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Tanja Fajon 

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 quater (nieuw) 

Verordening (EU) 2016/399 

Artikel 29 – lid 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (3 quater) In artikel 29, lid 2, wordt de 

eerste alinea vervangen door: 

2. De Raad kan, indien alle andere en 

in het bijzonder de in artikel 21, lid 1, 

bedoelde maatregelen niet volstaan om de 

ernstige bedreiging daadwerkelijk te 

verminderen, als uiterste middel en als 

maatregel ter bescherming van de 

gemeenschappelijk belangen in de ruimte 

zonder binnengrenstoezicht, aanbevelen 

dat een of meer lidstaten het grenstoezicht 

aan alle of bepaalde delen van hun 

binnengrenzen opnieuw invoeren. De Raad 

doet de aanbeveling op voorstel van de 

Commissie. De lidstaten kunnen de 

Commissie verzoeken bij de Raad een 

voorstel voor een dergelijke aanbeveling in 

te dienen.  

2. De Raad kan, indien alle andere en 

in het bijzonder de in artikel 21, lid 1, 

bedoelde maatregelen niet volstaan om de 

ernstige bedreiging daadwerkelijk te 

verminderen, als uiterste middel en als 

maatregel ter bescherming van de 

gemeenschappelijk belangen in de ruimte 

zonder binnengrenstoezicht, aanbevelen 

dat lidstaten die grenzen aan een lidstaat 

waar sprake is van aanhoudende ernstige 

gebreken, het grenstoezicht aan alle of 

bepaalde delen van de binnengrenzen die 

zij met de betreffende lidstaat delen 
opnieuw invoeren. De Raad doet de 

aanbeveling op voorstel van de Commissie. 

De lidstaten kunnen de Commissie 

verzoeken bij de Raad een voorstel voor 

een dergelijke aanbeveling in te dienen. 

Or. en 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 1 bis 

 Deze verordening is van toepassing op 

kennisgevingen die overeenkomstig 

artikel 27 van de Schengengrenscode met 

ingang van ... [de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening] 

door de lidstaten worden gedaan. 

 Bij de berekening van de in de 

artikelen 25, lid 4, en 28, lid 4, bedoelde 

periodes wordt rekening gehouden met 

elke nog lopende periode van 

kennisgeving inzake herinvoering of 

verlenging van het grenstoezicht aan de 

binnengrenzen die afloopt vóór ... [de 

datum van inwerkingtreding van deze 

verordening]. 

Or. en 

 

 


