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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 dalies 3 c punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/399 

29 straipsnio 2 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 3c) 29 straipsnio 2 dalies pirma 

pastraipa pakeičiama taip: 

2. Taryba kaip kraštutinę priemonę ir 

būdą apsaugoti bendrus interesus erdvėje 

be vidaus sienų kontrolės, kai visomis 

kitomis priemonės, visų pirma 21 

straipsnio 1 dalyje nurodytomis 

priemonėmis, nepajėgiama veiksmingai 

sušvelninti nustatytos rimtos grėsmės, gali 

rekomenduoti vienai ar kelioms 

valstybėms narėms priimti sprendimą 

atnaujinti sienų kontrolę prie visų jų vidaus 

sienų arba konkrečiuose jų ruožuose. 

Tarybos rekomendacija grindžiama 

Komisijos pasiūlymu. Valstybės narės gali 

paprašyti Komisijos pateikti Tarybai tokį 

pasiūlymą dėl rekomendacijos.  

2. Taryba kaip kraštutinę priemonę ir 

būdą apsaugoti bendrus interesus erdvėje 

be vidaus sienų kontrolės, kai visomis 

kitomis priemonės, visų pirma 21 

straipsnio 1 dalyje nurodytomis 

priemonėmis, nepajėgiama veiksmingai 

sušvelninti nustatytos rimtos grėsmės, gali 

rekomenduoti toms valstybėms narėms, 

kurios turi bendras vidaus sienas su 

valstybe nare, kurioje rimti trūkumai vis 

dar nėra pašalinti, priimti sprendimą 

atnaujinti sienų kontrolę prie visų jų ir tos 

valstybės narės vidaus sienų arba 

konkrečiuose jų ruožuose. Tarybos 

rekomendacija grindžiama Komisijos 

pasiūlymu. Valstybės narės gali paprašyti 

Komisijos pateikti Tarybai tokį pasiūlymą 

dėl rekomendacijos. 

Or. en 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

1a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1 a straipsnis 

 Šis reglamentas valstybių narių pagal 

Šengeno sienų kodekso 27 straipsnį 

teikiamiems pranešimams taikomas nuo 

... [šio reglamento įsigaliojimo data]. 

 Apskaičiuojant 25 straipsnio 4 dalyje ir 28 

straipsnio 4 dalyje nurodytus laikotarpius, 

reikia atsižvelgti į bet kokį pranešimo dėl 

vidaus sienų kontrolės atnaujinimo arba 

pratęsimo pateikimo laikotarpį, kuris bus 

pasibaigęs iki ... [šio reglamento 

įsigaliojimo data]. 

Or. en 

 

 


