraz zgodnie 

z art. 27 i 28. Kryteria, o których mowa w 

art. 26, są uwzględniane w każdym 

przypadku, gdy rozważana jest decyzja o 

przywróceniu kontroli granicznej na 

granicach wewnętrznych zgodnie z art. 27. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/52 

Poprawka  52 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/399 

Artykuł 25 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeżeli poważne zagrożenie 

porządku publicznego lub bezpieczeństwa 

wewnętrznego w danym państwie 

członkowskim utrzymuje się po upływie 

okresu, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego artykułu, dane państwo 

członkowskie może przedłużać kontrolę 

graniczną na swoich granicach 

wewnętrznych, z uwzględnieniem 

kryteriów, o których mowa w art. 26, oraz 

zgodnie z art. 27, w oparciu o te same 

przesłanki jak te, o których mowa w ust. 1 

niniejszego artykułu, i przy uwzględnieniu 

wszelkich nowych elementów, na 

odnawialne okresy odpowiadające 

przewidywalnemu czasowi trwania 

poważnego zagrożenia i nie 

przekraczające sześciu miesięcy. 

skreśla się 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/53 

Poprawka  53 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/399 

Artykuł 25 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Łączny okres przywrócenia kontroli 

granicznej na granicach wewnętrznych, 

obejmujący wszelkie przedłużenia 

wynikające z ust. 3 niniejszego artykułu, 

nie może przekraczać łącznie jednego 

roku. 

4. Niezależnie od art. 28 całkowity 

okres przywrócenia kontroli granicznej na 

granicach wewnętrznych z tych samych 

powodów, łącznie z wszystkimi 

przedłużeniami, nie może przekraczać 

jednego roku.  

W wyjątkowych przypadkach, o których 

mowa w art. 27a, łączny okres można 

dalej przedłużyć maksymalnie do dwóch 

lat, zgodnie z tym artykułem. 

 

W przypadku wystąpienia okoliczności 

nadzwyczajnych, o których mowa 

w art. 29, łączny okres można przedłużyć 

maksymalnie o dwa lata, zgodnie z ust. 1 

tego artykułu. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/54 

Poprawka  54 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) 2016/399 

Artykuł 25 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Niniejszy artykuł pozostaje bez 

uszczerbku dla środków, które mogą 

zostać przyjęte zgodnie z art. 29 w 

przypadku wystąpienia wyjątkowych 

okoliczności, w których zagrożone jest 

ogólne funkcjonowanie obszaru bez 

wewnętrznej kontroli granicznej.  

 Łączny okres przywrócenia kontroli 

granicznej na granicach wewnętrznych 

zgodnie z niniejszym artykułem nie 

podlega przedłużeniu ani połączeniu ze 

środkami przyjętymi zgodnie z art. 29.  

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/55 

Poprawka  55 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – podpunkt -i (nowy)Rozporządzenie (UE) 2016/399 

Artykuł 27 – nagłówek 

 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 (-i) tytuł otrzymuje brzmienie: 

Procedura tymczasowego przywracania 

kontroli granicznej na granicach 

wewnętrznych na mocy art. 25 

„Procedura tymczasowego przywracania 

lub przedłużania kontroli granicznej na 

granicach wewnętrznych w przypadku 

przewidywalnych zdarzeń”; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/56 

Poprawka  56 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – podpunkt -i a (nowy)Rozporządzenie (UE) 2016/399 

Artykuł 27 – ustęp -1 (nowy) 

 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 (-ia) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „-1. W przypadku gdy na obszarze bez 

wewnętrznej kontroli granicznej państwo 

członkowskie uzna, że istnieje poważne 

zagrożenie porządku publicznego lub 

bezpieczeństwa wewnętrznego, państwo to 

może w drodze wyjątku przywrócić, a w 

razie konieczności przedłużyć kontrolę 

graniczną na wszystkich lub 

poszczególnych odcinkach swoich granic 

wewnętrznych na przewidywalny okres 

występowania tego poważnego zagrożenia, 

ale nie dłużej niż sześć miesięcy. 

1. W przypadku gdy państwo 

członkowskie planuje przywrócenie 

kontroli granicznej na granicach 

wewnętrznych na podstawie art. 25, 

powiadamia ono pozostałe państwa 

członkowskie i Komisję najpóźniej cztery 

tygodnie przed planowanym 

przywróceniem kontroli lub w krótszym 

terminie w przypadku gdy okoliczności, 

które spowodowały potrzebę przywrócenia 

kontroli granicznej na granicach 

wewnętrznych, staną się znane później niż 

cztery tygodnie przed planowanym 

przywróceniem kontroli. W tym celu 

państwo członkowskie przekazuje 

1. W przypadku gdy państwo 

członkowskie planuje przywrócenie lub 

przedłużenie kontroli granicznej na 

granicach wewnętrznych na podstawie 

kryteriów określonych w art. 26, 

powiadamia pozostałe państwa 

członkowskie i Komisję najpóźniej cztery 

tygodnie przed planowanym 

przywróceniem lub przedłużeniem kontroli 

lub w krótszym terminie w przypadku gdy 

okoliczności, które spowodowały potrzebę 

przywrócenia kontroli granicznej na 

granicach wewnętrznych, staną się znane 

później niż cztery tygodnie przed 

planowanym przywróceniem kontroli. W 
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następujące informacje:  tym celu państwo członkowskie przekazuje 

następujące informacje: 

a) powody proponowanego 

przywrócenia kontroli, w tym wszystkie 

stosowne dane szczegółowo opisujące 

zdarzenia stanowiące poważne zagrożenie 

jego porządku publicznego lub 

bezpieczeństwa wewnętrznego;  

a) powody planowanego 

przywrócenia lub przedłużenia, w tym 

wszystkie stosowne dane szczegółowo 

opisujące zdarzenia stanowiące poważne 

zagrożenie jego porządku publicznego lub 

bezpieczeństwa wewnętrznego, a także 

powody, dla których dane państwo 

członkowskie uważa lub uznało środki 

alternatywne za nieskuteczne; 

b) zakres proponowanego 

przywrócenia kontroli, wraz ze 

wskazaniem, którego odcinka lub których 

odcinków granic wewnętrznych ma 

dotyczyć przywrócenie kontroli granicznej;  

b) zakres proponowanego 

przywrócenia lub przedłużenia kontroli, 

wraz ze wskazaniem, którego odcinka lub 

których odcinków granic wewnętrznych 

ma dotyczyć przywrócenie lub 

przedłużenie kontroli granicznej; 

c) nazwy dozwolonych przejść 

granicznych;  

c) nazwy dozwolonych przejść 

granicznych; 

d) data i czas trwania planowanego 

przywrócenia kontroli;  

d) data i czas trwania planowanego 

przywrócenia kontroli; 

e) w stosownych przypadkach – 

środki, jakie mają zostać podjęte przez 

inne państwa członkowskie.  

e) w stosownych przypadkach – 

środki, jakie mają zostać podjęte przez 

pozostałe państwa członkowskie, jak 

uzgodniono przed tymczasowym 

przywróceniem lub przedłużeniem 

kontroli granicznej na danych granicach 

wewnętrznych. 

Powiadomienie na podstawie akapitu 

pierwszego może również zostać dokonane 

wspólnie przez dwa państwa członkowskie 

lub większą ich liczbę.  

Powiadomienie na podstawie akapitu 

pierwszego może również zostać dokonane 

wspólnie przez dwa państwa członkowskie 

lub większą ich liczbę.  

W razie potrzeby Komisja może zwrócić 

się do danego państwa członkowskiego lub 

państw członkowskich o udzielenie 

dodatkowych informacji.  

W razie potrzeby Komisja może zwrócić 

się do danego państwa członkowskiego lub 

danych państw członkowskich o udzielenie 

dodatkowych informacji, w tym na temat 

współpracy z innymi państwami 

członkowskimi, których bezpośrednio 

dotyczy planowane przywrócenie lub 

przedłużenie kontroli granicznej na 

granicach wewnętrznych, a także 

dodatkowych informacji potrzebnych do 

oceny, czy jest to środek ostateczny.”; 
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21.11.2018 A8-0356/57 

Poprawka  57 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – podpunkt i 

Rozporządzenie (UE) 2016/399 

Artykuł 27 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

aa) ocena ryzyka, w której szacuje się, 

jak długo zidentyfikowane zagrożenie 

prawdopodobnie może się utrzymywać 

i których odcinków granic wewnętrznych 

będzie ono dotyczyć oraz wykazuje, że 

przedłużenie kontroli granicznej jest 

środkiem ostatecznym i wyjaśnia, w jaki 

sposób kontrola graniczna ma pomóc 

przeciwdziałać stwierdzonemu zagrożeniu. 

W przypadku gdy kontrolę już 

przywrócono na dłużej niż sześć miesięcy, 

w ocenie ryzyka wyjaśnia się również, 

w jaki sposób wcześniejsze przywrócenie 

kontroli granicznej przyczyniło się do 

usunięcia stwierdzonego zagrożenia. 

skreśla się 

Ocena ryzyka zawiera również 

szczegółowe sprawozdanie dotyczące 

koordynacji między zainteresowanym 

państwem członkowskim a państwem 

członkowskim lub państwami 

członkowskimi, z którymi dzieli ono 

granice wewnętrzne, na których 

przeprowadzano kontrolę graniczną. 

 

W stosownych przypadkach Komisja 

udostępnia ocenę ryzyka Europejskiej 

Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej 

oraz Europolowi. 
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