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Relatório A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Reintrodução temporária do controlo nas fronteiras internas 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-C (novo) 

Regulamento (UE) 2016/399 

Artigo 29 – n.º 2 

 

Texto em vigor Alteração 

 (3-C) No artigo 29.º, n.º 2, o primeiro 

parágrafo passa a ter a seguinte redação: 

2. O Conselho pode recomendar que, 

em último recurso e como medida de 

proteção dos interesses comuns no espaço 

sem controlos nas fronteiras internas, um 

ou mais Estados-Membros reintroduzam o 

controlo na totalidade ou em parte das suas 

fronteiras internas, caso todas as restantes 

medidas, nomeadamente as referidas no 

artigo 21.º, n.º 1, sejam ineficazes para 

mitigar a ameaça grave identificada. A 

recomendação do Conselho deve basear-se 

numa proposta da Comissão Os Estados-

Membros podem solicitar à Comissão que 

apresente ao Conselho tal proposta de 

recomendação.  

2. O Conselho pode recomendar que, 

em último recurso e como medida de 

proteção dos interesses comuns no espaço 

sem controlos nas fronteiras internas, os 

Estados-Membros que partilhem fronteiras 

internas com o Estado-Membro em que 

persistam deficiências graves 
reintroduzam o controlo na totalidade ou 

em parte das suas fronteiras internas que 

partilham com esse Estado-Membro, caso 

todas as restantes medidas, nomeadamente 

as referidas no artigo 21.º, n.º 1, sejam 

ineficazes para mitigar a ameaça grave 

identificada. A recomendação do Conselho 

deve basear-se numa proposta da Comissão 

Os Estados-Membros podem solicitar à 

Comissão que apresente ao Conselho tal 

proposta de recomendação. 
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Proposta de regulamento 

Artigo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 1.º-A 

 O presente regulamento é aplicável às 

notificações efetuadas pelos Estados-

Membros nos termos do artigo 27.º do 

Código das Fronteiras Schengen a partir 

de... [data de entrada em vigor do presente 

regulamento]. 

 Todos os períodos de notificação em curso 

para a reintrodução ou prorrogação do 

controlo nas fronteiras internas 

decorridos antes de... [entrada em vigor 

do presente regulamento] são tidos em 

conta para efeitos do cálculo dos períodos 

a que se referem os artigos 25.º, n.º 4 e 

28.º n.º 4 . 

Or. en 

 

 


