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KORT BEGRUNDELSE 

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og 

kystvagt har til formål at oprette en europæisk grænse- og kystvagt for at sikre en integreret 

forvaltning af EU's ydre grænser.  

 

Forslaget hilses velkomment og modsvarer de udfordringer, som Den Europæiske Union har 

stået over for i forbindelse med den aktuelle flygtninge- og migrationskrise. Det anslås, at der 

alene mellem januar og november 2015 var omkring 1,5 mio. mennesker, der krydsede 

grænsen ulovligt.  

 

Artikel 77 i TEUF fastsætter et mål om, "at der gradvis indføres et integreret system for 

forvaltningen af de ydre grænser", og dette forslag bør vedtages som et første og vigtigt skridt 

i denne retning.  

 

Det foreslåede Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning vil imidlertid være 

baseret på det aktuelle Frontex og vil for så vidt angår udførelsen af det praktiske arbejde 

nødvendigvis være afhængigt af samarbejde med og bidrag fra medlemsstaterne.  

 

Der er behov for yderligere ændringer af forordningen for at afklare begrebet "fælles ansvar" 

mellem medlemsstaterne og EU's Agentur for Grænse- og Kystbevogtning.  

 

Mens de nye beføjelser udgør et betydeligt skridt i den rigtige retning, er det nødvendigt at 

betragte disse skridt som de første i en proces hen imod en fuldstændig uafhængig, integreret, 

EU-ledet og EU-dækkende grænse- og kystvagt, som finansieres over EU-budgettet, og som 

har operationel selvstændighed. Den endelige vedtagelse af forordningen bør ledsages af et 

klart politisk engagement fra medlemsstaternes og alle EU-institutionernes side i en sådan 

udvikling.  

 

Det er værd at bemærke bestemmelserne i artikel 18 i forslaget til forordning, der giver 

mulighed for en uafhængig intervention efter afgørelse fra Kommissionen, selv imod en 

medlemsstats vilje.  

 

Det er afgørende, at agenturet skaber gode forbindelser med grænse- og kystvagter i 

tredjelande, og at det har operationel uafhængighed og kapacitet til at varetage sådanne 

eksterne forbindelser.  

 

Det vurderes, at indvirkningen på budgettet vil være på mindst 31,5 mio. EUR i 2017, men 

dette beløb samt et foreløbigt skøn over udgifterne til personale synes at være sat noget lavt. 

 

Blandt de ændringer, som Udenrigsudvalget foreslår, kan også nævnes præciseringer af 

Europa-Parlamentets rolle med hensyn til at kontrollere agenturet og agenturets samarbejde 

med tredjelande. 
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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6 a) Den foreslåede europæiske 

grænse- og kystvagt skal erstatte Frontex 

for at sikre en europæisk integreret 

grænseforvaltning ved de ydre grænser 

med henblik på at forvalte migrationen 

effektivt og sikre en høj grad af indre 

sikkerhed i EU, samtidig med at den fri 

bevægelighed for personer i EU beskyttes, 

I henhold til traktaterne og de hertil 

knyttede protokoller bør de medlemsstater, 

hvor bestemmelserne i Schengenreglerne 

om ophævelse af grænsekontrol endnu 

ikke gælder, kunne deltage i og/eller 

drage nytte af alle foranstaltninger under 

denne forordning. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Frontex' opgaver bør derfor 

udvides, og for at afspejle disse 

forandringer bør det omdøbes til Det 

Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning. Hovedopgaven for Det 

Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning bør være at fastlægge en 

operationel og teknisk strategi for 

gennemførelsen af integreret 

grænseforvaltning på EU-plan, at 

overvåge, at grænsekontrollen ved de ydre 

grænser er effektiv, at yde øget operationel 

og teknisk støtte til medlemsstaterne 

(9) Frontex' opgaver bør derfor 

udvides, og for at afspejle disse 

forandringer bør det omdøbes til Det 

Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning. Hovedopgaven for Det 

Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning bør være at fastlægge en 

operationel og teknisk strategi for 

gennemførelsen af integreret 

grænseforvaltning på EU-plan, at 

overvåge, at grænsekontrollen ved de ydre 

grænser er effektiv, at yde øget operationel 

og teknisk støtte til medlemsstaterne 
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gennem fælles operationer og hurtige 

grænseinterventioner og at sikre den 

praktiske gennemførelse af foranstaltninger 

i tilfælde af situationer, der kræver hurtig 

handling ved de ydre grænser samt at 

tilrettelægge, koordinere og gennemføre 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser. 

gennem fælles operationer og hurtige 

grænseinterventioner og at sikre den 

praktiske gennemførelse af foranstaltninger 

i tilfælde af situationer, der kræver hurtig 

handling ved de ydre grænser, herunder 

eftersøgnings- og redningsoperationer til 

søs, samt at tilrettelægge, koordinere og 

gennemføre tilbagesendelsesoperationer og 

-interventioner. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Under udvisning af fælles ansvar 

bør Det Europæiske Agentur for Grænse- 
og Kystbevogtning have til opgave 

regelmæssigt at overvåge forvaltningen af 

de ydre grænser. Agenturet bør sikre en 

korrekt og effektiv overvågning, ikke kun 

via risikoanalyser, informationsudveksling 

og Eurosur, men også ved at sende 

eksperter fra sit eget personale ud i 

medlemsstaterne. Agenturet bør derfor 

kunne udsende forbindelsesofficerer til 

specifikke medlemsstater i et tidsrum, i 

hvilket forbindelsesofficeren rapporter til 

den administrerende direktør. 

Forbindelsesofficerernes rapporter bør 

indgå som en del af sårbarhedsvurderingen. 

(12) Det Europæiske Agentur for 

Grænse- og Kystbevogtning har et fælles 

ansvar med medlemsstaterne og bør have 

til opgave regelmæssigt at overvåge 

forvaltningen af EU's ydre grænser. 

Agenturet bør sikre en korrekt og effektiv 

overvågning, ikke kun via risikoanalyser, 

informationsudveksling og Eurosur, men 

også gennem tilstedeværelsen af eksperter 

fra sit eget personale på stedet, i et 

fuldstændigt samarbejde med 

medlemsstaterne og i respekt for ikke-

Schengenlandes rettigheder. Agenturet 

bør derfor kunne udsende 

forbindelsesofficerer til specifikke 

medlemsstater i et tidsrum, i hvilket 

forbindelsesofficeren rapporter til den 

administrerende direktør. 

Forbindelsesofficerernes rapporter bør 

indgå som en del af sårbarhedsvurderingen. 

Ændringsforslag  4Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Det Europæiske Agentur for 

Grænse- og Kystbevogtning bør organisere 

en passende teknisk og operationel bistand 

til medlemsstaterne for at øge deres 

kapacitet til at opfylde deres forpligtelser, 

(14) Det Europæiske Agentur for 

Grænse- og Kystbevogtning bør organisere 

og tilbyde en passende supplerende teknisk 

og operationel bistand til medlemsstaterne 

for at øge deres kapacitet til at opfylde 
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hvad angår kontrollen af de ydre grænser, 

og at klare udfordringerne ved den ydre 

grænse som følge af irregulær 

indvandring eller grænseoverskridende 

kriminalitet. Med henblik herpå bør Det 

Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning på en medlemsstats 

anmodning eller på eget initiativ 

tilrettelægge og koordinere fælles 

operationer for en eller flere medlemsstater 

og udsende europæiske grænse- og 

kystvagthold samt det nødvendige tekniske 

udstyr, og det kan udsende eksperter fra sit 

eget personale. 

deres forpligtelser, hvad angår kontrollen 

af de ydre grænser, og klare udfordringerne 

ved den ydre grænse, herunder gennem 

efterforsknings- og redningsoperationer 

til søs, med forbehold for de nationale 

myndigheders kompetence til at indlede 

strafferetlige efterforskninger. Med 

henblik herpå bør Det Europæiske Agentur 

for Grænse- og Kystbevogtning på en 

medlemsstats anmodning eller på eget 

initiativ tilrettelægge og koordinere fælles 

operationer for en eller flere medlemsstater 

og udsende europæiske grænse- og 

kystvagthold samt det nødvendige tekniske 

udstyr, og det kan udsende eksperter fra sit 

eget personale. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) I særlige områder langs de ydre 

grænser, hvor medlemsstaterne står over 

for et uforholdsmæssigt stort 

migrationspres, der er karakteriseret ved 

store blandede migrationsstrømme, og som 

benævnes hotspotområder, bør 

medlemsstaterne kunne regne med øget 

operationel og teknisk forstærkning fra 

migrationsstyringsstøttehold bestående af 

hold af eksperter fra medlemsstaterne, som 

Det Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning og Det Europæiske 

Asylstøttekontor har udsendt, og fra 

Europol og andre relevante EU-agenturer 

samt eksperter fra personalet i Det 

Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning. Det Europæiske Agentur 

for Grænse- og Kystbevogtning bør bistå 

Kommissionen med koordineringen 

mellem de forskellige agenturer i marken. 

(16) I særlige områder langs de ydre 

grænser, hvor medlemsstaterne står over 

for et uforholdsmæssigt stort 

migrationspres, der er karakteriseret ved 

store blandede migrationsstrømme, og som 

benævnes hotspotområder, bør 

medlemsstaterne kunne regne med øget 

operationel og teknisk forstærkning fra 

migrationsstyringsstøttehold bestående af 

hold af eksperter fra medlemsstaterne, som 

Det Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning og Det Europæiske 

Asylstøttekontor har udsendt, og fra 

Europol og andre relevante EU-agenturer 

samt eksperter fra personalet i Det 

Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning. Det Europæiske Agentur 

for Grænse- og Kystbevogtning bør bistå 

Kommissionen med koordineringen 

mellem de forskellige agenturer i marken. 

Agenturet bør have en autonom ret til at 

intervenere, således at det kan udsende 

sine folk og udstyr alt efter kompleksiteten 

i en grænsebeskyttelsessituation og de 
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særlige forhold i de eksterne 

grænseområder, hvor medlemsstaterne 

står over for et uforholdsmæssigt 

migrationspres. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Det Europæiske Agentur for 

Grænse- og Kystbevogtning bør råde over 

det nødvendige udstyr og personale, som 

kan udsendes til fælles operationer eller 

hurtige grænseinterventioner. Når der 

iværksættes hurtige grænseinterventioner 

på anmodning af en medlemsstat eller i 

forbindelse med en situation, der kræver en 

hurtig indsats, bør Det Europæiske Agentur 

for Grænse- og Kystbevogtning med 

henblik herpå kunne udsende europæiske 

grænse- og kystvagthold til hurtige 

interventioner fra reserven, som bør være 

et stående korps bestående af en lille andel 

af det samlede antal kystvagter i 

medlemsstaterne, minimum 1 500 

personer. Udsendelsen af europæiske 

grænse- og kystvagthold fra reserven til 

hurtige interventioner bør om nødvendigt 

straks suppleres af yderligere europæiske 

grænse- og kystvagthold. 

(Vedrører ikke den danske tekst)   

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Det Europæiske Agentur for 

Grænse- og Kystbevogtning bør optrappe 

sin bistand til medlemsstaterne ved at 

sende tredjelandsstatsborgere med ulovligt 

ophold tilbage, jf. Unionens 

tilbagesendelsespolitik og Europa-

(21) Det Europæiske Agentur for 

Grænse- og Kystbevogtning bør optrappe 

sin bistand til medlemsstaterne ved at 

sende tredjelandsstatsborgere med ulovligt 

ophold tilbage, jf. Unionens 

tilbagesendelsespolitik og Europa-
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Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/115/EF1. Det bør navnlig koordinere 

og tilrettelægge 

tilbagesendelsesoperationer fra en eller 

flere medlemsstater, og det bør 

tilrettelægge og gennemføre interventioner 

i forbindelse med tilbagesendelser for at 

styrke tilbagesendelsessystemet i de 

medlemsstater, der har brug for øget 

teknisk og operationel bistand for at 

opfylde deres forpligtelse til at sende 

tredjelandsstatsborgere med ulovligt 

ophold tilbage, jf. nævnte direktiv. 

Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/115/EF. Det bør navnlig, på 

anmodning af en eller flere medlemsstater, 

koordinere og tilrettelægge 

tilbagesendelsesoperationer, og det bør 

tilrettelægge og gennemføre interventioner 

i forbindelse med tilbagesendelser for at 

styrke tilbagesendelsessystemet i de 

medlemsstater, der har brug for øget 

teknisk og operationel bistand for at 

opfylde deres forpligtelse til at sende 

tredjelandsstatsborgere med ulovligt 

ophold tilbage, jf. nævnte direktiv. 

__________________ __________________ 

1Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/115/EF af 16. december 2008 om 

fælles standarder og procedurer i 

medlemsstaterne for tilbagesendelse af 

tredjelandsstatsborgere med ulovligt 

ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98). 

1Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/115/EF af 16. december 2008 om 

fælles standarder og procedurer i 

medlemsstaterne for tilbagesendelse af 

tredjelandsstatsborgere med ulovligt 

ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98). 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 28 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) Det Europæiske Agentur for 

Grænse- og Kystbevogtning bør lette og 

fremme det operationelle samarbejde 

mellem medlemsstaterne og tredjelande 

inden for rammerne af EU's politik for 

eksterne forbindelser, bl.a. ved at 

koordinere det operationelle samarbejde 

mellem medlemsstaterne og tredjelande på 

området forvaltning af de ydre grænser og 

ved at udsende forbindelsesofficerer til 

tredjelande samt ved at samarbejde med 

myndighederne i tredjelande om 

tilbagesendelser, bl.a. hvad angår 

erhvervelse af rejsedokumenter. Det 

Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning og medlemsstaterne bør 

overholde normer og standarder, der 

mindst svarer til dem, der er fastsat i EU-

retten, også når et samarbejde med 

(28) Det Europæiske Agentur for 

Grænse- og Kystbevogtning bør efter 

aftale med de(n) berørte medlemsstat(er) 

og i samarbejde med Kommissionen og 

EU-Udenrigstjenesten lette og fremme det 

operationelle samarbejde mellem 

medlemsstaterne og tredjelande inden for 

rammerne af EU's politik for eksterne 

forbindelser, bl.a. ved at koordinere det 

operationelle samarbejde mellem 

medlemsstaterne og tredjelande efter en 

risikovurdering af de ydre grænser med 

nabotredjelande og ved at udsende 

forbindelsesofficerer til tredjelande samt 

ved at samarbejde med myndighederne i 

tredjelande om tilbagesendelser, bl.a. hvad 

angår erhvervelse af rejsedokumenter. Det 

Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning og medlemsstaterne bør 
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tredjelande finder sted på disse landes 

område. 

overholde normer og standarder, der 

mindst svarer til dem, der er fastsat i EU-

retten, også når et samarbejde med 

tredjelande finder sted på disse landes 

område. 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 29 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (29 a) Under operationer, der udføres af 

Det Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning, må en person ikke føres 

eller overdrages på anden vis til 

myndighederne i et tredjeland i strid med 

non-refoulement-princippet, hvis der bl.a. 

er en alvorlig risiko for, at personen ville 

blive idømt dødsstraf, udsat for tortur eller 

forfølgelse eller anden umenneskelig eller 

nedværdigende behandling eller straf, 

eller hvor personens liv eller frihed ville 

være truet grundet dennes race, religion, 

nationalitet, seksuelle orientering, 

tilhørsforhold til en bestemt social gruppe 

eller politiske holdninger, eller hvorfra 

der er en alvorlig risiko for udvisning, 

udsendelse eller udlevering til et andet 

land i strid med non-refoulement-

princippet. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 30 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(30) I denne forordning fastsættes der 

bestemmelser om en klagemekanisme for 

Det Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning i samarbejde med den 

ansvarlige for grundlæggende rettigheder, 

som skal overvåge og sikre respekten for 

de grundlæggende rettigheder i forbindelse 

med alle agenturets aktiviteter. Det bør 

(30) I denne forordning fastsættes der 

bestemmelser om en klagemekanisme for 

Det Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning i samarbejde med den 

ansvarlige for grundlæggende rettigheder, 

som skal overvåge og sikre respekten for 

de grundlæggende rettigheder i forbindelse 

med alle agenturets og dets medarbejderes 
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være en administrativ mekanisme, hvor 

den ansvarlige for grundlæggende 

rettigheder bliver ansvarlig for 

behandlingen af de klager, agenturet 

modtager i overensstemmelse med retten 

til god forvaltning. Den ansvarlige for 

grundlæggende rettigheder skal 

kontrollere, hvorvidt en klage kan 

behandles, registrere sådanne klager, sende 

alle registrerede klager til den 

administrerende direktør, sende klager 

vedrørende grænsevagter til 

oprindelsesmedlemsstaten og registrere 

agenturets eller medlemsstatens opfølgning 

heraf. Det er medlemsstaterne, der bør 

gennemføre strafferetlige efterforskninger. 

aktiviteter. Det bør være en effektiv og 

tilgængelig administrativ mekanisme, hvor 

agenturets ansvarlige for grundlæggende 

rettigheder deltager i overensstemmelse 

med retten til god forvaltning og handler i 

uafhængighed. Den ansvarlige for 

grundlæggende rettigheder skal 

kontrollere, hvorvidt en klage kan 

behandles, registrere og foretage en 

korrekt behandling af sådanne klager, 

sende alle registrerede klager til den 

administrerende direktør, sende klager 

vedrørende grænse- og kystvagter til 

oprindelsesmedlemsstaten og registrere 

agenturets eller medlemsstatens opfølgning 

heraf. Disse oplysninger bør indgå i 

agenturets årsberetning. Det er 

medlemsstaterne, der bør gennemføre 

strafferetlige efterforskninger. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 31 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(31) For at sikre ensartede betingelser 

for gennemførelsen af denne forordning, 

navnlig hvad angår situationer, der kræver 

en hurtig indsats ved de ydre grænser, bør 

Kommissionen tillægges 

gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 

bør udøves i overensstemmelse med 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 182/201118. 

(31) For at sikre ensartede betingelser 

for gennemførelsen af denne forordning, 

navnlig hvad angår situationer, der kræver 

en hurtig indsats ved de ydre grænser, bør 

Kommissionen tillægges 

gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 

bør udøves i overensstemmelse med 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 182/2011 og i respekt for non-

refoulement-princippet og 

menneskerettighedserklæringer og -

standarder. 

__________________ __________________ 

18Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 

februar 2011 om de generelle regler og 

principper for, hvordan medlemsstaterne 

skal kontrollere Kommissionens udøvelse 

af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 

18 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 

februar 2011 om de generelle regler og 

principper for, hvordan medlemsstaterne 

skal kontrollere Kommissionens udøvelse 

af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
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28.2.2011, s. 13). 28.2.2011, s. 13). 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 33 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(33) Kommissionen og medlemsstaterne 

bør være repræsenteret i bestyrelsen for at 

udøve praktisk og politisk tilsyn med Det 

Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning. Bestyrelsen bør om 

muligt bestå af de operationelle chefer for 

de nationale tjenester, som har ansvaret for 

grænseforvaltningen, eller deres 

repræsentanter. Bestyrelsen bør have de 

nødvendige beføjelser til at fastsætte et 

budget, kontrollere gennemførelsen heraf, 

vedtage hensigtsmæssige finansielle 

bestemmelser, fastlægge gennemsigtige 

arbejdsprocedurer for beslutningsprocessen 

i Det Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning og udnævne den 

administrerende direktør og den 

viceadministrerende. Agenturet bør 

forvaltes og drives i overensstemmelse 

med principperne i den fælles tilgang til 

decentrale EU-agenturer, som Europa-

Parlamentet, Rådet og Europa-

Kommissionen vedtog den 19. juli 2012. 

(33) Kommissionen, medlemsstaterne 

og Europa-Parlamentet bør være 

repræsenteret i bestyrelsen for at udøve 

praktisk og politisk tilsyn med Det 

Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning. Bestyrelsen bør om 

muligt bestå af de operationelle chefer for 

de nationale tjenester, som har ansvaret for 

grænseforvaltningen, eller deres 

repræsentanter. Bestyrelsen bør have de 

nødvendige beføjelser til at fastsætte et 

budget, kontrollere gennemførelsen heraf, 

vedtage hensigtsmæssige finansielle 

bestemmelser, fastlægge gennemsigtige 

arbejdsprocedurer for beslutningsprocessen 

i Det Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning og udnævne den 

administrerende direktør og den 

viceadministrerende. Agenturet bør 

forvaltes og drives i overensstemmelse 

med principperne i den fælles tilgang til 

decentrale EU-agenturer, som Europa-

Parlamentet, Rådet og Europa-

Kommissionen vedtog den 19. juli 2012. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) "ydre grænser": medlemsstaternes 

land- og søgrænser og deres lufthavne og 

søhavne, som bestemmelserne i afsnit II i 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 562/2006 finder anvendelse på1 

(1) "ydre grænser": medlemsstaternes 

land- og søgrænser og deres lufthavne og 

søhavne, som bestemmelserne i afsnit II i 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 2016/399 finder anvendelse på, 

herunder de medlemsstater, hvor 
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bestemmelserne i Schengenreglerne om 

afskaffelse af de indre grænser endnu 

ikke er indført 

______________ _______________ 

1Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om 

indførelse af en fællesskabskodeks for 

personers grænsepassage 

(Schengengrænsekodeks) (EUT L 105 af 

13.4.2006, s. 1). 

1 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 2016/399 af 9. marts 

2016 om indførelse af en EU-kodeks for 

personers grænsepassage 

(Schengengrænsekodeks) (EUT L 77 af 

13.4.2006, s. 1). 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Det Europæiske Agentur for 

Grænse- og Kystbevogtning udformer en 

operationel og teknisk strategi for 

integreret europæisk grænseforvaltning. 

Det fremmer og sikrer gennemførelsen af 

integreret europæisk grænseforvaltning i 

alle medlemsstater. 

2. Det Europæiske Agentur for 

Grænse- og Kystbevogtning udformer en 

operationel og teknisk strategi for 

integreret europæisk grænseforvaltning 

med klare målsætninger og målbare mål 

for forbedret grænsesikkerhed og -

forvaltning og, når det er begrundet, med 

hensyntagen til medlemsstaternes 

specifikke situation, navnlig deres 

geografiske placering. Strategien 

ajourføres regelmæssigt for at tage højde 

for nye forhold på stedet. Det fremmer og 

sikrer gennemførelsen af integreret 

europæisk grænseforvaltning i alle 

medlemsstater. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (a a) gennemførelse og koordinering af 

efterforsknings- og redningsoperationer 

til søs og støtte til 

civilsamfundsorganisationer og -

initiativer, der gennemfører 
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efterforsknings- og redningsoperationer 

til søs 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) analyse af risiciene for den interne 

sikkerhed og analyse af de trusler, der kan 

påvirke den måde, hvorpå de ydre grænser 

fungerer, eller sikkerheden ved disse 

(Vedrører ikke den danske tekst)   

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) samarbejde med tredjelande på de 

områder, der er omfattet af forordningen, 

med særlig fokus på nabolande og de 

tredjelande, der er blevet indkredset via 

risikoanalyser som værende oprindelses- 

og transitlande for irregulær indvandring 

(d) samarbejde med tredjelande på de 

områder, der er omfattet af forordningen, 

med særlig fokus på nabolande og de 

tredjelande, der er blevet indkredset via 

risikoanalyser som værende oprindelses- 

og transitlande for irregulær indvandring, i 

samarbejde med Kommissionen, EU-

Udenrigstjenesten og medlemsstaterne 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1 a. De medlemsstater, hvis grænser 

udgør de ydre grænser, skal i deres egen 

interesse og i alle medlemsstaters 

interesse sikre forvaltningen af de ydre 

grænser under fuld overholdelse af EU-

retten og i overensstemmelse med den 

tekniske og operationelle strategi, der er 

omhandlet i artikel 3, stk. 2, og i tæt 
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samarbejde med agenturet  

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Det Europæiske Agentur for 

Grænse- og Kystbevogtning letter 

anvendelsen af EU-foranstaltninger 

vedrørende forvaltningen af de ydre 

grænser ved at styrke, vurdere og 

koordinere medlemsstaternes indsats ved 

gennemførelsen af disse foranstaltninger 

og ved tilbagesendelser. Medlemsstaterne 

sikrer forvaltningen af deres del af de ydre 

grænser i deres egen interesse og i alle de 

medlemsstaters interesse, som har ophævet 

kontrollen ved de indre grænser, under fuld 

overholdelse af EU-retten og i 

overensstemmelse med den tekniske og 

operationelle strategi, der er omhandlet i 

artikel 3, stk. 2, og i tæt samarbejde med 

agenturet. 

(Vedrører ikke den danske tekst)   

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3 a. Medlemsstaterne har det primære 

ansvar for gennemførelsen af al relevant 

international EU- og national lovgivning 

og retshåndhævende foranstaltninger, der 

gennemføres i forbindelse med fælles 

operationer koordineret af Det 

Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning, og dermed også for 

overholdelsen af de grundlæggende 

rettigheder i forbindelse med disse 

aktiviteter. Det Europæiske Agentur for 

Grænse- og Kystbevogtning er ligeledes 

ansvarligt i sin egenskab af koordinator 
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og har det fulde ansvar for alle tiltag og 

beslutninger i henhold til dets mandat. 

Kommissionen skal i samarbejde med 

agenturet, Rådet og relevante aktører 

foretage en yderligere analyse af 

bestemmelserne vedrørende 

ansvarsfordeling og ansvarspådragelse og 

rette op på alle potentielle eller faktiske 

mangler i forbindelse med agenturets 

aktiviteter. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For at sikre en sammenhængende 

integreret europæisk grænseforvaltning ved 

alle de ydre grænser letter agenturet 

anvendelsen af eksisterende og fremtidige 

EU-foranstaltninger vedrørende 

forvaltningen af de ydre grænser, navnlig 

Schengengrænsekodeksen, der blev indført 

ved forordning (EF) nr. 562/2006, og gør 

den mere effektiv. 

1. For at sikre en sammenhængende 

integreret europæisk grænseforvaltning ved 

alle de ydre grænser letter agenturet 

anvendelsen af eksisterende og fremtidige 

EU-foranstaltninger vedrørende 

forvaltningen af de ydre grænser, herunder 

Schengengrænsekodeksen, der blev indført 

ved forordning (EU) nr. 2016/399, og gør 

den mere effektiv.  

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Agenturet udfører følgende opgaver 

for derved at bidrage til et højt og ensartet 

niveau for grænsekontrol og 

tilbagesendelser: 

1. Agenturet udfører følgende opgaver 

for derved at bidrage til et højt og ensartet 

niveau for grænsekontrol og en ensartet 

anvendelse af de internationale 

standarder for tilbagesendelser: 

 



 

PE580.484v03-00 16/44 AD\1095560DA.doc 

DA 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) oprettelse af et center for 

overvågning og risikoanalyse med 

kapacitet til at overvåge 

migrationsstrømme og foretage 

risikoanalyser for så vidt angår alle 

aspekter af integreret grænseforvaltning  

(a) overvåge migrationsstrømme og 

foretage risikoanalyser for så vidt angår 

alle aspekter af integreret 

grænseforvaltning ved at gøre brug af de 

til rådighed værende ressourcer såsom 

Unionens satellitcenter og 

situationscenter 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) foretage sårbarhedsvurderinger, 

herunder vurderinger af medlemsstaternes 

kapacitet med hensyn til at håndtere trusler 

og pres ved de ydre grænser 

(b) foretage regelmæssige 

sårbarhedsvurderinger, herunder 

vurderinger af medlemsstaternes kapacitet 

med hensyn til at håndtere trusler og pres 

ved deres ydre grænser 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) bistå medlemsstaterne i situationer, 

der kræver øget teknisk og operativ bistand 

ved deres ydre grænser, ved at koordinere 

og organisere fælles operationer, under 

hensyntagen til, at nogle situationer kan 

indebære humanitære nødsituationer og 

redning til søs 

(c) yde støtte til medlemsstaterne i 

situationer, der kræver øget teknisk og 

operativ bistand ved deres ydre grænser, 

ved at koordinere og organisere fælles 

operationer, under hensyntagen til, at nogle 

situationer kan indebære humanitære 

nødsituationer og redning til søs 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – litra f 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(f) oprettelse af en pulje af teknisk 

udstyr, der skal anvendes under fælles 

operationer, hurtige interventioner ved 

grænserne og inden for rammerne af 

migrationsstyringsstøttehold samt i 

forbindelse med 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser 

(f) oprettelse af en pulje af teknisk 

udstyr, der skal anvendes under fælles 

operationer, hurtige interventioner ved 

grænserne, efterforskning- og 

redningsoperationer og inden for rammerne 

af migrationsstyringsstøttehold samt i 

forbindelse med 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 7 - stk. 1 - litra h 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(h) støtte til udviklingen af tekniske 

standarder for udstyr, især med henblik på 

det taktiske kommandoniveau, kontrol og 

kommunikation samt teknisk overvågning 

for at sikre interoperabilitet på EU-plan og 

nationalt plan 

(h) støtte udviklingen af fælles 

tekniske standarder for udstyr, især til det 

taktiske kommandoniveau, kontrol og 

kommunikation samt teknisk overvågning 

for at sikre interoperabilitet på EU-plan og 

nationalt plan 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – litra n 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(n) deltagelse i udvikling og 

forvaltning af forsknings- og 

innovationsaktiviteter, der er relevante for 

kontrollen og overvågningen af de ydre 

grænser, herunder anvendelsen af 

avanceret overvågningsteknologi såsom 

fjernstyrede luftfartøjssystemer, og 

udvikling af pilotprojekter vedrørende 

spørgsmål, der er omfattet af forordningen 

(n) overvågning og deltagelse i 

udvikling og forvaltning af forsknings- og 

innovationsaktiviteter, der er relevante for 

kontrollen og overvågningen af de ydre 

grænser, herunder anvendelsen af 

avanceret overvågningsteknologi såsom 

fjernstyrede luftfartøjssystemer, og 

udvikling af pilotprojekter vedrørende 

spørgsmål, der er omfattet af forordningen 
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Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – litra q 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(q) samarbejde med EU-

Fiskerikontrolagenturet og Det Europæiske 

Agentur for Søfartssikkerhed for at støtte 

de nationale myndigheder, der udfører 

kystvagtfunktioner, ved at tilbyde tjenester, 

information, udstyr og uddannelse og at 

koordinere operationer med flere formål 

(q) samarbejde med EU-

Fiskerikontrolagenturet og Det Europæiske 

Agentur for Søfartssikkerhed for at støtte 

de nationale myndigheder, der udfører 

kystvagtfunktioner, ved at tilbyde tjenester, 

information og, hvor det er nødvendigt, 

udstyr og uddannelse og at koordinere 

operationer med flere formål 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – litra r 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(r) bistand til medlemsstaterne og 

tredjelande inden for rammerne af deres 

operative samarbejde om forvaltning af de 

ydre grænser og tilbagesendelse. 

(r) bistand og støtte til 

medlemsstaterne og tredjelande i deres 

samarbejde om forvaltning af de ydre 

grænser og tilbagesendelse. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 7 - stk. 1 - litra r a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (r a) indførelse og fremme af de højeste 

standarder for grænseforvaltning, hvor 

der tages hensyn til gennemsigtighed og 

offentlig kontrol og sikres respekt for og 

fremme af grundlæggende rettigheder og 

retsstatsprincippet 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne kan fortsætte 

samarbejdet på operationelt plan med andre 

medlemsstater og/eller tredjelande ved de 

ydre grænser, herunder militære 

operationer med henblik på 

retshåndhævelse og på området 

tilbagesendelse, hvis et sådant samarbejde 

er foreneligt med agenturets opgaver. 

Medlemsstaterne undlader enhver 

foranstaltning, der kan skade agenturets 

virke eller opfyldelsen af dets mål. 

Medlemsstaterne kan fortsætte samarbejdet 

på operationelt plan med andre 

medlemsstater og/eller tredjelande ved de 

ydre grænser, herunder militære 

operationer med henblik på 

retshåndhævelse og på området 

tilbagesendelse, hvis et sådant samarbejde 

ikke er uforeneligt med agenturets opgaver 

og, hvor det er relevant, med FSFP- og 

NATO-missioner. Medlemsstaterne 

undlader enhver foranstaltning, der kan 

skade agenturets virke eller opfyldelsen af 

dets mål. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Agenturet opretter et overvågnings- 

og risikoanalysecenter, der kan overvåge 

migrationsstrømmene til og internt i 

Unionen. Med henblik herpå udvikler 

agenturet en fælles integreret 

risikoanalysemodel, som skal anvendes af 

agenturet og medlemsstaterne. 

1. Agenturet opretter et overvågnings- 

og risikoanalysecenter, der kan overvåge 

migrationsstrømmene. Det sikrer, at alle 

allerede tilgængelige EU-ressourcer 

(efterretning, risikoanalyser, satellit mv.) 

udnyttes fuldt og helt. Med henblik herpå 

udvikler agenturet ved en 

bestyrelsesafgørelse en fælles integreret 

risikoanalysemodel, som skal anvendes af 

agenturet og medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den risikoanalyse, som agenturet 

skal foretage, skal dække alle aspekter, der 

er relevante for en integreret europæisk 

grænseforvaltning, navnlig grænsekontrol, 

tilbagesendelse, tredjelandsstatsborgeres 

3. Den risikoanalyse, som agenturet 

skal foretage, skal dække alle aspekter, der 

er relevante for en integreret europæisk 

grænseforvaltning, navnlig grænsekontrol, 

beskyttelse af grundlæggende rettigheder, 
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irregulære sekundære bevægelser internt i 

Unionen, forebyggelse af 

grænseoverskridende kriminalitet, 

herunder hjælp til irregulær indvandring, 

menneskehandel og terrorisme, samt 

situationen i tilgrænsende tredjelande med 

henblik på udvikling af en 

varslingsmekanisme, som analyserer 

migrationsstrømmene mod Unionen. 

tilbagesendelse, tredjelandsstatsborgeres 

irregulære sekundære bevægelser internt i 

Unionen, forebyggelse af 

grænseoverskridende kriminalitet, 

menneskehandel og terrorisme, samt 

situationen i tilgrænsende tredjelande og 

oprindelses- og transitlande for irregulær 

migration med henblik på udvikling af en 

varslingsmekanisme, som analyserer 

migrationsstrømmene mod Unionen og 

respekten for grundlæggende rettigheder. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3 a. Agenturet offentliggør 

metodologien og kriterierne for sin 

risikoanalyse. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 3 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(e) regelmæssigt at rapportere til den 

administrerende direktør om situationen 

ved den ydre grænse og den pågældende 

medlemsstats kapacitet til effektivt at 

håndtere situationen ved de ydre grænser 

(e) regelmæssigt at rapportere til den 

administrerende direktør og lederen af den 

relevante nationale myndighed om 

situationen ved den ydre grænse og den 

pågældende medlemsstats kapacitet til 

effektivt at håndtere situationen 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 4 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) have ubegrænset adgang til det 

nationale koordinationscenter og det 

(a) have adgang til det nationale 

koordinationscenter og det nationale 
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nationale situationsbillede, der udarbejdes i 

henhold til forordning (EU) nr. 1052/2013 

situationsbillede, der udarbejdes i henhold 

til forordning (EU) nr. 1052/2013 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Resultaterne af 

sårbarhedsvurderingen forelægges 

tilsynsrådet, som rådgiver den 

administrerende direktør om, hvilke 

foranstaltninger medlemsstaterne skal 

træffe på grundlag af resultaterne af 

sårbarhedsvurderingen, idet der tages 

hensyn til agenturets risikoanalyse og 

resultaterne af 

Schengenevalueringsmekanismen. 

4. Resultaterne af 

sårbarhedsvurderingen forelægges de 

pågældende medlemsstater. De 

pågældende medlemsstater kan fremsætte 

bemærkninger til vurderingen. Den 

administrerende direktør skal basere de 

foranstaltninger, der anbefales de berørte 

medlemsstater, på resultaterne af 

sårbarhedsvurderingen, idet der tages 

hensyn til agenturets risikoanalyse, den 

berørte medlemsstats kommentarer og 

resultaterne af 

Schengenevalueringsmekanismen. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (a a) udveksle oplysninger om 

migrationsstrømme med 

civilsamfundsorganisationer og -

initiativer, der gennemfører 

efterforsknings- og redningsoperationer 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Initiating joint operations and rapid border (Vedrører ikke den danske tekst) 
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interventions at the external borders 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Målene for en fælles operation eller 

en hurtig grænseintervention kan nås som 

en del af en operation med flere formål, 

som kan involvere redning af nødstedte 

personer på havet eller andre 

kystvagtopgaver, bekæmpelse af smugling 

af migranter eller menneskesmugling, 

operationer til kontrol med 

narkotikasmugling og migrationsstyring, 

herunder identifikation, registrering, 

debriefing og tilbagesendelse. 

5. Målene for en fælles operation eller 

en hurtig grænseintervention kan nås som 

en del af en operation med flere formål, 

som kan involvere redning af nødstedte 

personer på havet eller andre 

kystvagtopgaver, bekæmpelse af smugling 

af migranter eller menneskesmugling, 

operationer til kontrol med 

narkotikasmugling og migrationsstyring, 

herunder identifikation, registrering, 

debriefing og tilbagesendelse. Enhver 

operation, der involverer kystvagtopgaver, 

skal gennemføres på en sådan måde, at 

sikkerheden for de personer, der standses 

eller reddes, samt for de deltagende 

enheder eller tredjeparter sikres i alle 

tilfælde. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Som forberedelse af en fælles 

operation udarbejder den administrerende 

direktør i samarbejde med 

værtsmedlemsstaten en liste over det 

tekniske udstyr og personale, der er behov 

for, under hensyntagen til medlemsstatens 

disponible ressourcer. På grundlag af disse 

elementer fastlægger agenturet en pakke 

bestående af operationel og teknisk 

forstærkning samt kapacitetsopbyggende 

aktiviteter, som skal medtages i den 

operationelle plan. 

1. Som forberedelse af en fælles 

operation udarbejder den administrerende 

direktør i samarbejde med 

værtsmedlemsstaten eller 

værtstredjelandet en liste over det tekniske 

udstyr og personale, der er behov for, 

under hensyntagen til medlemsstatens 

disponible ressourcer. På grundlag af disse 

elementer fastlægger agenturet en pakke 

bestående af operationel og teknisk 

forstærkning samt kapacitetsopbyggende 

aktiviteter, som skal medtages i den 
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operationelle plan. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 3 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(f) bestemmelser om kommando og 

kontrol, herunder angivelse af navn og rang 

for de af værtsmedlemsstatens 

grænsevagter, der har ansvaret for 

samarbejdet med holdmedlemmerne og 

agenturet, navnlig navn og rang for de 

grænsevagter, som har kommandoen i 

udsendelsesperioden, og 

holdmedlemmernes placering i 

kommandoleddene 

(f) bestemmelser om kommando og 

kontrol, herunder angivelse af navn og rang 

for de af værtsmedlemsstatens 

grænsevagter, der har ansvaret for 

samarbejdet med holdmedlemmerne og 

agenturet, navnlig navn og rang for de 

grænse- og kystvagter, som har 

kommandoen i udsendelsesperioden, og 

holdmedlemmernes placering i 

kommandoleddene 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 3 – litra j 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(j) med hensyn til operationer til søs, 

specifikke oplysninger angående relevant 

jurisdiktionskompetence og lovgivning for 

det geografiske område, hvor den fælles 

operation finder sted, herunder 

henvisninger til folkerettens og EU-rettens 

regler om opbringning, redning til søs og 

ilandsætning. I den forbindelse skal den 

operationelle plan udarbejdes i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 656/201442 

(j) med hensyn til operationer til søs, 

specifikke oplysninger angående relevant 

jurisdiktionskompetence og lovgivning for 

det geografiske område, hvor den fælles 

operation finder sted, herunder 

henvisninger til folkerettens og EU-rettens 

regler om opbringning, eftersøgning, 

redning til søs og ilandsætning. I den 

forbindelse skal den operationelle plan, der 

definerer agenturets rolle i forbindelse med 

eftersøgnings- og redningsaktiviteterne 

udarbejdes i overensstemmelse med 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 656/201442 

__________________ __________________ 

42 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 656/2014 af 15. maj 

2014 om regler for overvågning af de ydre 

søgrænser inden for rammerne af det 

42 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 656/2014 af 15. maj 

2014 om regler for overvågning af de ydre 

søgrænser inden for rammerne af det 
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operative samarbejde, der samordnes af 

Det Europæiske Agentur for Forvaltning 

af det Operative Samarbejde ved EU-

medlemsstaternes Ydre Grænser (EUT L 

189 af 27.6.2014, s. 93). 

operative samarbejde, der samordnes af 

Det Europæiske Agentur for Forvaltning af 

det Operative Samarbejde ved EU-

medlemsstaternes Ydre Grænser (EUT L 

189 af 27.6.2014, s. 93). 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 3 – litra k 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(k) retningslinjer for samarbejde med 

tredjelande, andre EU-agenturer, -organer 

og -kontorer eller internationale 

organisationer. 

(k) retningslinjer for samarbejde med 

tredjelande, andre EU-agenturer, -organer 

og -kontorer eller internationale 

organisationer i tæt synergi med 

Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten. 

Europa-Parlamentet orienteres 

regelmæssigt om dette samarbejde 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 3 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) teknisk og operationel bistand på 

området tilbagesendelse, herunder 

forberedelse og tilrettelæggelse af 

tilbagesendelsesoperationer. 

(c) teknisk og operationel bistand på 

området tilbagesendelse, herunder 

forberedelse og tilrettelæggelse af 

tilbagesendelsesoperationer i fuld respekt 

for grundlæggende rettigheder, behørig 

procedure og princippet om non-

refoulement. 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. I samarbejde med det Europæiske 

Asylstøttekontor, Agenturet for 

Grundlæggende Rettigheder og andre 
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relevante EU-agenturer skal agenturet 

under Kommissionens koordinering sikre, 

at disse aktiviteter overholder det fælles 

europæiske asylsystem og grundlæggende 

rettigheder. Dette omfatter nødly, 

hygiejniske forhold og faciliteter, som 

respekterer kønsbestemte behov og børns 

behov i hotspotområderne. 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Reserven til hurtige interventioner 

er et stående korps, der umiddelbart står til 

rådighed for agenturet, og som kan 

udsendes fra hver enkelt medlemsstat inden 

tre arbejdsdage fra den dato, hvor den 

administrerende direktør og 

værtsmedlemsstaten enes om den 

operationelle plan. Med henblik herpå 

stiller hver medlemsstat på årsbasis et antal 

grænsevagter til rådighed for agenturet, der 

svarer til mindst 3 % af personalet i 

medlemsstater uden ydre land- eller 

søgrænser og 2 % af personalet i 

medlemsstater med ydre land- eller 

søgrænser, og som skal udgøre mindst 1 

500 grænsevagter, der svarer til de profiler, 

der er defineret i bestyrelsens afgørelse. 

5. Reserven til hurtige interventioner 

er et stående korps, der umiddelbart står til 

rådighed for agenturet, og som kan 

udsendes fra hver enkelt medlemsstat inden 

tre arbejdsdage fra den dato, hvor den 

administrerende direktør og 

værtsmedlemsstaten enes om den 

operationelle plan. Med henblik herpå 

stiller hver medlemsstat på årsbasis et antal 

grænsevagter til rådighed for agenturet, der 

svarer til mindst 3 % af personalet i 

medlemsstater uden ydre land- eller 

søgrænser og 2 % af personalet i 

medlemsstater med ydre land- eller 

søgrænser, og som skal udgøre mindst 1 

500 grænsevagter, der svarer til de profiler, 

der er defineret i bestyrelsens afgørelse. 

Agenturet trækker på Unionens 

ekspertise, som er oparbejdet gennem 

missioner under den fælles sikkerheds- og 

forsvarspolitik og overordnede mål.  

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 8 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Agenturet bidrager til de europæiske 

grænse- og kystvagthold med kompetente 

Agenturet bidrager til de europæiske 

grænse- og kystvagthold med kompetente 
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grænsevagter, der udstationeres af 

medlemsstaterne som nationale eksperter i 

agenturet. Medlemsstaternes bidrag, hvad 

angår udstationering af deres grænsevagter 

i agenturet i det følgende år, planlægges på 

grundlag af årlige bilaterale forhandlinger 

og aftaler mellem agenturet og 

medlemsstaterne. I overensstemmelse med 

disse aftaler stiller medlemsstaterne 

grænsevagterne til rådighed med henblik 

på udstationering, medmindre dette i 

alvorlig grad vil påvirke udførelsen af 

nationale opgaver. I sådanne situationer 

kan medlemsstaterne hjemkalde deres 

udstationerede grænsevagter. 

grænsevagter, der udstationeres af 

medlemsstaterne som nationale eksperter i 

agenturet. Medlemsstaternes bidrag, hvad 

angår udstationering af deres grænsevagter 

i agenturet i det følgende år, planlægges på 

grundlag af årlige bilaterale forhandlinger 

og aftaler mellem agenturet og 

medlemsstaterne. I overensstemmelse med 

disse aftaler stiller medlemsstaterne 

grænsevagterne til rådighed med henblik 

på udstationering, medmindre dette i 

alvorlig grad vil påvirke udførelsen af 

nationale opgaver. I sådanne situationer 

kan medlemsstaterne hjemkalde deres 

udstationerede grænsevagter. For at 

afhjælpe eventuel knaphed kan agenturet 

ansætte personale på midlertidig basis til 

at varetage grænsekontrolopgaver i 

overensstemmelse med agenturets 

mandat. 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 8 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Sådanne udstationeringer kan vare 12 

måneder eller mere, men under ingen 

omstændigheder under tre måneder. De 

udstationerede grænsevagter skal betragtes 

som holdmedlemmer, og de skal have de 

samme opgaver og beføjelser som 

holdmedlemmerne. Den medlemsstat, der 

har udstationeret grænsevagter, betragtes 

som oprindelsesmedlemsstaten. 

Udstationeringerne kan vare 12 måneder 

eller mere, men under ingen 

omstændigheder under tre måneder. De 

udstationerede grænsevagter skal betragtes 

som holdmedlemmer, og de skal have de 

samme opgaver og beføjelser som 

holdmedlemmerne. Den medlemsstat, der 

har udstationeret grænsevagter, betragtes 

som oprindelsesmedlemsstaten. 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) på teknisk og operationelt plan at 

koordinere medlemsstaternes 

(a) på teknisk og operationelt plan at 

koordinere medlemsstaternes 
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tilbagesendelsesaktiviteter for derved at 

skabe et integreret system for forvaltning 

af tilbagesendelser mellem 

medlemsstaternes kompetente 

myndigheder og med deltagelse af de 

relevante myndigheder i tredjelande og 

andre relevante interessenter 

tilbagesendelsesaktiviteter, herunder 

frivillig tilbagevenden, for derved at skabe 

et integreret system for forvaltning af 

tilbagesendelser mellem medlemsstaternes 

kompetente myndigheder og med 

deltagelse af de relevante myndigheder i 

tredjelande og andre relevante interessenter 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (a a) samarbejde med tredjelande for at 

lette medlemsstaternes 

tilbagesendelsesaktiviteter 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) bistand til de foranstaltninger, der 

er nødvendige for at sikre, at de personer, 

der genstand for en afgørelse om 

tilbagesendelse, er til stede og undgå, at de 

forsvinder. 

(d) bistand til de foranstaltninger, der 

er lovlige, forholdsmæssige og nødvendige 

for at sikre, at de personer, der genstand for 

en afgørelse om tilbagesendelse, er til 

stede, undgå, at de forsvinder, og rådgive 

om alternativer til frihedsberøvelse i tråd 

med direktiv 2008/115/EF og 

international lovgivning. 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Tilbagesendelseskontoret sigter 

mod at skabe synergier og sammenkoble 

EU-finansierede net og programmer på 

området tilbagesendelse i tæt samarbejde 

3. Tilbagesendelseskontoret sigter 

mod at skabe synergier og sammenkoble 

EU-finansierede net og programmer på 

området tilbagesendelse i tæt samarbejde 
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med Europa-Kommissionen og det 

europæiske migrationsnetværk43. 

med Europa-Kommissionen og det 

europæiske migrationsnetværk43 samt 

andre organisationer og de berørte 

medlemsstater. 

__________________ __________________ 

43EUT L 131 af 21.5 2008, s. 7. EUT L 131 af 21.5 2008, s. 7. 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1 a. Agenturet skal ikke koordinere, 

tilrettelægge eller foreslå 

tilbagesendelsesoperationer til et 

tredjeland, hvor der er risici for, at 

grundlæggende rettigheder krænkes, eller 

hvor der gennem agenturets 

risikoanalyser eller i rapporter fra den 

ansvarlige for grundlæggende rettigheder, 

EU-agenturer, 

menneskerettighedsorganer, 

mellemstatslige og ikke-statslige 

organisationer er påvist alvorlige mangler 

i relevante civil- og strafferetlige love og 

procedurer. 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den europæiske grænse- og 

kystvagt sikrer ved udførelsen af sine 

opgaver i henhold til denne forordning, at 

de grundlæggende rettigheder beskyttes i 

overensstemmelse med den relevante EU-

ret, navnlig Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder, og 

de relevante dele af folkeretten, herunder 

konventionen om flygtninges retsstilling 

og forpligtelserne vedrørende adgang til 

1. Den europæiske grænse- og 

kystvagt respekterer og sikrer ved 

udførelsen af sine opgaver i henhold til 

denne forordning, at de grundlæggende 

rettigheder beskyttes i overensstemmelse 

med den relevante EU-ret, navnlig Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder, og de relevante 

dele af folkeretten, herunder den 

europæiske konvention om flygtninges 
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international beskyttelse, særlig princippet 

om non-refoulement. Med henblik herpå 

udarbejder, videreudvikler og gennemfører 

agenturet en strategi for grundlæggende 

rettigheder. 

retsstilling, konventionen om barnets 

rettigheder og forpligtelserne vedrørende 

adgang til international beskyttelse, særlig i 

forbindelse med princippet om non-

refoulement. Med henblik herpå 

udarbejder, videreudvikler og gennemfører 

agenturet i samarbejde med Den 

Europæiske Unions Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder en strategi 

for grundlæggende rettigheder, herunder 

effektive mekanismer til at sikre, at 

grundlæggende rettigheder og 

retsstatsprincippet overholdes i alle 

agenturets aktiviteter. Europa-

Parlamentet orienteres regelmæssigt om 

dette samarbejde. 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den europæiske grænse- og 

kystvagt sørger ved udførelsen af sine 

opgaver for, at ingen sættes i land, tvinges 

til indrejse, føres eller på anden vis 

overdrages eller sendes tilbage til 

myndighederne i et land, der overtræder 

princippet om non-refoulement, eller 

hvorfra den pågældende risikerer at blive 

udvist eller tilbagesendt til et andet land, 

der overtræder dette princip. 

2. Det Europæiske Agentur for 

Grænse- og Kystbevogtning sørger ved 

udførelsen af sine opgaver for, at ingen 

sættes i land, tvinges til indrejse, føres eller 

på anden vis overdrages eller sendes 

tilbage til myndighederne i et land, der 

overtræder princippet om non-refoulement, 

eller hvorfra den pågældende risikerer at 

blive udvist eller tilbagesendt til et andet 

land, der overtræder dette princip. 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den europæiske grænse- og 

kystvagt tager ved udførelsen af sine 

opgaver hensyn til de særlige behov, som 

gør sig gældende for børn, ofre for 

menneskehandel, personer med behov for 

3. Det Europæiske Agentur for 

Grænse- og Kystbevogtning tager ved 

udførelsen af sine opgaver hensyn til de 

særlige behov, som gør sig gældende for 

mindreårige, især uledsagede 
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lægehjælp, personer med behov for 

international beskyttelse, personer i 

havsnød og andre særligt sårbare personer. 

mindreårige, ofre for menneskehandel, 

personer med behov for lægehjælp, 

personer med behov for international 

beskyttelse, personer i havsnød og andre 

særligt sårbare personer. 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Agenturet tager ved udførelsen af 

sine opgaver og sine forbindelser med 

tredjelande hensyn til rapporterne fra det 

rådgivende forum og den ansvarlige for 

grundlæggende rettigheder. 

4. Agenturet sikrer ved udførelsen af 

alle sine opgaver, herunder 

videreudviklingen og gennemførelsen af 

en effektiv mekanisme til at føre tilsyn 

med overholdelsen af grundlæggende 

rettigheder, og i sine forbindelser med 

tredjelande passende opfølgning af 

rapporterne fra det rådgivende forum og 

den ansvarlige for grundlæggende 

rettigheder. Agenturet underretter det 

rådgivende forum og den ansvarlige for 

grundlæggende rettigheder om, hvorvidt 

og hvordan det har ændret sin tilgang 

som reaktion på rapporter og henstillinger 

fra disse organer og medtager 

oplysningerne i sin årlige rapport. 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Agenturet tager de fornødne 

initiativer til at sikre, at uddannelse af det 

personale, der er involveret i opgaver i 

forbindelse med tilbagesendelse, indgår i 

de puljer, der er omhandlet i artikel 28, 29 

og 30. Agenturet sørger for, at alt 

personale, der deltager i 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser, samt agenturets eget 

3. Agenturet tager de fornødne 

initiativer til at sikre, at uddannelse af det 

personale, der er involveret i opgaver i 

forbindelse med tilbagesendelse, indgår i 

de puljer, der er omhandlet i artikel 28, 29 

og 30. Agenturet sørger for, at alt 

personale, der deltager i 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser, samt agenturets eget 
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personale forud for deltagelse i de 

operationelle aktiviteter, som agenturet 

tilrettelægger, har modtaget uddannelse i 

relevant EU-ret og folkeret, herunder 

vedrørende grundlæggende rettigheder og 

adgang til international beskyttelse. 

personale forud for deltagelse i de 

operationelle aktiviteter, som agenturet 

tilrettelægger, har modtaget uddannelse i 

relevant EU-ret og folkeret, herunder 

grundlæggende rettigheder og adgang til 

international beskyttelse, hvilket også vil 

sætte dem i stand til at identificere mulige 

menneskerettighedskrænkelser og 

forfølge dem behørigt. 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis skaden er forvoldt ved grov 

uagtsomhed eller forsætligt, kan 

værtsmedlemsstaten henvende sig til 

oprindelsesmedlemsstaten for at få beløb, 

den har udbetalt til skadelidte eller disses 

retssuccessorer, godtgjort af 

værtsmedlemsstaten. 

2. Hvis skaden er forvoldt ved grov 

uagtsomhed eller forsætligt, godtgør 

agenturet enhver forvoldt skade i henhold 

til de generelle principper, der er fælles i 

medlemsstaternes lovgivninger. 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4 a. Den Europæiske Unions Domstol 

har kompetence til at afgøre tvister 

vedrørende erstatning for de i stk. 1 og 2 

nævnte skader. 

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til forordning 

Artikel 44 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Videregivelse af personoplysninger, 

som behandles af agenturet, og 

4. Videregivelse af personoplysninger, 

som behandles af agenturet, og 
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medlemsstaters videregivelse til 

myndigheder i tredjelande eller til 

tredjeparter af personoplysninger, som 

behandles inden for rammerne af 

nærværende forordning, er forbudt, jf. dog 

artikel 47. 

medlemsstaters videregivelse til 

myndigheder i tredjelande, internationale 

organisationer eller til tredjeparter af 

personoplysninger, som behandles inden 

for rammerne af nærværende forordning, er 

forbudt, jf. dog artikel 47. 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til forordning 

Artikel 51 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Agenturet samarbejder med 

Kommissionen, andre EU-institutioner, 

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, 

Europol, Det Europæiske Asylstøttekontor, 

Den Europæiske Unions Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder, Eurojust, EU-

Satellitcentret, Det Europæiske Agentur for 

Søfartssikkerhed og EU-

Fiskerikontrolagenturet samt andre EU-

agenturer, -organer og -kontorer inden for 

områder, der er omfattet af denne 

forordning, og særlig med det formål at 

forhindre og bekæmpe irregulær 

indvandring og grænseoverskridende 

kriminalitet, herunder hjælp til irregulær 

indvandring, menneskehandel og 

terrorisme. 

Agenturet samarbejder med Europa-

Kommissionen, Kommissionen og andre 

EU-institutioner, Tjenesten for EU's 

Optræden Udadtil, Europol, Det 

Europæiske Asylstøttekontor, Den 

Europæiske Unions Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder, Eurojust, EU-

Satellitcentret, Det Europæiske Agentur for 

Søfartssikkerhed og EU-

Fiskerikontrolagenturet samt andre EU-

agenturer, -organer og -kontorer inden for 

områder, der er omfattet af denne 

forordning, og særlig med det formål at 

forhindre og bekæmpe irregulær 

indvandring og grænseoverskridende 

kriminalitet, herunder hjælp til irregulær 

indvandring, menneskehandel og 

terrorisme. 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til forordning 

Artikel 52 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) opbygge kapacitet ved at udarbejde 

retningslinjer, henstillinger og god praksis 

og ved at støtte uddannelse og udveksling 

af personale med henblik på at øge 

informationsudvekslingen og samarbejdet 

om kystvagtopgaver 

(c) opbygge kapacitet ved at udarbejde 

retningslinjer, henstillinger og god praksis 

og ved at støtte uddannelse og udveksling 

af personale med henblik på at øge 

informationsudvekslingen og samarbejdet 

om kystvagtopgaver, kapaciteten til at 

gennemføre eftersøgnings- og 
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redningsoperationer og overholdelsen af 

menneskerettigheder samt migrations- og 

asylforpligtelser 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til forordning 

Artikel 53 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Samarbejde med tredjelande Samarbejde med tredjelande og ikke-

statslige organisationer 

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til forordning 

Artikel 53 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I spørgsmål, der er omfattet af 

agenturets aktiviteter, og i det omfang, det 

er påkrævet for udførelsen af dets opgaver, 

fremmer og tilskynder agenturet til 

operationelt samarbejde mellem 

medlemsstaterne og tredjelande inden for 

rammerne af Unionens udenrigspolitik, 

herunder med hensyn til beskyttelsen af de 

grundlæggende rettigheder. Agenturet og 

medlemsstaterne overholder normer og 

standarder, der mindst svarer til dem, der er 

fastsat i EU-retten, også når et samarbejde 

med tredjelande finder sted på disse landes 

område. Indgåelse af et samarbejde med 

tredjelande skal have til formål at fremme 

europæiske standarder for 

grænseforvaltning og tilbagesendelse. 

1. I spørgsmål, der er omfattet af 

agenturets aktiviteter, og i det omfang, det 

er påkrævet for udførelsen af dets opgaver, 

fremmer og tilskynder agenturet til 

operationelt samarbejde mellem 

medlemsstaterne og tredjelande inden for 

rammerne af Unionens udenrigspolitik og 

især af den europæiske naboskabspolitik 

og udviklingspolitik, herunder med hensyn 

til beskyttelsen af de grundlæggende 

rettigheder. Agenturet og medlemsstaterne 

overholder normer og standarder, der 

mindst svarer til dem, der er fastsat i EU-

retten, også når et samarbejde med 

tredjelande finder sted på disse landes 

område. Indgåelse af et samarbejde med 

tredjelande skal have til formål at fremme 

europæiske standarder for 

grænseforvaltning og tilbagesendelse. 
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Ændringsforslag  68 

Forslag til forordning 

Artikel 53 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. I situationer, der kræver øget 

teknisk og operationel bistand, kan 

agenturet koordinere det operationelle 

samarbejde mellem medlemsstaterne og 

tredjelande på området forvaltning af de 

ydre grænser, og det skal have mulighed 

for at gennemføre fælles operationer ved 

de ydre grænser med deltagelse af en eller 

flere medlemsstater og et tredjeland, der 

grænser op til mindst en af de pågældende 

medlemsstater, forudsat at det pågældende 

tilgrænsende tredjeland er indforstået 

hermed, herunder på tredjelandets område. 

Kommissionen skal underrettes om 

sådanne aktiviteter. 

3. I situationer, der kræver øget 

teknisk og operationel bistand, kan 

agenturet koordinere det operationelle 

samarbejde mellem medlemsstaterne og 

tredjelande på området forvaltning af de 

ydre grænser, og det skal have mulighed 

for at gennemføre fælles operationer ved 

de ydre grænser med deltagelse af en eller 

flere medlemsstater og et tredjeland, der 

grænser op til mindst en af de pågældende 

medlemsstater, i fuld respekt for 

international menneskerettighedsret, 

forudsat at det pågældende tilgrænsende 

tredjeland er indforstået hermed, herunder 

på tredjelandets område. Medlemsstaters 

deltagelse i fælles operationer på 

tredjelandes område finder sted på 

frivilligt grundlag. Europa-Parlamentet, 

Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, 

Eurojust og Europol skal underrettes om 

sådanne aktiviteter. 

 

Ændringsforslag  69 

Forslag til forordning 

Artikel 53 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. En statusaftale skal indgås mellem 

EU og tredjelandet, hvortil 

holdmedlemmer udsendes under fælles 

operationer, når holdmedlemmerne 

udøver forvaltningsbeføjelser, eller under 

andre indsatser, om nødvendigt. Denne 

aftale skal omfatte alle aspekter, der er 

nødvendige for at udføre indsatserne, 

navnlig en beskrivelse af operationens 

omfang, civil-og strafferetligt ansvar samt 

holdmedlemmernes opgaver og beføjelser. 

Aftalen skal sikre fuldstændig 
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overholdelse af grundlæggende 

rettigheder under operationerne. 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til forordning 

Artikel 53 – stk. 3 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. Kommissionen skal udarbejde en 

standardstatusaftale for indsatser på 

tredjelandes område. 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til forordning 

Artikel 53 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Agenturet kan endvidere efter aftale 

med de berørte medlemsstater opfordre 

observatører fra tredjelande til at deltage i 

sine aktiviteter ved de ydre grænser, jf. 

artikel 13, tilbagesendelsesoperationer, jf. 

artikel 27, interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser, jf. artikel 32, og 

uddannelse, jf. artikel 35, i det omfang 

deres tilstedeværelse er i overensstemmelse 

med formålene med disse aktiviteter, kan 

bidrage til forbedring af samarbejdet og 

udveksling af bedste praksis og ikke 

berører den generelle sikkerhed i 

forbindelse med disse aktiviteter. Disse 

observatører kan kun deltage i de 

aktiviteter, der er omhandlet i artikel 13, 

27 og 35, efter aftale med den eller de 

berørte medlemsstater og kun i de 

aktiviteter, der er omhandlet i artikel 13 

og 32, efter aftale med 

værtsmedlemsstaten. Den operationelle 

plan skal indeholde nærmere regler for 

observatørers deltagelse. Agenturet skal 

give disse observatører relevant 

uddannelse forud for deltagelsen. 

5. Agenturet kan endvidere efter aftale 

med de berørte medlemsstater opfordre 

observatører fra tredjelande til at deltage i 

sine aktiviteter ved de ydre grænser, jf. 

artikel 13, tilbagesendelsesoperationer, jf. 

artikel 27, interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser, jf. artikel 32, og 

uddannelse, jf. artikel 35, i det omfang 

deres tilstedeværelse er i overensstemmelse 

med formålene med disse aktiviteter, kan 

bidrage til forbedring af samarbejdet og 

udveksling af bedste praksis og ikke 

berører den generelle sikkerhed i 

forbindelse med disse aktiviteter eller 

sikkerheden for personer, der skal 

tilbagesendes. Disse observatører kan kun 

deltage i de aktiviteter, der er omhandlet i 

artikel 13, 27 og 35, efter aftale med den 

eller de berørte medlemsstater og kun i de 

aktiviteter, der er omhandlet i artikel 13 og 

32, efter aftale med værtsmedlemsstaten. 

Den operationelle plan skal indeholde 

nærmere regler for observatørers 

deltagelse. Agenturet skal give disse 

observatører relevant uddannelse forud for 
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deltagelsen. 

 

Ændringsforslag  72 

Forslag til forordning 

Artikel 53 – stk. 8 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8a. Inden en aftale som omtalt i denne 

artikel indgås, sikrer Kommissionen sig, 

at dens bestemmelser overholder 

nærværende forordning samt relevant 

EU-ret og folkeret om grundlæggende 

rettigheder og international beskyttelse, 

herunder Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder, 

den europæiske 

menneskerettighedskonvention, 

konventionen om flygtninges retsstilling 

og konventionen om barnets rettigheder, 

navnlig non-refoulement-princippet og 

retten til effektive retsmidler, samt 

bestemmelserne om 

informationsudveksling og databeskyttelse 

i nærværende forordning. Vurderingen 

skal baseres på informationer indhentet 

fra mange forskellige kilder, hvilket 

omfatter medlemsstater, EU-organer, -

kontorer og -agenturer, relevante 

internationale organisationer og NGO'er. 

Kommissionen fremsender sin vurdering 

til Europa-Parlamentet og Rådet. 

 

Ændringsforslag  73 

Forslag til forordning 

Artikel 53 – stk. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. Agenturet underretter Europa-

Parlamentet om de aktiviteter, der er 

omhandlet i stk. 2 og 3. 

9. Agenturet offentliggør sine aftaler 

og samarbejdsordninger med tredjelande 

på sit websted. Agenturet rapporterer om 

sit samarbejde med tredjelande til Europa-

Parlamentet mindst hver tredje måned. I 

agenturets årlige rapport skal indgå en 
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detaljeret vurdering af samarbejdet med 

tredjelande, herunder detaljerede 

oplysninger om overholdelse af 

grundlæggende rettigheder og 

international beskyttelse. 

 

Ændringsforslag  74 

Forslag til forordning 

Artikel 54 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Agenturet kan indsætte eksperter 

fra dets eget personale som 

forbindelsesofficerer, der bør nyde den 

størst mulige beskyttelse i udførelsen af 

deres opgaver, i tredjelande. De indgår i de 

lokale eller regionale samarbejdsnetværk 

mellem EU's og medlemsstaternes 

indvandringsforbindelsesofficerer og 

sikkerhedseksperter, herunder det netværk, 

der er oprettet i henhold til Rådets 

forordning (EF) nr. 377/200449. 

1. Agenturet kan indsætte eksperter 

fra dets eget personale som 

forbindelsesofficerer, der bør nyde den 

størst mulige beskyttelse i udførelsen af 

deres opgaver, i tredjelande. De indgår i de 

lokale eller regionale samarbejdsnetværk 

mellem EU's og medlemsstaternes 

indvandringsforbindelsesofficerer og 

sikkerhedseksperter. Agenturet skal 

koordinere og sikre, at det netværk, der er 

oprettet i henhold til Rådets forordning 

(EF) nr. 377/2004, fungerer korrekt.49 

__________________ __________________ 

49Rådets forordning (EF) nr. 377/2004 af 

19. februar 2004 om oprettelse af et 

netværk af 

indvandringsforbindelsesofficerer (EUT L 

64 af 2.3.2004, s. 1). 

49 Rådets forordning (EF) nr. 377/2004 af 

19. februar 2004 om oprettelse af et 

netværk af 

indvandringsforbindelsesofficerer (EUT L 

64 af 2.3.2004, s. 1). 

 

Ændringsforslag  75 

Forslag til forordning 

Artikel 61 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Bestyrelsen kan nedsætte et mindre 

forretningsudvalg bestående af formanden 

for bestyrelsen, en repræsentant for 

Kommissionen og tre medlemmer af 

bestyrelsen til at bistå bestyrelsen og den 

administrerende direktør med 

forberedelsen af afgørelser, programmer og 

6. Bestyrelsen kan nedsætte et mindre 

forretningsudvalg bestående af formanden 

for bestyrelsen, en repræsentant for 

Kommissionen og tre medlemmer af 

bestyrelsen samt en repræsentant for den 

medlemsstat, der har brug for bistand, til 

at bistå bestyrelsen og den administrerende 
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aktiviteter, som skal vedtages af 

bestyrelsen, og, hvis det er nødvendigt i 

hastende tilfælde, til at træffe visse 

foreløbige afgørelser på bestyrelsens 

vegne. 

direktør med forberedelsen af afgørelser, 

programmer og aktiviteter, som skal 

vedtages af bestyrelsen, og, hvis det er 

nødvendigt i hastende tilfælde, til at træffe 

visse foreløbige afgørelser på bestyrelsens 

vegne. 

 

Ændringsforslag  76 

Forslag til forordning 

Artikel 62 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med forbehold af stk. 3 består 

bestyrelsen af en repræsentant for hver 

medlemsstat og to repræsentanter for 

Kommissionen, som alle er 

stemmeberettigede. Hver medlemsstat 

udpeger med henblik herpå et medlem af 

bestyrelsen samt en suppleant, som 

repræsenterer medlemmet i vedkommendes 

fravær. Kommissionen udnævner to 

medlemmer og deres suppleanter. 

Mandatperioden er fire år. Mandatperioden 

kan forlænges. 

1. Med forbehold af stk. 3 består 

bestyrelsen af en repræsentant for hver 

medlemsstat, to repræsentanter for 

Kommissionen og to for Europa-

Parlamentet, som alle er 

stemmeberettigede. Hver medlemsstat 

udpeger med henblik herpå et medlem af 

bestyrelsen samt en suppleant, som 

repræsenterer medlemmet i vedkommendes 

fravær. Kommissionen udnævner to 

medlemmer og deres suppleanter. Europa-

Parlamentet vælger to af sine medlemmer, 

hvoraf mindst ét er medlem af Udvalget 

om Borgernes Rettigheder og Retlige og 

Indre Anliggender. Mandatperioden er fire 

år. Mandatperioden kan forlænges. 

 

Ændringsforslag  77 

Forslag til forordning 

Artikel 68 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen foreslår kandidater 

til stillingen som administrerende direktør 

og viceadministrerende direktør på 

grundlag af en liste efter offentliggørelse i 

Den Europæiske Unions Tidende og 

eventuelt i pressen eller på egnede 

websteder. 

1. Kommissionen foreslår efter at 

have hørt Europa-Parlamentet kandidater 

til stillingen som administrerende direktør 

og viceadministrerende direktør på 

grundlag af en liste efter offentliggørelse i 

Den Europæiske Unions Tidende og 

eventuelt i pressen eller på egnede 

websteder. 
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Ændringsforslag  78 

Forslag til forordning 

Artikel 68 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den administrerende direktør 

udnævnes af bestyrelsen på grundlag af 

faglige kvalifikationer og dokumenterede 

administrative og ledelsesmæssige 

kvalifikationer på højt plan samt 

ledelseserfaring med forvaltning af de ydre 

grænser og tilbagesendelse. Bestyrelsen 

træffer afgørelse med to tredjedeles flertal 

blandt alle de stemmeberettigede 

medlemmer. 

2. Forud for bestyrelsens udnævnelse 

af den administrerende direktør på 

grundlag af faglige kvalifikationer og 

dokumenterede administrative og 

ledelsesmæssige kvalifikationer på højt 

plan samt ledelseserfaring med forvaltning 

af de ydre grænser og tilbagesendelse 

høres den administrerende direktør af de 

passende organer i Europa-Parlamentet. 

Bestyrelsen træffer afgørelse med et flertal 

på to tredjedele af sine stemmeberettigede 

medlemmer. 

 

Ændringsforslag  79 

Forslag til forordning 

Artikel 71 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den ansvarlige for grundlæggende 

rettigheder skal være uafhængig ved 

udøvelsen af sine opgaver som ansvarlig 

for grundlæggende rettigheder og 

rapportere direkte til bestyrelsen og 

samarbejde med det rådgivende forum. 

Den ansvarlige for grundlæggende 

rettigheder aflægger regelmæssigt rapport 

og bidrager dermed til mekanismen for 

overvågning af grundlæggende rettigheder. 

2. Den ansvarlige for grundlæggende 

rettigheder skal være fuldstændig 

uafhængig ved udøvelsen af sine opgaver 

som ansvarlig for grundlæggende 

rettigheder og rapportere direkte til 

bestyrelsen og Europa-Parlamentet og 

samarbejde med det rådgivende forum. 

Den ansvarlige for grundlæggende 

rettigheder aflægger regelmæssigt rapport 

og bidrager dermed til mekanismen for 

overvågning af grundlæggende rettigheder. 
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Ændringsforslag  80 

Forslag til forordning 

Artikel 71 - stk. 2 - litra a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Den ansvarlige for grundlæggende 

rettigheder holder regelmæssige drøftelser 

med Europa-Parlamentets kompetente 

organer og indberetter klager og 

opfølgningen herpå. 

 

Ændringsforslag  81 

Forslag til forordning 

Artikel 72 - stk. 5 - litra a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Den administrerende direktør 

aflægger rapport til den ansvarlige for 

grundlæggende rettigheder om resultatet 

af klagebehandlingen og om agenturets 

opfølgning på en klage. 

 

Ændringsforslag  82 

Forslag til forordning 

Artikel 72 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Den ansvarlige for grundlæggende 

rettigheder aflægger rapport til den 

administrerende direktør og bestyrelsen om 

resultatet af klagebehandlingen og om 

agenturets og medlemsstatens opfølgning 

af den. 

7. Den ansvarlige for grundlæggende 

rettigheder underretter den 

administrerende direktør og bestyrelsen om 

resultatet af behandlingen af de klager, 

der anses for at være berettigede. Den 

administrerende direktør og bestyrelsen 

aflægger derefter rapport om agenturets 

og medlemsstaternes opfølgning på 

klagerne. 

 

Ændringsforslag  83 

Forslag til forordning 
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Artikel 72 – stk. 7 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7 a. Agenturets årlige aktivitetsrapport 

skal omfatte en rapport om modtagne 

klager, typerne af krænkelser af 

grundlæggende rettigheder, det 

pågældende agenturs aktiviteter, den 

pågældende medlemsstat eller det 

pågældende tredjeland og opfølgningen. 

 

Ændringsforslag  84 

Forslag til forordning 

Artikel 72 - stk. 9 - afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Agenturet sørger for, at 

standardklageformularen er tilgængelig på 

de fleste almindelige sprog på agenturets 

websted og i papirudgave i forbindelse 

med alle agenturets aktiviteter. Den 

ansvarlige for grundlæggende rettigheder 

behandler også de klager, der ikke er 

indgivet på standardklageformularen. 

Agenturet sørger for, at 

standardklageformularen og 

oplysningsskemaet er tilgængelig på de 

fleste almindelige sprog, og især de sprog, 

som migranter og asylansøgere forstår 

eller med rimelighed kan formodes at 

forstå, på agenturets websted og i 

papirudgave i forbindelse med alle 

agenturets aktiviteter. Den ansvarlige for 

grundlæggende rettigheder behandler også 

de klager, der ikke er indgivet på 

standardklageformularen. Yderligere 

vejledning og bistand til klageproceduren 

ydes til påståede ofre efter anmodning. 

Der skal sørges for oplysninger særligt 

henvendt til børn for at lette deres adgang 

til klagemekanismen. 

 

Ændringsforslag  85 

Forslag til forordning 

Artikel 74 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 74 a 

 Rapporter og oplysninger til Europa-
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Parlamentet 

 1. Europa-Parlamentet eller Rådet 

kan opfordre den administrerende 

direktør til at aflægge rapport om 

udførelsen af dennes opgaver, herunder 

om gennemførelsen og overvågningen af 

strategien for grundlæggende rettigheder, 

agenturets konsoliderede årsberetning for 

det foregående år, arbejdsprogrammet for 

det følgende år og agenturets flerårige 

programmering. Den administrerende 

direktør aflægger rapport til Europa-

Parlamentet og besvarer alle spørgsmål 

stillet af dets medlemmer, når der 

anmodes herom. 

 2. Ud over de i stk. 1 omtalte 

oplysninger skal der i rapporten også 

indgå relevante oplysninger, som Europa-

Parlamentet har anmodet om på ad hoc-

basis. 

 

Ændringsforslag  86 

Forslag til forordning 

Artikel 80 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Tre år fra datoen for nærværende 

forordnings ikrafttræden foretager 

Kommissionen en evaluering af navnlig 

virkningen, effektiviteten og 

produktiviteten af agenturets virksomhed 

og dets arbejdsmetoder set i lyset af dets 

mål, mandat og opgaver. Evalueringen skal 

navnlig dække det eventuelle behov for at 

ændre agenturets mandat og de finansielle 

følger af en sådan ændring. 

1. Et år fra datoen for nærværende 

forordnings ikrafttræden, og derefter hvert 

andet år, foretager Kommissionen en 

evaluering af navnlig virkningen, 

effektiviteten og produktiviteten af 

agenturets virksomhed og dets 

arbejdsmetoder set i lyset af dets mål, 

mandat og opgaver. Evalueringen skal 

navnlig dække det eventuelle behov for at 

ændre forordningen, agenturets mandat og 

de finansielle følger af en sådan ændring. 

Evalueringen skal omfatte en særlig 

analyse af, hvordan chartret om 

grundlæggende rettigheder blev overholdt 

ved anvendelsen af denne forordning. 

Evalueringen skal omfatte en særlig 

analyse af, hvordan chartret om 

grundlæggende rettigheder blev overholdt 

ved anvendelsen af denne forordning, samt 

tilfælde af klager og behandlingen heraf. 
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Ændringsforslag  87 

Forslag til forordning 

Artikel 80 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Den første evaluering efter denne 

forordnings ikrafttrædelse skal analysere 

behovet for at give agenturet adgang til de 

relevante europæiske databaser. 

 

Ændringsforslag  88 

Forslag til forordning 

Artikel 80 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Den administrerende direktør 

afholder regelmæssige drøftelser med de 

relevante organer i Europa-Parlamentet, 

navnlig for så vidt angår specifikt 

samarbejde med tredjelande, og 

fremlægger agenturets årsberetning. 

Ændringsforslag  89 

Forslag til forordning 

Artikel 80 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. I forbindelse med hver anden 

evaluering skal Kommissionen foretage en 

vurdering af de resultater, agenturet har 

opnået, set i lyset af dets målsætninger, 

mandat og opgaver. 

3. I forbindelse med hver evaluering 

skal Kommissionen foretage en vurdering 

af de resultater, agenturet har opnået, set i 

lyset af dets målsætninger, mandat og 

opgaver. 
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