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21.11.2018 A8-0356/58 

Amandman  58 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama 

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

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka ii. 

Uredba (EU) br. 2016/399 

Članak 27. – stavak 1. – točka e 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(ii) u stavku 1. točka (e) zamjenjuje se 

kako slijedi:  
Briše se. 

(e) prema potrebi, mjere koje druge 

države članice trebaju poduzeti kako je 

dogovoreno prije privremenog ponovnog 

uvođenja nadzora državne granice na 

dotičnim unutarnjim granicama. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/59 

Amandman  59 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama 

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

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka ii. 

Uredba (EU) br. 2016/399 

Članak 27. – stavak 1. – podstavak 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(iii) zadnja rečenica u stavku 1. 

zamjenjuje se sljedećim:  
Briše se. 

„Prema potrebi Komisija može zahtijevati 

dodatne informacije od dotične države 

članice odnosno dotičnih država članica, 

uključujući o suradnji s državama 

članicama na koje utječe planirano 

produljenje nadzora državne granice na 

unutarnjim granicama, te dodatne 

informacije potrebne za procjenu je li 

riječ o krajnjoj mjeri.” 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/60 

Amandman  60 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama 

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

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka iii.a (nova) 

Uredba (EU) br. 2016/399 

Članak 27. – stavak -2.a (novi) 

 

Tekst na snazi Izmjena 

 (iiia) stavci 2. i 3. zamjenjuju se 

sljedećim: 

 „-2.a Ako ozbiljna prijetnja javnom 

poretku ili unutarnjoj sigurnosti u 

dotičnoj državi članici potraje i nakon 

razdoblja navedenog u stavku -1. ovog 

članka, ta država članica može produljiti 

ili, po potrebi, dodatno produljiti nadzor 

državne granice na svojim unutarnjim 

granicama, u skladu s kriterijima iz 

članka 26. i u skladu s ovim člankom, na 

istoj osnovi kao što je navedeno u 

stavku 1. ovog članka te, uzimajući u 

obzir nove elemente, za obnovljiva 

razdoblja koja odgovaraju predvidivom 

trajanju ozbiljne prijetnje i nisu dulja od 

šest mjeseci. Do tog produljenja može doći 

samo ako država članica smatra ili je 

utvrdila da alternativne aktivnosti ili 

mjere za uklanjanje prijetnje nisu 

učinkovite. 

 -2.b Kako bi se proveli kriteriji iz 

članka 26., predmetna država članica 

procjenjuje koliko se očekuje da će 

utvrđena prijetnja trajati i na koje će 

dijelove unutarnjih granica utjecati, 

dokazuje da je uvođenje nadzora državne 

granice na unutarnjim granicama krajnja 
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mjera i objašnjava kako bi se nadzorom 

državne granice pomoglo u uklanjanju te 

utvrđene prijetnje. 

 Uz obavijest o ponovnom uvođenju ili 

produljenju nadzora državne granice na 

unutarnjim granicama predmetna država 

članica podnosi i procjenu rizika. 

 Procjena rizika iz ovog stavka dostavlja se 

Komisiji i ostalim državama članicama. 

Komisija po potrebi može zatražiti 

stajališta Agencije za europsku graničnu i 

obalnu stražu ili Europola za potrebe 

utvrđivanja činjenica u pogledu procjene 

rizika. 

2. Informacije iz stavka 1. podnose se 

Europskom parlamentu i Vijeću u isto 

vrijeme kada su priopćene i drugim 

državama članicama na temelju tog stavka.  

2. Informacije iz stavka 1. podnose se 

Europskom parlamentu i Vijeću u isto 

vrijeme kada su priopćene i drugim 

državama članicama na temelju tog stavka. 

3. Države članice koje podnose obavijest 

prema stavku 1. mogu, prema potrebi i u 

skladu s nacionalnim pravom, neke 

dijelove informacija proglasiti 
povjerljivima.  

3. Države članice koje dostavljaju 

obavijest prema stavku 1. i procjenu rizika 

prema stavku 1.b mogu, prema potrebi i u 

skladu s nacionalnim pravom, proglasiti te 

obavijesti ili neke njihove dijelove 

povjerljivima. 

Proglašavanje informacija povjerljivima ne 

sprječava Komisiju da iste učini 

dostupnima Europskom parlamentu. 

Slanje i rukovanje informacijama i 

dokumentima poslanima Europskom 

parlamentu prema ovom članku moraju 

biti u skladu s pravilima u vezi s 

prosljeđivanjem i rukovanjem povjerljivim 

informacijama koja se primjenjuju 

između Europskog parlamenta i Komisije.  

Proglašavanje informacija povjerljivima ne 

sprječava druge države članice da pristupe 

tim povjerljivim informacijama preko 

odgovarajućih i sigurnih kanala policijske 

suradnje.” 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/61 

Amandman  61 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama 

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

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka iv. 

Uredba (EU) br. 2016/399 

Članak 27. – stavak 4. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

4. Nakon što određena država članica 

dostavi obavijest iz stavka 1. i u svrhu 

savjetovanja iz stavka 5., Komisija ili bilo 

koja druga država članica može dati 

mišljenje, ne dovodeći u pitanje članak 72. 

UFEU-a. 

4. Nakon što određena država članica 

dostavi obavijest iz stavka 1. i u svrhu 

savjetovanja iz stavka 5., Komisija ili 

država članica na koju te mjere izravno 

utječu mogu dati obrazloženo mišljenje, ne 

dovodeći u pitanje članak 72. UFEU-a. 

Ako je Komisija zabrinuta u pogledu 

nužnosti ili proporcionalnosti planiranog 

ponovnog uvođenja nadzora državne 

granice na unutarnjim granicama ili smatra 

da bi bilo primjereno savjetovati se o 

određenim aspektima obavijesti, ona daje 

mišljenje o tome. 

Ako je Komisija zabrinuta u pogledu 

nužnosti ili proporcionalnosti planiranog 

ponovnog uvođenja ili produljenja nadzora 

državne granice na unutarnjim granicama 

ili smatra da bi bilo primjereno savjetovati 

se o određenim aspektima obavijesti, ona 

daje mišljenje o tome. Države članice na 

koje te mjere izravno utječu također mogu 

izdati mišljenje o utjecaju ponovnog 

uvođenja ili produljenja nadzora državne 

granice na unutarnjim granicama na 

njih, kao i, po potrebi, o nužnosti i 

proporcionalnosti tih mjera. 

Ako je nadzor državne granice na 

unutarnjim granicama već ponovno uveden 

na šest mjeseci, Komisija daje mišljenje. 

Ako je nadzor državne granice na 

unutarnjim granicama već ponovno uveden 

ili produljen na više od šest mjeseci, 

Komisija daje mišljenje. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/62 

Amandman  62 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama 

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

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka v. 

Uredba (EU) br. 2016/399 

Članak 27. – stavak 5. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

5. O informacijama iz stavka 1., kao i 

o svakom mišljenju Komisije ili države 

članice iz članka 4., provodi se 

savjetovanje koje vodi Komisija. Prema 

potrebi to savjetovanje uključuje 

zajedničke sastanke države članice koja 

planira ponovno uvesti nadzor državne 

granice na unutarnjim granicama i drugih 

država članica, posebice onih na koje 

izravno utječu te mjere, i relevantnih 

agencija. Razmatraju se proporcionalnost 

planiranih mjera, utvrđena prijetnja javnom 

poretku ili unutarnjoj sigurnosti i načini na 

koje se osigurava provedba uzajamne 

suradnje među državama članicama. 

Države članice koje planiraju ponovno 

uvesti ili produljiti nadzor državne granice 

na unutarnjim granicama u najvećoj 

mogućoj mjeri uzimaju u obzir rezultate 

tog savjetovanja pri provedbi nadzora 

državne granice. 

5. O informacijama iz stavaka 1., -2.a 

i -2.b, kao i o svakom mišljenju Komisije 

ili države članice iz članka 4., provodi se 

savjetovanje koje vodi Komisija. Prema 

potrebi to savjetovanje uključuje 

zajedničke sastanke države članice koja 

planira ponovno uvesti ili produljiti nadzor 

državne granice na unutarnjim granicama i 

drugih država članica, posebice onih na 

koje izravno utječu te mjere, i relevantnih 

agencija. Razmatraju se proporcionalnost 

planiranih mjera, utvrđena prijetnja javnom 

poretku ili unutarnjoj sigurnosti i načini na 

koje se osigurava provedba uzajamne 

suradnje među državama članicama. 

Države članice koje planiraju ponovno 

uvesti ili produljiti nadzor državne granice 

na unutarnjim granicama uzimaju u obzir 

rezultate tog savjetovanja ili obavještavaju 

Komisiju i države članice s kojima je 

provedeno savjetovanje o ograničenjima 

zbog kojih nisu mogle djelovati u skladu s 

tim rezultatima. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/63 

Amandman  63 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama 

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

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. – točka v.a (nova) 

Uredba (EU) br. 2016/399 

Članak 27. – stavak 6. 

 

Tekst na snazi Izmjena 

 (va) stavak 6. zamjenjuje se sljedećim: 

6. Savjetovanje iz stavka 5. održava se 

najmanje deset dana prije planiranog 

datuma ponovnog uvođenja nadzora 

državne granice.  

6. Savjetovanje iz stavka 5. održava se 

najmanje deset dana prije planiranog 

datuma ponovnog uvođenja ili produljenja 

nadzora državne granice. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/64 

Amandman  64 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama 

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

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka 4. 

Uredba (EU) br. 2016/399 

Članak 27.a – stavak 4. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

4. Vijeće, uzimajući u obzir mišljenje 

Komisije, može preporučiti da država 

članica odluči dodatno produljiti nadzor 

državne granice na unutarnjim granicama 

za razdoblje od najviše šest mjeseci. To se 

razdoblje može produljiti, ali ne više od tri 

puta, za dodatno razdoblje od najviše šest 

mjeseci. U svojoj preporuci Vijeće mora 

barem naznačiti informacije navedene u 

članku 27. stavku 1. točkama od (a) do (e). 

Prema potrebi ono određuje uvjete suradnje 

među dotičnim državama članicama. 

4. Vijeće, uzimajući u obzir mišljenje 

Komisije, može preporučiti da država 

članica odluči dodatno produljiti nadzor 

državne granice na unutarnjim granicama 

za razdoblje od najviše šest mjeseci. To se 

razdoblje može produljiti, ako je ozbiljna 

prijetnja i dalje prisutna i pod uvjetom da 

su na državnom području poduzete i 

razmjerne izvanredne nacionalne mjere 

kako bi se uklonila ta prijetnja, za dodatno 

razdoblje od najviše šest mjeseci. U svojoj 

preporuci Vijeće mora barem naznačiti 

informacije navedene u članku 27. 

stavku 1. točkama od (a) do (e). Prema 

potrebi ono određuje uvjete suradnje među 

dotičnim državama članicama. 

Or. en 



 

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

HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

 

21.11.2018 A8-0356/65 

Amandman  65 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama 

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

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.d (nova) 

Uredba (EU) br. 2016/399 

Članak 29. – stavak 5. – podstavak (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (3d) U članku 29. stavku 5. dodaje se 

sljedeći podstavak: 

 „Ukupno razdoblje tijekom kojeg se 

nadzor državne granice na unutarnjim 

granicama ponovno uvodi na temelju 

ovog članka ne produljuje se i ne 

kombinira s mjerama donesenima u 

skladu s člancima 27. i 28.” 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/66 

Amandman  66 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama 

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

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova) 

Uredba (EU) br. 2016/399 

Članak 28. – stavak 4. 

 

Tekst na snazi Izmjena 

 (3a) Članak 28. stavak 4. zamjenjuje se 

sljedećim: 

4. Ne dovodeći u pitanje članak 25. 

stavak 4., ukupno trajanje razdoblja 

tijekom kojeg se nadzor državne granice 

ponovo uvodi na unutarnjim granicama, na 

osnovi početnog razdoblja prema stavku 1. 

ovog članka i svakog produljenja prema 

stavku 3. ovog članka, ne smije prekoračiti 

dva mjeseca.  

4. Ukupno trajanje razdoblja tijekom 

kojeg se nadzor državne granice ponovo 

uvodi na unutarnjim granicama, na osnovi 

početnog razdoblja prema stavku 1. ovog 

članka i svakog produljenja prema stavku 

3. ovog članka, ne smije prekoračiti dva 

mjeseca. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/67 

Amandman  67 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama 

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

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.b (nova) 

Uredba (EU) br. 2016/399 

Članak 29. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (3b) U članku 29. stavku 1. dodaje se 

sljedeći podstavak: 

 „Kriteriji navedeni u članku 30. uzimaju 

se u obzir u svakom slučaju kada se 

smatra da je odluka o privremenom 

ponovnom uvođenju ili produljenju 

nadzora državne granice na unutarnjim 

granicama u skladu s ovim člankom.” 

Or. en 

 

 


