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Artikel 1 – led 3c (nytt) 
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Artikel 29 – punkt 2 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (3c) I artikel 29.2 ska första stycket 

ersättas med följande: 

2. Rådet får, som en sista utväg och 

som en åtgärd för att skydda de 

gemensamma intressena inom området 

utan inre gränskontroll, när alla andra 

åtgärder, särskilt de som avses i artikel 

21.1, är verkningslösa för att minska det 

allvarliga hot som föreligger, 

rekommendera att en eller flera 

medlemsstater beslutar att återinföra 
gränskontroll vid alla eller vissa avsnitt av 

sina inre gränser. Rådets rekommendation 

ska grunda sig på ett förslag från 

kommissionen. Medlemsstaterna får begära 

att kommissionen lägger fram ett sådant 

förslag till rekommendation för rådet.  

2. Rådet får, som en sista utväg och 

som en åtgärd för att skydda de 

gemensamma intressena inom området 

utan inre gränskontroll, när alla andra 

åtgärder, särskilt de som avses i artikel 

21.1, är verkningslösa för att minska det 

allvarliga hot som föreligger, 

rekommendera att de medlemsstater som 

delar inre gränser med den medlemsstat 

där det kvarstår allvarliga brister 

återinför gränskontroll vid alla eller vissa 

avsnitt av sina inre gränser som de delar 

med den medlemsstaten. Rådets 

rekommendation ska grunda sig på ett 

förslag från kommissionen. 

Medlemsstaterna får begära att 

kommissionen lägger fram ett sådant 

förslag till rekommendation för rådet. 

Or. en 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 1a  

 Denna förordning ska tillämpas på 

meddelanden som medlemsstaterna 

lämnar i enlighet med artikel 27 i kodexen 

om Schengengränserna från och med den 

... [den dag då denna förordning träder i 

kraft]. 

 Varje återinförande eller förlängning av 

gränskontroll vid de inre gränserna som 

har gjorts före den ... [den dag då denna 

förordning träder i kraft] ska beaktas vid 

beräkningen av de perioder som avses i 

artiklarna 25.4 och 28.4. 

Or. en 

 

 


