
 

AM\1169932ET.docx  PE631.533v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

21.11.2018 A8-0356/58 

Muudatusettepanek  58 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt ii 

Määrus (EL) nr 2016/399 

Artikkel 27 – lõige 1 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) Lõikes 1 asendatakse punkt e 

järgmisega:  
välja jäetud 

e) asjakohasel juhul meetmed, mida 

peaksid võtma teised liikmesriigid ja 

milles on kokku lepitud enne asjaomastel 

sisepiiridel piirikontrolli ajutist 

taaskehtestamist. 

 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.11.2018 A8-0356/59 

Muudatusettepanek  59 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt iii 

Määrus (EL) nr 2016/399 

Artikkel 27 – lõige 1 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

iii) Lõike 1 viimane lause asendatakse 

järgmisega:  
välja jäetud 

Vajaduse korral võib komisjon nõuda 

asjaomaselt liikmesriigilt (asjaomastelt 

liikmesriikidelt) täiendavat teavet, 

sealhulgas nii teavet koostöö kohta nende 

liikmesriikidega, keda sisepiiridel 

piirikontrolli kavandatav pikendamine 

mõjutab, kui ka lisateavet, mis on vajalik 

selleks, et hinnata, kas tegemist on 

viimase abinõuna võetava meetmega. 

 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.11.2018 A8-0356/60 

Muudatusettepanek  60 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt iii a (uus) 

Määrus (EL) nr 2016/399 

Artikkel 27 – lõige 2a (uus) 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 iii a) lõiked 2 ja 3 asendatakse 

järgmisega: 

 „-2a. Kui tõsine oht asjaomase 

liikmesriigi avalikule korrale või 

sisejulgeolekule püsib käesoleva artikli 

lõikes -1 sätestatud ajavahemikust kauem, 

võib kõnealune liikmesriik artiklis 26 

osutatud kriteeriumeid arvesse võttes ja 

kooskõlas käesoleva artikliga pikendada 

või vajaduse korral veel pikendada oma 

sisepiiride kontrolli samadel alustel, kui 

on osutatud käesoleva artikli lõikes 1, 

ning, võttes arvesse võimalikke uusi 

tegureid, pikendada seda ajavahemike 

kaupa, mis vastavad tõsise ohu 

eeldatavale kestusele ega ole pikemad kui 

kuus kuud. Selline pikendamine võib 

toimuda tingimusel, et asjaomane 

liikmesriik leiab või on kindlaks teinud, et 

alternatiivsed tegevused ja meetmed ohu 

kõrvaldamiseks on ebatõhusad. 

 -2b. Artiklis 26 sätestatud kriteeriumide 

rakendamiseks hindab asjaomane 

liikmesriik, kui kaua tuvastatud oht 

eeldatavasti püsib ja milliseid sisepiiri 

lõike see mõjutab, näidates, et 

piirikontroll sisepiiril on viimane abinõu, 

ja põhjendades, kuidas see aitab 
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tuvastatud ohule reageerida. 

 Asjaomane liikmesriik esitab koos 

teatisega sisepiiridel piirikontrolli 

taaskehtestamise või pikendamise kohta 

riskihinnangu. 

 Käesolevas lõikes osutatud riskihinnang 

esitatakse komisjonile ja teistele 

liikmesriikidele. Komisjon võib vajaduse 

korral küsida riskihinnangu kohta teabe 

saamise eesmärgil Euroopa Piiri- ja 

Rannikuvalve Ameti või Europoli 

arvamust.“; 

2. Lõikes 1 osutatud teave edastatakse 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule samal 

ajal, kui kõnealuse lõike kohaselt 

teavitatakse sellest teisi liikmesriike ja 

komisjoni.  

2. Lõikes 1 osutatud teave edastatakse 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule samal 

ajal, kui kõnealuse lõike kohaselt 

teavitatakse sellest teisi liikmesriike ja 

komisjoni. 

3. Lõike 1 kohase teate esitamisel võib 

liikmesriik vajaduse korral ja siseriiklike 

õigusaktide kohaselt teha otsuse salastada 

osa teabest.  

3. Lõike 1 kohase teate ja lõike 1b 

kohase riskihinnangu esitamisel võib 

liikmesriik vajaduse korral ja siseriiklike 

õigusaktide kohaselt teha otsuse need või 

osa nendest salastada. 

Selline salastatus ei takista teabe 

avaldamist komisjoni poolt Euroopa 

Parlamendile. Käesoleva artikli alusel 

Euroopa Parlamendile edastatud teabe ja 

dokumentide edasisaatmise ja käitlemise 

puhul tuleb järgida Euroopa Parlamendi 

ja komisjoni vahel kohaldatavaid 
salastatud teabe edastamise ja käitlemise 

eeskirju.  

Selline salastatus ei takista teise 

liikmesriigi juurdepääsu sellisele 
salastatud teabele nõuetekohaste ja 

turvaliste politseikoostöökanalite kaudu.“; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.11.2018 A8-0356/61 

Muudatusettepanek  61 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt iv 

Määrus (EL) nr 2016/399 

Artikkel 27 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Pärast liikmesriigi teadet lõike 1 

kohaselt ja pidades silmas lõikes 5 

sätestatud konsultatsioone, võib komisjon 

või iga muu liikmesriik esitada oma 

arvamuse, ilma et see piiraks ELi 

toimimise lepingu artikli 72 kohaldamist. 

4. Pärast liikmesriigi teadet lõike 1 

kohaselt ja pidades silmas lõikes 5 

sätestatud konsultatsioone, võib komisjon 

või iga muu otseselt mõjutatud liikmesriik 

esitada oma põhjendatud arvamuse, ilma 

et see piiraks ELi toimimise lepingu artikli 

72 kohaldamist. 

Kui komisjon kahtleb, kas kavandatud 

piirikontrolli taaskehtestamine sisepiiridel 

on vajalik või proportsionaalne, või kui ta 

peab asjakohaseks pidada konsultatsioone 

teate mõne aspekti suhtes, esitab ta 

sellekohase arvamuse. 

Kui komisjon kahtleb, kas kavandatud 

piirikontrolli taaskehtestamine või 

pikendamine sisepiiridel on vajalik või 

proportsionaalne, või kui ta peab 

asjakohaseks pidada konsultatsioone teate 

mõne aspekti suhtes, esitab ta sellekohase 

arvamuse. Otseselt mõjutatud liikmesriigid 

võivad esitada arvamuse ka mõju kohta, 

mida sisepiirikontrolli taaskehtestamine 

või pikendamine neile avaldab, ning 

vajaduse korral ka selle vajalikkuse ja 

proportsionaalsuse kohta. 

Kui piirikontroll sisepiiridel on juba olnud 

taaskehtestatud kuueks kuuks, esitab 

komisjon arvamuse. 

Kui piirikontroll sisepiiridel on juba olnud 

taaskehtestatud või pikendatud kauemaks 

kui kuueks kuuks, esitab komisjon 

arvamuse. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.11.2018 A8-0356/62 

Muudatusettepanek  62 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt v 

Määrus (EL) nr 2016/399 

Artikkel 27 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Lõikes 1 osutatud teabe ja lõikes 4 

osutatud komisjoni või liikmesriigi 

arvamuse üle toimub konsulteerimine, 

mida juhib komisjon. Vajaduse korral 

toimuvad konsulteerimise käigus ühised 

koosolekud, kus osalevad sisepiiridel 

piirikontrolli taaskehtestada kavatsev 

liikmesriik, teised liikmesriigid, eelkõige 

need, keda selline meede otseselt puudutab, 

ja asjaomased ametid. Uuritakse 

kavandatavate meetmete 

proportsionaalsust, avalikku korda või 

sisejulgeolekut ähvardavat ohtu ja 

võimalusi liikmesriikide vahelise 

vastastikuse koostöö elluviimiseks. 

Sisepiiridel piirikontrolli taaskehtestada või 

pikendada kavatsev liikmesriik võtab 

konsulteerimise tulemusi piirikontrolli 

teostamisel igati arvesse.“ 

5. Lõigetes 1, -2a ja -2b osutatud 

teabe ja lõikes 4 osutatud komisjoni või 

liikmesriigi arvamuse üle toimub 

konsulteerimine, mida juhib komisjon. 

Vajaduse korral toimuvad konsulteerimise 

käigus ühised koosolekud, kus osalevad 

sisepiiridel piirikontrolli taaskehtestada või 

pikendada kavatsev liikmesriik, teised 

liikmesriigid, eelkõige need, keda selline 

meede otseselt puudutab, ja asjaomased 

ametid. Uuritakse kavandatavate meetmete 

proportsionaalsust, avalikku korda või 

sisejulgeolekut ähvardavat ohtu ja 

võimalusi liikmesriikide vahelise 

vastastikuse koostöö elluviimiseks. 

Sisepiiridel piirikontrolli taaskehtestada või 

pikendada kavatsev liikmesriik võtab 

konsulteerimise tulemusi arvesse või 

teavitab komisjoni ja liikmesriike, kellega 

on konsulteeritud, tekkinud takistustest, 

mistõttu ta ei saanud neid tulemusi 

järgida. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/63 

Muudatusettepanek  63 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt v a (uus) 

Määrus (EL) nr 2016/399 

Artikkel 27 – lõige 6 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 v a) lõige 6 asendatakse järgmisega: 

6. Lõikes 5 osutatud konsultatsioonid 

toimuvad vähemalt kümme päeva enne 

piirikontrolli taaskehtestamise 

kavandatavat kuupäeva.  

6. Lõikes 5 osutatud konsultatsioonid 

toimuvad vähemalt kümme päeva enne 

piirikontrolli taaskehtestamise või 

pikendamise kavandatavat kuupäeva. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.11.2018 A8-0356/64 

Muudatusettepanek  64 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 3 – lõige 4 

Määrus (EL) nr 2016/399 

Artikkel 27a – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjoni arvamust nõuetekohaselt 

arvesse võttes võib nõukogu soovitada 

liikmesriigile teha otsus piirikontrolli 

edasise pikendamise kohta sisepiiridel kuni 

kuueks kuuks. Seda ajavahemikku võib 

pikendada veel kuni kuue kuu võrra kõige 

rohkem kolmel korral. Nõukogu viitab 

oma soovituses vähemalt artikli 27 lõike 1 

punktides a–e osutatud teabele. Vajaduse 

korral määrab nõukogu kindlaks 

tingimused asjaomaste liikmesriikide 

vahelise koostöö kohta. 

4. Komisjoni arvamust nõuetekohaselt 

arvesse võttes võib nõukogu soovitada 

liikmesriigile teha otsus piirikontrolli 

edasise pikendamise kohta sisepiiridel kuni 

kuueks kuuks. Seda ajavahemikku võib 

pikendada, kuni püsib tõsine oht ning 

tingimusel, et territooriumi piires võetakse 
kuni kuue kuu jooksul asjakohaseid 

erakorralisi riiklikke meetmeid. Nõukogu 

viitab oma soovituses vähemalt artikli 27 

lõike 1 punktides a–e osutatud teabele. 

Vajaduse korral määrab nõukogu kindlaks 

tingimused asjaomaste liikmesriikide 

vahelise koostöö kohta. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/65 

Muudatusettepanek  65 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt 3 d (uus) 

Määrus (EL) nr 2016/399 

Artikkel 29 – lõige 5 – lõik (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 d) Artikli 29 lõikesse 5 lisatakse 

järgmine lõik: 

 „Käesoleva artikli kohase sisepiiride 

piirikontrolli taaskehtestamise 

koguperioodi ei pikendata artiklite 27 või 

28 kohaldamisel võetud meetmete alusel 

ega kombineerita nende meetmetega.“; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/66 

Muudatusettepanek  66 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus) 

Määrus (EL) nr 2016/399 

Artikkel 28 – lõige 4 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (3 a) Artikli 28 lõige 4 asendatakse 

järgmisega: 

4. Ilma et see piiraks artikli 25 lõike 

4 kohaldamist, ei või sisepiiridel 

taaskehtestatud piirikontroll, arvestades 

selle esialgset kestust vastavalt käesoleva 

artikli lõikele 1 ning pikendamist vastavalt 

käesoleva artikli lõikele 3, kesta kokku 

rohkem kui kaks kuud.  

4. Sisepiiridel taaskehtestatud 

piirikontroll ei või, arvestades selle 

esialgset kestust vastavalt käesoleva artikli 

lõikele 1 ning pikendamist vastavalt 

käesoleva artikli lõikele 3, kesta kokku 

rohkem kui kaks kuud. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/67 

Muudatusettepanek  67 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 b (uus) 

Määrus (EL) nr 2016/399 

Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 b) Artikli 29 lõikesse 1 lisatakse 

järgmine lõik: 

 „Artiklis 30 osutatud kriteeriume võetakse 

arvesse kõikidel juhtudel, kui käesoleva 

artikli kohaselt kaalutakse sisepiiridel 

piirikontrolli ajutist taaskehtestamist või 

pikendamist.“ 

Or. en 

 

 


