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Pozměňovací návrh  68 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 c (nový) 

Nařízení (EU) 2016/399 

Čl. 29 – odst. 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 3c. V čl. 29 odst. 2 se první 

pododstavec nahrazuje tímto: 

 

2. Rada může jako krajní opatření na 

ochranu společných zájmů v prostoru bez 

kontrol na vnitřních hranicích a v případě, 

kdy všechna ostatní opatření, zejména 

opatření uvedená v čl. 21 odst. 1, nedokáží 

účinně omezit zjištěnou závažnou hrozbu, 

doporučit jednomu nebo více členským 

státům, aby znovu zavedly ochranu svých 

vnitřních hranic nebo jejich konkrétních 

úseků. Doporučení Rady vychází z návrhu 

Komise. Členské státy mohou požádat 

Komisi, aby předložila Radě takový návrh 

doporučení.  

2. Rada může jako krajní opatření na 

ochranu společných zájmů v prostoru bez 

kontrol na vnitřních hranicích a v případě, 

kdy všechna ostatní opatření, zejména 

opatření uvedená v čl. 21 odst. 1, nedokáží 

účinně omezit zjištěnou závažnou hrozbu, 

doporučit jednomu nebo více členským 

státům, které sdílí vnitřní hranice s 

členským státem, v němž přetrvávají 

závažné nedostatky, aby znovu zavedly 

ochranu svých vnitřních hranic nebo jejich 

konkrétních úseků,  které sdílejí s daným 

členským státem. Doporučení Rady 

vychází z návrhu Komise. Členské státy 

mohou požádat Komisi, aby předložila 

Radě takový návrh doporučení. 
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Článek 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 1a 

 Toto nařízení se vztahuje na oznámení 

učiněná členskými státy v souladu 

s článkem 27 Schengenského hraničního 

kodexu z... [datum vstupu tohoto nařízení 

v platnost]. 

 Jakékoli období probíhajícího oznámení 

pro znovuzavedení nebo prodloužení 

ochrany vnitřních hranic, které uplynulo 

již před... [datum vstupu tohoto nařízení v 

platnost], se bere v potaz pro účely 

výpočtu délky období uvedených v 

článcích 25 odst. 4 a 28 odst. 4. 

Or. en 

 

 


