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21.11.2018 A8-0356/58 

Изменение  58 

Йожеф Над, Йерун Ленарс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0356/2018 

Таня Файон 

Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – подточка ii 

Регламент (EС) 2016/399 

Член 27 – параграф 1 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) В параграф 1 буква д) се заменя 

със следното:  
заличава се 

д) ако е целесъобразно, мерките, 

които ще се предприемат от 

останалите държави членки, както е 

договорено преди временното 

повторно въвеждане на граничен 

контрол на въпросните вътрешни 

граници. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/59 

Изменение  59 

Йожеф Над, Йерун Ленарс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0356/2018 

Таня Файон 

Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – подточка iii 

Регламент (EС) 2016/399 

Член 27 – параграф 1 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii) Последното изречение от 

параграф 1 се заменя със следното:  
заличава се 

При необходимост Комисията може 

да изиска допълнителна информация 

от съответната държава членка или 

държави членки, в това число 

информация относно 

сътрудничеството с държавите 

членки, които са засегнати от 

планираното удължаване на срока на 

граничния контрол на вътрешните 

граници, както и допълнителна 

информация, за да се прецени дали 

това е крайна мярка. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/60 

Изменение  60 

Йожеф Над, Йерун Ленарс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0356/2018 

Таня Файон 

Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – подточка iii a (нова) 

Регламент (EС) 2016/399 

Член 27 – параграф 2 a (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 iiiа) Параграфи 2 и 3 се заменят със 

следното: 

 „-2a. В случай че сериозната заплаха 

за обществения ред или за 

вътрешната сигурност в 

съответната държава членка 

продължава след изтичане на срока, 

предвиден в параграф 1 от настоящия 

член, тази държава членка може да 

удължи или когато е необходимо, да 

удължи допълнително срока на 

прилагането на граничен контрол на 

вътрешните си граници в 

съответствие с критериите, 

посочени в член 26, и в съответствие 

с настоящия член, на същите 

основания като посочените в 

параграф 1 от настоящия член и 

като се вземат предвид всички нови 

елементи, за подновяеми срокове, 

които съответстват на 

предвижданата продължителност на 

сериозната заплаха и не надхвърлят 

шест месеца. Такова удължаване 

може да се извърши, при условие че 

съответната държава членка 

прецени, че алтернативните 

действия и мерки за отстраняване на 
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заплахата са неефективни. 

 -2б. С цел прилагане на 

критериите, определени в член 26, 

съответната държава членка 

извършва оценка на очакваната 

продължителност на установената 

заплаха и на това кои участъци от 

вътрешните граници са засегнати, 

като доказва, че граничният контрол 

на вътрешните граници е крайна 

мярка и пояснява по какъв начин това 

ще помогне да бъде преодоляна 

установената заплаха. 

 Заедно с нотификацията за повторно 

въвеждане или удължаване на срока 

на контрола по вътрешните граници 

съответната държава членка 

представя оценка на риска. 

 Посочената в настоящия параграф 

оценка на риска се представя на 

Комисията и на останалите държави 

членки. Когато е целесъобразно, 

Комисията може да изиска 

становищата на Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана 

или Европол с цел установяване на 

факти във връзка с оценката на 

риска.“; 

2. Посочената в параграф 1 информация 

се предоставя на Европейския 

парламент и Съвета едновременно с 

нотификацията ѝ на останалите държави 

членки и на Комисията съгласно същия 

параграф.  

2. Посочената в параграф 1 

информация се предоставя на 

Европейския парламент и Съвета 

едновременно с нотификацията ѝ на 

останалите държави членки и на 

Комисията съгласно същия параграф. 

3. Държавите членки, извършващи 

нотификация по параграф 1, могат, при 

необходимост и в съответствие с 

националното си право, да решат да 

класифицират части от тази 

информация.  

3. Държавите членки, 

представящи нотификация по параграф 

1 и оценка на риска по параграф 1б, 

могат, при необходимост и в 

съответствие с националното си право, 

да решат да ги класифицират изцяло 

или частично. 

Това класифициране не препятства 

предоставянето на информация от 

Комисията на Европейския 

парламент. Предаването и 

Това класифициране не изключва 

достъпа на останалите държави 

членки до тази класифицирана 

информация чрез подходящи и сигурни 
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обработката на информацията и 

документите, предоставени на 

Европейския парламент съгласно 

настоящия член, се извършват при 

спазване на приложимите за 

Европейския парламент и Комисията 

правила относно изпращането и 

обработването на класифицирана 

информация.  

канали за полицейско 

сътрудничество.“; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/61 

Изменение  61 

Йожеф Над, Йерун Ленарс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0356/2018 

Таня Файон 

Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – подточка iv 

Регламент (EС) 2016/399 

Член 27 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. След нотификацията от държава 

членка съгласно параграф 1 и с оглед на 

консултациите, предвидени в параграф 

5, Комисията или която и да е друга 

държава членка може да приеме 

становище, без да се засяга член 72 от 

ДФЕС. 

4. След нотификацията от държава 

членка съгласно параграф 1 и с оглед на 

консултациите, предвидени в параграф 

5, Комисията или пряко засегната 

държава членка може да приеме 

мотивирано становище, без да се засяга 

член 72 от ДФЕС. 

Когато Комисията има опасения по 

отношение на необходимостта или 

пропорционалността на планираното 

повторно въвеждане на граничен 

контрол на вътрешните граници или ако 

прецени, че е подходящо да се проведе 

консултация по някои аспекти на 

нотификацията, тя издава становище в 

този смисъл. 

Когато Комисията има опасения по 

отношение на необходимостта или 

пропорционалността на планираното 

повторно въвеждане или удължаване 

на срока на граничния контрол на 

вътрешните граници или ако прецени, 

че е подходящо да се проведе 

консултация по някои аспекти на 

нотификацията, тя издава становище в 

този смисъл. Пряко засегнатите 

държави членки могат също така да 

представят становище относно 

въздействието на повторното 

въвеждане или удължаването на 

срока на контрола на вътрешните 

граници върху тях, както и ако е 

целесъобразно, относно тяхната 

необходимост и пропорционалност. 

Когато вече повторно е въведен 

граничен контрол на вътрешните 

граници за период от шест месеца 

Когато вече повторно е въведен 

граничен контрол на вътрешните 

граници или неговият срок е удължен 
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Комисията издава становище“. за период от над шест месеца, 

Комисията издава становище“. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/62 

Изменение  62 

Йожеф Над, Йерун Ленарс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0356/2018 

Таня Файон 

Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – подточка v  

Регламент (EС) 2016/399 

Член 27 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Информацията, посочена в 

параграф 1, както и всяко становище на 

Комисията или на държава членка по 

параграф 4 са предмет на консултации, 

водени от Комисията. Когато е 

целесъобразно, консултациите включват 

съвместни заседания между държавата 

членка, която планира да въведе 

повторно граничен контрол на 

вътрешните граници, останалите 

държави членки, особено пряко 

засегнатите от тези мерки, и 

съответните агенции. Разглеждат се 

пропорционалността на предвидените 

мерки, установената заплаха за 

обществения ред или вътрешната 

сигурност, както и начините да се 

гарантира прилагането на взаимно 

сътрудничество между държавите 

членки. Държавата членка, която 

планира повторно въвеждане или 

удължаване на срока на граничния 

контрол на вътрешните граници 

отчита в максимална степен 
резултатите от тези консултации при 

извършването на граничния контрол.“. 

5. Информацията, посочена в 

параграфи 1, -2а и -2б, както и всяко 

становище на Комисията или на 

държава членка по параграф 4 са 

предмет на консултации, водени от 

Комисията. Когато е целесъобразно, 

консултациите включват съвместни 

заседания между държавата членка, 

която планира да въведе повторно или 

да удължи срока на граничния контрол 

на вътрешните граници, останалите 

държави членки, особено пряко 

засегнатите от тези мерки, и 

съответните агенции. Разглеждат се 

пропорционалността на предвидените 

мерки, установената заплаха за 

обществения ред или вътрешната 

сигурност, както и начините да се 

гарантира прилагането на взаимно 

сътрудничество между държавите 

членки. Държавата членка, която 

планира повторно въвеждане или 

удължаване на срока на граничния 

контрол на вътрешните граници, взема 

предвид резултатите от тези 

консултации или информира 

Комисията и държавите членки, с 

които са проведени консултациите, 

относно възникналите ограничения, 
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които са ѝ попречили да се съобрази с 

тези резултати. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/63 

Изменение  63 

Йожеф Над, Йерун Ленарс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0356/2018 

Таня Файон 

Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – подточка v а (нова) 

Регламент (EС) 2016/399 

Член 27 – параграф 6 

 

Текст в сила Изменение 

 vа) Параграф 6 се заменя със 

следното: 

6. Консултациите, посочени в параграф 

5, се провеждат най-малко десет дни 

преди датата на планираното повторно 

въвеждане на граничен контрол.  

6. Консултациите, посочени в 

параграф 5, се провеждат най-малко 

десет дни преди датата на планираното 

повторно въвеждане или удължаване 

на срока на граничния контрол. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/64 

Изменение  64 

Йожеф Над, Йерун Ленарс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0356/2018 

Таня Файон 

Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 3 – точка 4 

Регламент (EС) 2016/399 

Член 27a – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Съветът, като взема надлежно 

предвид становището на Комисията, 

може да препоръча на държавата членка 

да вземе решение допълнително да 

удължи извършването на граничен 

контрол на вътрешните граници за срок 

от не повече от шест месеца. Този срок 

може да бъде удължен не повече от 

три пъти с допълнителен срок от не 

повече от шест месеца. В препоръката 

си Съветът посочва най-малкото 

информацията по член 27, параграф 1, 

букви а) – д). Когато е целесъобразно, 

той определя условията за 

сътрудничество между съответните 

държави членки. 

4. Съветът, като взема надлежно 

предвид становището на Комисията, 

може да препоръча на държавата членка 

да вземе решение допълнително да 

удължи извършването на граничен 

контрол на вътрешните граници за срок 

от не повече от шест месеца. Този срок 

може да бъде удължен, докато 

продължава сериозната заплаха и при 

условие че на съответната 

територия се вземат също така 

пропорционални извънредни 

национални мерки за преодоляване на 

тази заплаха, с допълнителен период 

от не повече от шест месеца. В 

препоръката си Съветът посочва най-

малкото информацията по член 27, 

параграф 1, букви а) – д). Когато е 

целесъобразно, той определя условията 

за сътрудничество между съответните 

държави членки. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/65 

Изменение  65 

Йожеф Над, Йерун Ленарс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0356/2018 

Таня Файон 

Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 г (нова) 

Регламент (EС) 2016/399 

Член 29 – параграф 5 – алинея (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3г) В член 29, параграф 5 се добавя 

следната алинея: 

 „Общият период, за който се въвежда 

повторно граничният контрол на 

вътрешните граници съгласно 

настоящия член, не може да бъде 

удължаван по силата на мерки, взети 

съгласно членове 27 и 28, или да се 

комбинира с такива мерки.“; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/66 

Изменение  66 

Йожеф Над, Йерун Ленарс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0356/2018 

Таня Файон 

Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова) 

Регламент (EС) 2016/399 

Член 28 – параграф 4 

 

Текст в сила Изменение 

 (3a) Член 28, параграф 4 се заменя 

със следното: 

4. Без да се засяга член 25, 

параграф 4, общата продължителност 

на повторното въвеждане на граничен 

контрол на вътрешните граници въз 

основа на първоначалния срок съгласно 

параграф 1 от настоящия член и всяко 

удължаване съгласно параграф 3 от 

настоящия член не надхвърля два 

месеца.  

4. Общата продължителност на 

повторното въвеждане на граничен 

контрол на вътрешните граници въз 

основа на първоначалния срок съгласно 

параграф 1 от настоящия член и всяко 

удължаване съгласно параграф 3 от 

настоящия член не надхвърля два 

месеца. 

Or. en 
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Изменение  67 

Йожеф Над, Йерун Ленарс 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0356/2018 

Таня Файон 

Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова) 

Регламент (EС) 2016/399 

Член 29 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3б) В член 29, параграф 1 се добавя 

следната алинея: 

 „Критериите, посочени в член 30, се 

вземат предвид при всеки случай, 

когато се разглежда решение за 

временно повторно въвеждане или 

удължаване на срока на граничния 

контрол на вътрешните граници 

съгласно настоящия член.“ 

Or. en 

 

 


