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 A8-0356/58 

Pozměňovací návrh  58 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Dočasné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. ii 

Nařízení (EU) 2016/399 

Čl. 27 – odst. 1 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) V odstavci 1 se písmeno e) 

nahrazuje tímto:  
vypouští se 

e) případně opatření, která mají 

přijmout ostatní členské státy, jak bylo 

dohodnuto před dočasným 

znovuzavedením ochrany dotčených 

vnitřních hranic. 

 

Or. en 
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 A8-0356/59 

Pozměňovací návrh  59 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Dočasné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. iii 

Nařízení (EU) 2016/399 

Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iii) V odstavci 1 se poslední věta 

nahrazuje tímto:  
vypouští se 

Je-li to nezbytné, může si Komise od 

dotčeného členského státu či států vyžádat 

doplňující informace, například o 

spolupráci s členskými státy dotčenými 

plánovaným prodloužením ochrany 

vnitřních hranic, jakož i další informace 

potřebné k posouzení toho, zda se jedná 

o krajní opatření. 

 

Or. en 
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 A8-0356/60 

Pozměňovací návrh  60 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Dočasné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. iii a (nové) 

Nařízení (EU) 2016/399 

Čl. 27 – odst. – 2 a (nový) 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 iiia) odstavce 2 a 3 se nahrazují tímto: 

 „-2a Jestliže závažná hrozba pro 

veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost 

dotčeného členského státu trvá déle než 

po dobu stanovenou v odstavci -1 tohoto 

článku, může tento členský stát prodloužit 

nebo případně opakovaně prodlužovat 

ochranu svých vnitřních hranic v souladu 

s kritérii uvedenými v článku 26 a v 

souladu s tímto článkem z týchž důvodů, 

jaké jsou uvedeny v odstavci 1 tohoto 

článku a s ohledem na případná nová 

hlediska vždy nejvýše o dobu odpovídající 

předpokládanému trvání závažné hrozby, 

která však nepřesáhne šest měsíců. K 

takovému prodloužení může dojít pod 

podmínkou, že se členský stát domnívá 

nebo zjistil, že alternativní akce a opatření 

na potlačení této hrozby jsou neúčinné. 

 -2b. Aby bylo možné provádět kritéria 

stanovená v článku 26, posoudí dotčené 

členské státy, jak dlouho bude zjištěná 

hrozba pravděpodobně trvat a které úseky 

vnitřní hranice jsou dotčeny, přičemž 

prokáží, že ochrana vnitřních hranic je 

krajním opatřením, a vysvětlí, jak 

ochrana hranic přispěje k řešení zjištěné 

hrozby. 
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 Spolu s oznámením o znovuzavedení nebo 

prodloužení ochrany vnitřních hranicí 

předloží dotčené členské státy posouzení 

rizik. 

 Posouzení rizik uvedené v tomto odstavci 

se předloží Komisi a ostatním členským 

státům. Komise může případně požadovat 

stanovisko Evropské agentury pro 

hraniční a pobřežní stráž nebo Europolu 

za účelem zjištění faktů v souvislosti s 

posouzením rizik.“; 

2. Informace uvedené v odstavci 1 se 

poskytují Evropskému parlamentu a Radě 

současně s oznámením ostatním členským 

státům a Komisi podle uvedeného 

odstavce.  

2. Informace uvedené v odstavci 1 se 

poskytují Evropskému parlamentu a Radě 

současně s oznámením ostatním členským 

státům a Komisi podle uvedeného 

odstavce. 

3. Členské státy předkládající oznámení 

podle odstavce 1 mohou v případě nutnosti 

a v souladu s vnitrostátním právem 

rozhodnout o utajení některých informací.  

3. Členské státy předkládající 

oznámení podle odstavce 1 a posouzení 

rizik podle odstavce 1b mohou v případě 

nutnosti a v souladu s vnitrostátním 

právem rozhodnout o tom, že je celé, nebo 

jejich části, utají. 

Utajení nebrání tomu, aby Komise tyto 

informace zpřístupnila Evropskému 

parlamentu. Předání informací a dokladů 

Evropskému parlamentu podle tohoto 

článku a nakládání s nimi musí být v 

souladu s pravidly pro předávání 

utajovaných informací a nakládání s nimi 

platnými mezi Evropským parlamentem a 

Komisí.  

Utajení nebrání tomu, aby ostatní členské 

státy měly přístup k těmto utajeným 

informacím prostřednictvím vhodných a 

bezpečných kanálů policejní spolupráce.“ 

Or. en 
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 A8-0356/61 

Pozměňovací návrh  61 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Dočasné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 –  písm. iv 

Nařízení (EU) 2016/399 

Čl. 27 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Poté, co dotyčný členský stát učiní 

oznámení podle odstavce 1, a s ohledem na 

konzultace podle odstavce 5 může Komise 

nebo kterýkoli jiný členský stát vydat 

stanovisko, aniž je dotčen článek 72 

Smlouvy o fungování EU. 

4. Poté, co dotyčný členský stát učiní 

oznámení podle odstavce 1, a s ohledem na 

konzultace podle odstavce 5 může Komise 

nebo přímo dotčený členský stát 

odůvodněné vydat stanovisko, aniž je 

dotčen článek 72 Smlouvy o fungování 

EU. 

Pokud má Komise výhrady k nezbytnosti 

nebo přiměřenosti plánovaného 

znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, 

nebo pokud se domnívá, že by byla vhodná 

konzultace o některých aspektech 

oznámení, vydá za tímto účelem 

stanovisko. 

Pokud má Komise výhrady k nezbytnosti 

nebo přiměřenosti plánovaného 

znovuzavedení nebo prodloužení ochrany 

vnitřních hranic, nebo pokud se domnívá, 

že by byla vhodná konzultace o některých 

aspektech oznámení, vydá za tímto účelem 

stanovisko. Přímo dotčené členské státy 

mohou také vydat stanovisko k dopadu, 

jaký na ně má znovuzavedení nebo 

prodloužení ochrany vnitřních hranic, a 

případně k její nezbytnosti a přiměřenosti. 

Pokud již byla ochrana vnitřních hranic 

znovu zavedena na dobu šesti měsíců, vydá 

Komise stanovisko. 

Pokud již byla ochrana vnitřních hranic 

znovu zavedena nebo prodloužena na dobu 

delší než šest měsíců, vydá Komise 

stanovisko. 

Or. en 
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 A8-0356/62 

Pozměňovací návrh  62 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Dočasné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. v 

Nařízení (EU) 2016/399 

Čl. 27 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. „Informace podle odstavce 1 a 

jakékoliv stanovisko Komise nebo 

členského státu podle odstavce 4 jsou 

předmětem konzultací, které vede Komise. 

Konzultace případně zahrnují setkání mezi 

členským státem, který plánuje 

znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, 

ostatními členskými státy, zejména těmi, 

které jsou těmito opatřeními přímo 

dotčeny, a příslušnými agenturami. 

Posuzuje se přiměřenost zamýšlených 

opatření, zjištěná hrozba pro veřejný 

pořádek nebo vnitřní bezpečnost, jakož i 

způsoby, jak zajistit uskutečňování 

vzájemné spolupráce mezi členskými státy. 

Členský stát, který plánuje znovu zavést 

ochranu vnitřních hranic, výsledky této 

konzultace při provádění ochrany hranic v 

co nejvyšší míře zohlední. 

5. Informace podle odstavce 1, -2a a -

2b a jakékoliv stanovisko Komise nebo 

členského státu podle odstavce 4 jsou 

předmětem konzultací, které vede Komise. 

Konzultace případně zahrnují setkání mezi 

členským státem, který plánuje 

znovuzavedení nebo prodloužení ochrany 

vnitřních hranic, ostatními členskými státy, 

zejména těmi, které jsou těmito opatřeními 

přímo dotčeny, a příslušnými agenturami. 

Posuzuje se přiměřenost zamýšlených 

opatření, zjištěná hrozba pro veřejný 

pořádek nebo vnitřní bezpečnost, jakož i 

způsoby, jak zajistit uskutečňování 

vzájemné spolupráce mezi členskými státy. 

Členský stát, který plánuje znovu zavést 

ochranu vnitřních hranic, výsledky této 

konzultace při provádění ochrany hranic v 

co nejvyšší míře zohlední nebo informuje 

Komisi a členské státy o tom, jaké 

překážky mu zabránily v tom, aby tyto 

výsledky zohlednil. 

Or. en 
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 A8-0356/63 

Pozměňovací návrh  63 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Dočasné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. v a (nové) 

Nařízení (EU) 2016/399 

Čl. 27 – odst. 6 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 va) odstavec 6 se nahrazuje tímto: 

6. Konzultace podle odstavce 5 se 

uskuteční nejpozději deset dní před 

plánovaným dnem znovuzavedení ochrany 

hranic.  

6. Konzultace podle odstavce 5 se 

uskuteční nejpozději deset dní před 

plánovaným dnem znovuzavedení nebo 

prodloužení ochrany hranic. 

Or. en 
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 A8-0356/64 

Pozměňovací návrh  64 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Dočasné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 3 – bod 4 

Nařízení (EU) 2016/399 

Čl. 27 a – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Rada může s přihlédnutím ke 

stanovisku Komise doporučit, aby členský 

stát prodloužil ochranu vnitřních hranic na 

dobu nejvýše šesti měsíců. Tato doba může 

být nejvýše třikrát prodloužena o další 

období nejvýše šesti měsíců. Rada ve svém 

doporučení uvede přinejmenším informace 

podle čl. 27 odst. 1 písm. a) až e). V 

případě potřeby stanoví podmínky pro 

spolupráci mezi dotčenými členskými 

státy. 

4. Rada může s přihlédnutím ke 

stanovisku Komise doporučit, aby členský 

stát prodloužil ochranu vnitřních hranic na 

dobu nejvýše šesti měsíců. Tato doba může 

být prodlužována tak dlouho, dokud 

existuje závažná hrozba, a pod 

podmínkou, že jsou na dotčeném území 

rovněž přijímána výjimečná vnitrostátní 

opatření k řešení této hrozby, a to po dobu 
nejvýše šesti měsíců. Rada ve svém 

doporučení uvede přinejmenším informace 

podle čl. 27 odst. 1 písm. a) až e). V 

případě potřeby stanoví podmínky pro 

spolupráci mezi dotčenými členskými 

státy. 

Or. en 
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 A8-0356/65 

Pozměňovací návrh  65 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Dočasné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 d (nový) 

Nařízení (EU) 2016/399 

Čl. 29 – odst. 5 – pododstavec (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3d) V čl. 29 odst. 5 se doplňuje nový 

pododstavec, který zní: 

 „Celkové období, po které je znovu 

zavedena ochrana vnitřních hranic podle 

tohoto článku, nelze prodloužit na základě 

opatření přijatých podle článků 27 a 28 

nebo v kombinaci s nimi.“ 

Or. en 
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 A8-0356/66 

Pozměňovací návrh  66 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Dočasné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 - bod 3 a (nový) 

Nařízení (EU) 2016/399 

Čl. 28 – odst. 4 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 3a) V článku 28 se odstavec 4 

nahrazuje tímto: 

4. Aniž je dotčen čl. 25 odst. 4, nesmí 

celková doba znovuzavedení ochrany 

vnitřních hranic, jež se skládá z 

počátečního období podle odstavce 1 

tohoto článku a jakéhokoliv jeho 

prodloužení podle odstavce 3 tohoto 

článku, překročit dva měsíce.  

4. Celková doba znovuzavedení 

ochrany vnitřních hranic, jež se skládá z 

počátečního období podle odstavce 1 

tohoto článku a jakéhokoliv jeho 

prodloužení podle odstavce 3 tohoto 

článku, nesmí překročit dva měsíce. 

Or. en 
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 A8-0356/67 

Pozměňovací návrh  67 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Dočasné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový) 

Nařízení (EU) 2016/399 

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3b) V čl. 29 odst. 1 se doplňuje nový 

pododstavec, který zní: 

 „Kritéria uvedená v článku 30 jsou 

zohledňována pokaždé, kdy je zvažováno 

rozhodnutí o dočasném znovuzavedení 

nebo prodloužení ochrany vnitřních 

hranic podle tohoto článku.“ 

Or. en 

 

 


