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21.11.2018 A8-0356/58 

Pakeitimas 58 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 pastraipos ii punktas 

Reglamentas (ES) 2016/399 

27 straipsnio 1 dalies e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) 1 dalies e punktas pakeičiamas taip:  Išbraukta. 

e) atitinkamais atvejais priemones, 

kurių turi imtis kitos valstybės narės, kaip 

susitarta prieš laikinai atnaujinant 

susijusių vidaus sienų kontrolę. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/59 

Pakeitimas 59 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 pastraipos iii punktas 

Reglamentas (ES) 2016/399 

27 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iii) 1 dalies paskutinis sakinys 

pakeičiamas taip:  
Išbraukta. 

Jeigu būtina, Komisija gali atitinkamos (-

ų) valstybės (-ių) narės (-ių) paprašyti 

pateikti papildomos informacijos, 

įskaitant informaciją apie 

bendradarbiavimą su valstybėmis 

narėmis, kurioms planuojamas vidaus 

sienų kontrolės pratęsimas daro poveikį, 

ir papildomą informaciją, reikalingą 

siekiant įvertinti, ar tai kraštutinė 

priemonė. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/60 

Pakeitimas 60 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 pastraipos iii a punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) 2016/399 

27 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 iiia) 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip: 

 „-2a. Jeigu rimta grėsmė viešajai tvarkai 

ar vidaus saugumui atitinkamoje 

valstybėje narėje išlieka ilgiau nei 

numatyta šio straipsnio -1 dalyje, ta 

valstybė narė gali vieną arba prireikus 

daugiau kartų pratęsti savo vidaus sienų 

kontrolę, vadovaudamasi 26 straipsnyje 

nurodytais kriterijais ir to straipsnio 

nuostatomis, dėl tų pačių priežasčių, kaip 

nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, ir 

atsižvelgdama į visus naujus elementus, 

taikytinus atnaujinamiems laikotarpiams, 

atitinkantiems numatomą rimtos grėsmės 

trukmę ir neviršijantiems šešių mėnesių. 

Toks pratęsimas gali būti atliekamas, jei 

atitinkama valstybė narė mano arba 

nustatė, kad alternatyvios priemonės ir 

grėsmės šalinimo priemonės yra 

neveiksmingos. 

 -2b. Siekdama įgyvendinti 26 

straipsnyje nustatytus kriterijus, 

atitinkama valstybė narė įvertina, kaip 

ilgai gali išlikti nustatyta grėsmė ir 

kuriems vidaus sienų ruožams daromas 

poveikis, įrodydama, kad vidaus sienų 

kontrolė yra kraštutinė priemonė, ir 

pagrįsdama, kaip tai padėtų pašalinti 
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nustatytą grėsmę. 

 Kartu su pranešimu apie vidaus sienų 

kontrolės atnaujinimą arba pratęsimą 

atitinkama valstybė narė pateikia rizikos 

vertinimą. 

 Šioje dalyje nurodytas rizikos vertinimas 

pateikiamas Komisijai ir kitoms 

valstybėms narėms. Komisija gali 

paprašyti Europos sienų ir pakrančių 

apsaugos agentūros arba Europolo 

pateikti nuomonę, kad atitinkamais 

atvejais nustatytų faktus, susijusius su 

rizikos vertinimu. 

2. 1 dalyje nurodyta informacija Europos 

Parlamentui ir Tarybai pateikiama tuo 

pačiu metu, kai ji pranešama kitoms 

valstybėms narėms ir Komisijai pagal tą 

dalį.  

2. 1 dalyje nurodyta informacija 

Europos Parlamentui ir Tarybai pateikiama 

tuo pačiu metu, kai ji pranešama kitoms 

valstybėms narėms ir Komisijai pagal tą 

dalį. 

3. Valstybės narės, teikdamos pranešimą 

pagal 1 dalį, prireikus ir laikydamosi 

nacionalinės teisės, gali nuspręsti įslaptinti 

šios informacijos dalis.  

3. Valstybės narės, teikdamos 

pranešimą pagal 1 dalį ir rizikos vertinimą 

pagal 1b dalį, prireikus ir laikydamosi 

nacionalinės teisės, gali nuspręsti įslaptinti 

juos arba jų dalis. 

Toks įslaptinimas nedaro poveikio 

Komisijos turimai galimybei pateikti šią 

informaciją Europos Parlamentui. Pagal 

šį straipsnį Europos Parlamentui 

perduodamos informacijos ir dokumentų 

perdavimas ir tvarkymas turi atitikti 
įslaptintos informacijos perdavimo ir 

tvarkymo taisykles, kurios taikomos 

Europos Parlamentui ir Komisijai 

keičiantis tokio pobūdžio informacija.  

Toks įslaptinimas nedaro poveikio kitų 

valstybių narių prieigai prie šios 
įslaptintos informacijos, užtikrinimai 

tinkamais ir saugiais policijos 

bendradarbiavimo kanalais.“; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/61 

Pakeitimas 61 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 pastraipos iv punktas 

Reglamentas (ES) 2016/399 

27 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Gavusi valstybės narės pranešimą 

pagal 1 dalį ir atsižvelgdama į 5 dalyje 

numatytas konsultacijas, Komisija ar bet 

kuri kita valstybė narė gali pateikti 

nuomonę, nedarydama poveikio SESV 72 

straipsniui. 

4. Gavusi valstybės narės pranešimą 

pagal 1 dalį ir atsižvelgdama į 5 dalyje 

numatytas konsultacijas, Komisija ar 

tiesiogiai susijusi valstybė narė gali 

pateikti pagrįstą nuomonę, nedarydama 

poveikio SESV 72 straipsniui. 

Jeigu planuojamo vidaus sienų kontrolės 

atnaujinimo būtinumas arba 

proporcingumas Komisijai kelia 

susirūpinimą arba jeigu ji mano, kad būtų 

tinkama pasikonsultuoti dėl tam tikrų 

pranešimo aspektų, ji tuo tikslu pateikia 

nuomonę. 

Jeigu planuojamo vidaus sienų kontrolės 

atnaujinimo arba pratęsimo būtinumas 

arba proporcingumas Komisijai kelia 

susirūpinimą arba jeigu ji mano, kad būtų 

tinkama pasikonsultuoti dėl tam tikrų 

pranešimo aspektų, ji tuo tikslu pateikia 

nuomonę. Tiesiogiai susijusios valstybės 

narės taip pat gali pateikti nuomonę dėl 

vidaus sienų kontrolės atnaujinimo ar 

pratęsimo poveikio joms, taip pat, jei 

reikia, dėl šių priemonių būtinybės ir 

proporcingumo. 

Jeigu vidaus sienų kontrolė jau buvo 

atnaujinta šešis mėnesius, Komisija 

pateikia nuomonę.“ 

Jeigu vidaus sienų kontrolė jau buvo 

atnaujinta arba pratęsta daugiau nei 

šešiems mėnesiams, Komisija pateikia 

nuomonę.“ 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/62 

Pakeitimas 62 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 pastraipos v punktas 

Reglamentas (ES) 2016/399 

27 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Dėl 1 dalyje nurodytos informacijos 

ir dėl bet kurios Komisijos ar valstybės 

narės nuomonės pagal 4 dalį vyksta 

konsultacijos, kurioms vadovauja 

Komisija. Prireikus konsultacijų metu 

rengiami valstybės narės, planuojančios 

atnaujinti vidaus sienų kontrolę, kitų 

valstybių narių, ypač tų, kurioms tokios 

priemonės darys tiesioginį poveikį, ir 

atitinkamų agentūrų bendri posėdžiai. 

Nagrinėjami planuojamų priemonių 

proporcingumas, nustatyta grėsmė viešajai 

tvarkai ar vidaus saugumui ir būdai 

užtikrinti valstybių narių tarpusavio 

bendradarbiavimo įgyvendinimą. Vidaus 

sienų kontrolę atnaujinti arba pratęsti 

planuojanti valstybė narė vykdydama 

sienų kontrolę kuo labiau atsižvelgia į 

tokių konsultacijų rezultatus.“ 

5. Dėl 1, -2a ir -2b dalyse nurodytos 

informacijos ir dėl bet kurios Komisijos ar 

valstybės narės nuomonės pagal 4 dalį 

vyksta konsultacijos, kurioms vadovauja 

Komisija. Prireikus konsultacijų metu 

rengiami valstybės narės, planuojančios 

atnaujinti arba pratęsti vidaus sienų 

kontrolę, kitų valstybių narių, ypač tų, 

kurioms tokios priemonės darys tiesioginį 

poveikį, ir atitinkamų agentūrų bendri 

posėdžiai. Nagrinėjami planuojamų 

priemonių proporcingumas, nustatyta 

grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui 

ir būdai užtikrinti valstybių narių 

tarpusavio bendradarbiavimo 

įgyvendinimą. Vidaus sienų kontrolę 

atnaujinti arba pratęsti planuojanti valstybė 

atsižvelgia į tokių konsultacijų rezultatus 

arba informuoja Komisiją ir valstybes 

nares, su kuriomis konsultuotasi, apie 

nustatytus suvaržymus, dėl kurių ji 

negalėjo pasiekti šių rezultatų. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/63 

Pakeitimas 63 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos v a punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) 2016/399 

27 straipsnio 6 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 va) 6 dalis pakeičiama taip: 

6. 5 dalyje nurodytos konsultacijos vyksta 

likus ne mažiau kaip dešimt dienų iki 

planuojamos sienų kontrolės atnaujinimo 

datos.  

6. 5 dalyje nurodytos konsultacijos 

vyksta likus ne mažiau kaip dešimt dienų 

iki planuojamos sienų kontrolės 

atnaujinimo arba pratęsimo datos. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/64 

Pakeitimas 64 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 3 pastraipos 4 punktas 

Reglamentas (ES) 2016/399 

27a straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Taryba, tinkamai atsižvelgdama į 

Komisijos nuomonę, gali rekomenduoti, 

kad valstybė narė priimtų sprendimą dar 

pratęsti vidaus sienų kontrolę ne ilgesniam 

nei šešių mėnesių laikotarpiui. Šis 

laikotarpis ne daugiau nei tris kartus gali 

būti pratęstas tolesniam šešių mėnesių 

laikotarpiui. Savo rekomendacijoje Taryba 

pateikia bent informaciją, nurodytą 27 

straipsnio 1 dalies a–e punktuose. Prireikus 

ji nustato susijusių valstybių narių 

bendradarbiavimo sąlygas. 

4. Taryba, tinkamai atsižvelgdama į 

Komisijos nuomonę, gali rekomenduoti, 

kad valstybė narė priimtų sprendimą dar 

pratęsti vidaus sienų kontrolę ne ilgesniam 

nei šešių mėnesių laikotarpiui. Šis 

laikotarpis gali būti pratęstas dar vienam 

ne ilgesniam nei šešių mėnesių 

laikotarpiui iki tol, kol išlieka didelė 

grėsmė, ir su sąlyga, kad teritorijoje taip 

pat imamasi proporcingų išimtinių 

nacionalinių priemonių šiai grėsmei 

pašalinti. Savo rekomendacijoje Taryba 

pateikia bent informaciją, nurodytą 27 

straipsnio 1 dalies a–e punktuose. Prireikus 

ji nustato susijusių valstybių narių 

bendradarbiavimo sąlygas. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/65 

Pakeitimas 65 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 3 d punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) 2016/399 

29 straipsnio 5 dalies pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3d) 29 straipsnio 5 dalis papildoma šia 

pastraipa: 

 „Bendras laikotarpis, per kurį pagal šį 

straipsnį atnaujinama vidaus sienų 

kontrolė, negali būti pratęsiamas 

remiantis 27 ir 28 straipsniuose 

nustatytomis priemonėmis arba kartu su 

jomis taikomas.“; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/66 

Pakeitimas 66 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) 2016/399 

28 straipsnio 4 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 3a) 28 straipsnio 4 dalis pakeičiama 

taip: 

4. Nedarant poveikio 25 straipsnio 4 

daliai, visas laikotarpis, kurį atnaujinama 

vidaus sienų kontrolė, apskaičiuojamas 

remiantis šio straipsnio 1 dalyje nustatytu 

pirminiu laikotarpiu ir galimybe jį pratęsti 

pagal šio straipsnio 3 dalį, neturi viršyti 

dviejų mėnesių.  

4. Visas laikotarpis, kurį atnaujinama 

vidaus sienų kontrolė, apskaičiuojamas 

remiantis šio straipsnio 1 dalyje nustatytu 

pirminiu laikotarpiu ir galimybe jį pratęsti 

pagal šio straipsnio 3 dalį, neturi viršyti 

dviejų mėnesių. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/67 

Pakeitimas 67 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 3 b punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) 2016/399 

29 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3b) 29 straipsnio 1 dalis papildoma šia 

pastraipa: 

 „Kiekvienu atveju svarstant galimybę 

pagal šį straipsnį priimti sprendimą 

laikinai atnaujinti arba pratęsti vidaus 

sienų kontrolę, atsižvelgiama į 30 

straipsnyje nurodytus kriterijus.“ 

Or. en 

 

 


