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Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3c (nyt) 

Forordning (EU) nr. 2016/399 

Artikel 29 – stk. 1 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 3c) Artikel 29, stk. 2, første afsnit, 

affattes således: 

2. Rådet kan som en sidste udvej og 

som en foranstaltning til beskyttelse af de 

fælles interesser inden for området uden 

kontrol ved de indre grænser, hvis alle 

øvrige foranstaltninger, navnlig de i artikel 

21, stk. 1, omhandlede, ikke effektivt kan 

afbøde den konstaterede alvorlige trussel, 

henstille til en eller flere medlemsstater at 

genindføre grænsekontrol ved alle deres 

indre grænser eller ved bestemte dele 

heraf. Rådets henstilling baseres på et 

forslag fra Kommissionen.  

Medlemsstaterne kan anmode 

Kommissionen om at forelægge Rådet et 

sådant forslag til henstilling.  

2. Rådet kan som en sidste udvej og 

som en foranstaltning til beskyttelse af de 

fælles interesser inden for området uden 

kontrol ved de indre grænser, hvis alle 

øvrige foranstaltninger, navnlig de i artikel 

21, stk. 1, omhandlede, ikke effektivt kan 

afbøde den konstaterede alvorlige trussel, 

henstille til en eller flere medlemsstater, 

der deler indre grænser med den 

medlemsstat, i hvilken der bliver ved at 

være alvorlige mangler, at genindføre 

grænsekontrol ved alle deres indre grænser 

eller ved bestemte dele af de indre 

grænser, som de deler med den 

pågældende medlemsstat. Rådets 

henstilling baseres på et forslag fra 

Kommissionen. Medlemsstaterne kan 

anmode Kommissionen om at forelægge 

Rådet et sådant forslag til henstilling. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 1a 

 Denne forordning finder anvendelse på 

meddelelser fra medlemsstaterne i 

henhold til artikel 27 i 

Schengengrænsekodeksen fra den ... 

[datoen for denne forordnings 

ikrafttræden]. 

 Enhver periode med løbende meddelelser 

om genindførelse eller forlængelse af 

grænsekontrollen ved de indre grænser, 

som er gået forud for den ... [datoen for 

denne forordnings ikrafttræden] skal 

tages i betragtning i forbindelse med 

beregningen af de tidsrum, der er 

omhandlet i artikel 25, stk. 4, og 28, stk. 4. 

Or. en 

 

 


