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21.11.2018 A8-0356/58 

Amendamentul  58 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 2 – punctul ii 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 27 – alineatul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) La alineatul (1) litera (e) se 

înlocuiește cu textul următor:  
eliminat 

(e) atunci când este cazul, măsurile 

care trebuie să fie luate de celelalte state 

membre, astfel cum au fost convenite 

înaintea reintroducerii temporare a 

controalelor la frontierele interne în 

cauză.” 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/59 

Amendamentul  59 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 2 – punctul iii 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iii) la alineatul (1), ultima teză se 

înlocuiește cu următorul text:  
eliminat 

Atunci când este necesar, Comisia poate 

solicita informații suplimentare statului 

membru sau statelor membre în cauză, 

inclusiv în ceea ce privește cooperarea cu 

statele membre afectate de prelungirea 

preconizată a controalelor la frontierele 

interne, inclusiv informațiile suplimentare 

necesare pentru a evalua dacă este vorba 

într-adevăr de o măsură de ultimă 

instanță. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/60 

Amendamentul  60 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 2 – punctul iiia (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 27 – alineatul -2 a (nou) 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (iiia) alineatele (2) și (3) se înlocuiesc 

cu următorul text: 

 „-2a. Dacă amenințarea gravă la adresa 

ordinii publice sau a securității interne 

din statul membru afectat continuă după 

expirarea perioadei prevăzute la alineatul 

(-1) din prezentul articol, statul membru 

respectiv poate prelungi sau, după caz, 

prelungi suplimentar controalele la 

frontierele sale interne, în conformitate 

cu criteriile prevăzute la articolul 26 și în 

conformitate cu prezentul articol, din 

aceleași motive ca cele specificate la 

alineatul (1) din prezentul articol și, 

ținând cont de eventualele elemente noi, 

cu perioade reînnoibile care corespund 

duratei previzibile a amenințării grave și 

nu depășesc șase luni. O astfel de 

prelungire poate avea loc dacă acțiunile 

alternative și măsurile de remediere a 

amenințării sunt sau au fost considerate 

ineficiente de statul membru în cauză. 

 -2b. Pentru a pune în aplicare criteriile 

prevăzute la articolul 26, statul membru 

în cauză evaluează durata preconizată a 

amenințării identificate și care secțiuni 

ale frontierelor interne sunt afectate, 

demonstrând că prelungirea controalelor 
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la frontierele interne este o măsură de 

ultimă instanță și motivând modul în care 

această măsură ar contribui la 

gestionarea amenințării identificate. 

 Împreună cu notificarea reintroducerii 

sau prelungirii controalelor la frontierele 

interne, statul membru în cauză prezintă o 

evaluare a riscurilor. 

 Evaluarea riscurilor menționată la 

prezentul alineat se prezintă Comisiei și 

celorlalte state membre. Comisia poate 

solicita avizul Agenției Europene pentru 

Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 

sau al Europol, în scopuri de informare 

cu privire la evaluarea riscurilor, după 

caz.”; 

2. Informațiile menționate la alineatul (1) 

se transmit Parlamentului European și 

Consiliului în același timp cu notificarea 

lor către celelalte state membre și către 

Comisie în temeiul alineatului respectiv.  

2. Informațiile menționate la alineatul 

(1) se transmit Parlamentului European și 

Consiliului în același timp cu notificarea 

lor către celelalte state membre și către 

Comisie în temeiul alineatului respectiv. 

3. Un stat membru care face o notificare în 

temeiul alineatului (1) poate decide, atunci 

când este necesar și în conformitate cu 

dreptul intern, să clasifice o parte din 

informații.  

3. Un stat membru care transmite o 

notificare în temeiul alineatului (1) și o 

evaluare a riscului în temeiul alineatului 

(1b) poate decide, atunci când este necesar 

și în conformitate cu dreptul intern, să le 

clasifice integral sau parțial. 

O astfel de clasificare nu împiedică 

punerea informațiilor de către Comisie la 

dispoziția Parlamentului European. 

Transmiterea și prelucrarea informațiilor 

și documentelor transmise către 

Parlamentul European în temeiul 

prezentului articol respectă normele 

privind transmiterea și prelucrarea 

informațiilor clasificate aplicabile între 

Parlamentul European și Comisie.  

O astfel de clasificare nu împiedică accesul 

celorlalte state membre la aceste 

informații clasificate, prin intermediul 

unor canale adecvate și securizate de 

cooperare polițienească.”; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/61 

Amendamentul  61 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 2 – punctul iv 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 27 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În urma notificării efectuate de un 

stat membru în temeiul alineatului (1) și în 

vederea consultării prevăzute la alineatul 

(5), Comisia sau oricare dintre celelalte 

state membre poate emite un aviz, fără a 

aduce atingere articolului 72 din TFUE. 

4. În urma notificării efectuate de un 

stat membru în temeiul alineatului (1) și în 

vederea consultării prevăzute la alineatul 

(5), Comisia sau statul membru afectat în 

mod direct poate emite un aviz motivat, 

fără a aduce atingere articolului 72 din 

TFUE. 

Atunci când are îndoieli în ceea ce privește 

necesitatea sau proporționalitatea 

reintroducerii preconizate a controalelor la 

frontierele interne sau atunci când 

consideră că ar fi adecvată o consultare 

asupra unor aspecte ale notificării, Comisia 

emite un aviz în acest sens. 

Atunci când are îndoieli în ceea ce privește 

necesitatea sau proporționalitatea 

reintroducerii preconizate sau prelungirea 

controalelor la frontierele interne sau 

atunci când consideră că ar fi adecvată o 

consultare asupra unor aspecte ale 

notificării, Comisia emite un aviz în acest 

sens. Statele membre afectate în mod 

direct pot, de asemenea, să emită un aviz 

cu privire la impactul reintroducerii sau 

al prelungirii controalelor la frontierele 

interne asupra lor, precum și, dacă este 

cazul, cu privire la necesitatea și 

proporționalitatea acestora. 

Dacă un control la frontierele interne a fost 

deja reintrodus de șase luni, Comisia emite 

un aviz.” 

Dacă un control la frontierele interne a fost 

deja reintrodus sau prelungit de mai mult 

de șase luni, Comisia emite un aviz.” 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/62 

Amendamentul  62 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0356/2018 

 

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 2 – punctul v 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 27 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Informațiile menționate la alineatul 

(1), precum și orice aviz al Comisiei sau al 

unui stat membru prevăzut la alineatul (4) 

fac obiectul unor consultări desfășurate sub 

conducerea Comisiei. Atunci când este 

cazul, consultarea include reuniuni comune 

între statul membru care preconizează 

reintroducerea controalelor la frontierele 

interne, celelalte state membre, în special 

cele afectate în mod direct de aceste 

măsuri, și agențiile relevante. Sunt 

examinate proporționalitatea măsurilor 

preconizate, amenințarea la adresa ordinii 

publice sau a securității interne care a fost 

identificată și modalitățile de asigurare a 

cooperării dintre statele membre. Statul 

membru care preconizează reintroducerea 

sau prelungirea controalelor la frontierele 

interne ține cont în cea mai mare măsură 

posibilă de rezultatele acestei consultări 

atunci când efectuează controale la 

frontieră.” 

5. Informațiile menționate la 

alineatele (1), (-2a) și (-2b), precum și 

orice aviz al Comisiei sau al unui stat 

membru prevăzut la alineatul (4) fac 

obiectul unor consultări desfășurate sub 

conducerea Comisiei. Atunci când este 

cazul, consultarea include reuniuni comune 

între statul membru care preconizează 

reintroducerea sau prelungirea 

controalelor la frontierele interne, celelalte 

state membre, în special cele afectate în 

mod direct de aceste măsuri, și agențiile 

relevante. Sunt examinate 

proporționalitatea măsurilor preconizate, 

amenințarea la adresa ordinii publice sau a 

securității interne care a fost identificată și 

modalitățile de asigurare a cooperării dintre 

statele membre. Statul membru care 

preconizează reintroducerea sau 

prelungirea controalelor la frontierele 

interne ține cont de rezultatele acestei 

consultări sau informează Comisia și 

statele membre consultate cu privire la 

constrângerile apărute care l-au 

împiedicat să urmărească aceste rezultate. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/63 

Amendamentul  63 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul va (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 27 – alineatul 6 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (va) alineatul (6) se înlocuiește cu 

următorul text: 

6. Consultările menționate la alineatul (5) 

au loc cu cel puțin zece zile înainte de data 

preconizată pentru reintroducerea 

controlului la frontiere.  

6. Consultările menționate la alineatul 

(5) au loc cu cel puțin zece zile înainte de 

data preconizată pentru reintroducerea sau 

prelungirea controlului la frontiere. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/64 

Amendamentul  64 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 3 – punctul 4 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 27 a – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Consiliul, ținând cont în mod 

corespunzător de avizul Comisiei, poate 

recomanda ca statul membru să decidă 

prelungirea în continuare a controalelor la 

frontierele sale interne cu o perioadă de 

până la șase luni. Această perioadă poate fi 

prelungită de maximum trei ori, pentru 

câte o perioadă suplimentară de până la 

șase luni. În recomandarea sa, Consiliul 

indică cel puțin informațiile menționate la 

articolul 27 alineatul (1) literele (a)-(e). 

Atunci când este cazul, Consiliul stabilește 

condițiile aplicabile cooperării dintre 

statele membre în cauză. 

4. Consiliul, ținând cont în mod 

corespunzător de avizul Comisiei, poate 

recomanda ca statul membru să decidă 

prelungirea în continuare a controalelor la 

frontierele sale interne cu o perioadă de 

până la șase luni. Această perioadă poate fi 

prelungită atât timp cât persistă 

amenințarea gravă și dacă se iau, de 

asemenea, măsuri naționale excepționale 

proporționale pe teritoriu în vederea 

combaterii amenințării respective, pentru 

câte o perioadă suplimentară de până la 

șase luni. În recomandarea sa, Consiliul 

indică cel puțin informațiile menționate la 

articolul 27 alineatul (1) literele (a)-(e). 

Atunci când este cazul, Consiliul stabilește 

condițiile aplicabile cooperării dintre 

statele membre în cauză. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/65 

Amendamentul  65 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 d (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 29 – alineatul 5 – paragraf (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3d) La articolul 29 alineatul (5) se 

adaugă următorul paragraf: 

 „Perioada totală în care controlul la 

frontierele interne este reintrodus la 

frontierele interne în temeiul prezentului 

articol nu poate fi extinsă sau combinată 

cu măsurile luate în temeiul articolelor 27 

și 28.”; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/66 

Amendamentul  66 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 28 – alineatul 4 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (3a) Articolul 28 alineatul (4) se 

înlocuiește cu următorul text: 

4. Fără a aduce atingere articolului 

25 alineatul (4), perioada totală pe durata 

căreia este reintrodus controlul la 

frontierele interne, pe baza perioadei 

inițiale prevăzute la alineatul (1) din 

prezentul articol și a oricărei prelungiri 

prevăzute la alineatul (3) din prezentul 

articol, nu depășește două luni.  

4. „Perioada totală pe durata căreia 

este reintrodus controlul la frontierele 

interne, pe baza perioadei inițiale prevăzute 

la alineatul (1) din prezentul articol și a 

oricărei prelungiri prevăzute la alineatul (3) 

din prezentul articol, nu depășește două 

luni.” 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/67 

Amendamentul  67 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3b) La articolul 29 alineatul (1) se 

adaugă următorul paragraf: 

 „Criteriile menționate la articolul 30 se 

iau în considerare în fiecare caz când se 

are în vedere o decizie privind 

reintroducerea temporară sau prelungirea 

controlului la frontierele interne, în 

temeiul prezentului articol.” 

Or. en 

 

 


