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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα 
και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά 
τον εν λόγω μηχανισμό
(COM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2006)0401)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 62(2α) και 66 της Συνθήκης 
ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0253/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2 Α (νέα)

(2α) Η εποπτεία των εξωτερικών 
συνόρων της ΕΕ δεν ασκείται μόνον προς 
το συμφέρον του κράτους μέλους στα 
εξωτερικά σύνορα του οποίου ασκείται, 
αλλά προς το συμφέρον του συνόλου των 
κρατών μελών που έχουν καταργήσει τον 
συνοριακό έλεγχο στα εσωτερικά τους 
σύνορα. 

  
1 EE C ... / Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί σε ΕΕ.
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Αιτιολόγηση
Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η τροπολογία εξηγεί την προστιθέμενη αξία της 
σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2 Β (νέα)

(2 β) Ο έλεγχος των συνόρων και ο 
έλεγχος των προσώπων συμβάλλει 
συγκεκριμένα στην καταπολέμηση της 
λαθρομετανάστευσης και της εμπορίας 
ανθρώπων καθώς και στην πρόληψη 
απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας, 
της δημόσιας τάξης και της δημόσιας 
υγείας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο έλεγχος στα σύνορα είναι ένα από τα στοιχεία που συμβάλλει 
στην καλή λειτουργία και άλλων πολιτικών του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3

Λαμβανομένων υπόψη των κρίσιμων 
καταστάσεων τις οποίες ορισμένες φορές 
αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη στα 
εξωτερικά τους σύνορα, ιδίως στην 
περίπτωση άφιξης σε ορισμένα σημεία των 
εξωτερικών συνόρων μεγάλου αριθμού 
υπηκόων τρίτων χωρών που επιχειρούν να 
εισέλθουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, οι τρέχουσες δυνατότητες 
παροχής πρακτικής και αποτελεσματικής 
συνδρομής στο πλαίσιο του ελέγχου των 
προσώπων και της εποπτείας των 
εξωτερικών συνόρων σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα δεν θεωρούνται επαρκείς.

Λαμβανομένων υπόψη των κρίσιμων 
καταστάσεων τις οποίες ορισμένες φορές 
αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη στα 
εξωτερικά τους σύνορα, ιδίως στην 
περίπτωση άφιξης σε ορισμένα σημεία των 
εξωτερικών συνόρων μεγάλου αριθμού 
υπηκόων τρίτων χωρών που επιχειρούν να 
εισέλθουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να 
διατεθούν άμεσα κατάλληλο και επαρκές 
προσωπικό και μέσα προς υποστήριξιν 
του εθνικού σώματος (ή των εθνικών 
σωμάτων) συνοριοφυλάκων του κράτους 
μέλους ή των κρατών μελών στα σύνορα 
του οποίου (ή των οποίων) ασκείται ο 
έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της 
Ένωσης.
(Το "clandestinement" πρέπει να 
αντικατασταθεί από το "illégalement" σε 
ολόκληρο το υπό εξέταση νομοθετικό 
κείμενο)(Δεν ισχύει για το ελληνικό 
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κείμενο)

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3 Α (νέα)

(3 α) Οι σημερινές δυνατότητες παροχής 
αποτελεσματικής πρακτικής βοήθειας 
στο πλαίσιο του ελέγχου των προσώπων 
και της εποπτείας των εξωτερικών 
συνόρων σε ευρωπαϊκή κλίμακα δεν είναι 
επαρκείς.

Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3 Β (νέα) 

(3 β) Εξ άλλου η πείρα έχει αποδείξει και 
μάλιστα ολοένα και περισσότερο, ότι είναι 
σκόπιμο να ενθαρρυνθεί περισσότερο η 
αλληλεγγύη και η αλληλοϋποστήριξη 
μεταξύ των κρατών μελών και της 
Κοινότητας όσον αφορά την διαχείριση 
των εξωτερικών συνόρων.

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία να υπενθυμίσουμε ότι η αλληλεγγύη αποτελεί βασικό στοιχείο της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως στο θέμα του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων.

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα 
μηχανισμό για την παροχή ταχείας 
τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής, με 
τη μορφή ομάδων ταχείας επέμβασης στα 
σύνορα, σε ένα αιτούν κράτος μέλος που 
αντιμετωπίζει κατάσταση ιδιαίτερης 
πίεσης, ιδίως στην περίπτωση αφίξεως σε 
ορισμένα σημεία των εξωτερικών συνόρων 
μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών 
που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορίζει επίσης τα 
καθήκοντα που θα εκτελεσθούν από τα 
προσκεκλημένα όργανα και τα μέλη των 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα 
μηχανισμό για την παροχή ταχείας 
τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής, με 
τη μορφή ομάδων ταχείας επέμβασης στα 
σύνορα, σε ένα αιτούν κράτος μέλος -ή 
περισσότερα κράτη μέλη που υποβάλλουν 
κοινή αίτηση- που αντιμετωπίζει/-ουν 
κατάσταση ιδιαίτερης πίεσης, ιδίως στην 
περίπτωση αφίξεως σε ορισμένα σημεία 
των εξωτερικών συνόρων μεγάλου 
αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών που 
επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορίζει επίσης τα 
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ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα 
κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων που 
διεξάγονται σε άλλο κράτος μέλος από 
εκείνο της προέλευσής τους.

καθήκοντα που είναι επιφορτισμένα να 
εκτελέσουν τα προσκεκλημένα όργανα και 
τα μέλη των ομάδων ταχείας επέμβασης 
στα σύνορα κατά τη διάρκεια των 
επιχειρήσεων που διεξάγονται σε άλλο 
κράτος μέλος από εκείνο της προέλευσής 
τους.

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να προβλεφθεί το ενδεχόμενο περισσότερα του ενός κράτη μέλη να υποβάλουν 
κοινή αίτηση για δράση των ομάδων ταχείας επέμβασης, στην επικράτεια περισσότερων του 
ενός κρατών μελών της ίδιας γεωγραφικής περιοχής.

Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1

(1) «ο Οργανισμός», ο ευρωπαϊκός 
οργανισμός για τη διαχείριση της 
επιχειρησιακής συνεργασίας στα 
εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποστολή 
των ομάδων ταχείας επέμβασης στα 
σύνορα·

(1) «ο Οργανισμός», ο ευρωπαϊκός 
οργανισμός για τη διαχείριση της 
επιχειρησιακής συνεργασίας στα 
εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τον Οργανισμό FRONTEX για τον οποίο δεν απαιτείται συμπληρωματικός 
ορισμός.

Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 5

«μέλη των ομάδων», τα όργανα των 
σωμάτων συνοριοφυλάκων των κρατών 
μελών που υπηρετούν στις ομάδες ταχείας 
επέμβασης στα σύνορα  

«μέλη των ομάδων», τα όργανα των 
σωμάτων συνοριοφυλάκων των άλλων 
κρατών μελών που υπηρετούν στις ομάδες 
ταχείας επέμβασης στα σύνορα 

Αιτιολόγηση

Τα όργανα των σωμάτων ταχείας επέμβασης μπορούν να προέρχονται από διάφορα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
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2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στον 
Οργανισμό τα ονόματα όλων των 
οργάνων των εθνικών σωμάτων 
συνοριοφυλάκων τα οποία προτίθενται να 
θέσουν στη διάθεσή του για τις ομάδες 
ταχείας επέμβασης στα σύνορα.

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν μεταξύ των 
οργάνων των σωμάτων συνοριοφυλάκων 
τους, αυτά τα οποία προτίθενται να θέσουν 
στη διάθεσή του για τις ομάδες ταχείας 
επέμβασης στα σύνορα. Κοινοποιούν στον 
Οργανισμό τα ονόματά τους (την πρώτη 
φορά εντός τρίμηνης προθεσμίας μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Κανονισμού).
(Η παράγραφος αυτή πρέπει να τοποθετηθεί 
πριν από την παράγραφο 1.)

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποδοτικότητα του κανονισμού, πρέπει τα κράτη μέλη να έχουν 
την υποχρέωση να παρουσιάζουν καταστάσεις των οργάνων φύλαξης των συνόρων τα οποία 
είναι στην διάθεση του Οργανισμού για τις ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα. 
Προκειμένου ο Οργανισμός να μπορεί να δράσει αποτελεσματικά, οι καταστάσεις πρέπει να 
γνωστοποιούνται εντός εύλογης προθεσμίας. Δια λόγους συνέπειας, είναι προτιμότερο να 
αναφερθεί πρώτα η σύνταξη των καταστάσεων (παράγραφος 1) και στη συνέχεια ο ορισμός, 
από τον Οργανισμό, της σύνθεσης των ομάδων (παράγραφος 2).

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΗΜΕΙΟ Α)

(α) δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
ασκήσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
που περιλαμβάνεται στο ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού·

(α) δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
ασκήσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
που περιλαμβάνεται στο ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού και 
οι οποίες να περιλαμβάνουν τα θέματα 
που αφορούν τον σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Αιτιολόγηση

Η εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων πρέπει να περιλαμβάνει τα θέματα που συνδέονται με τον 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ.

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Κατά τη διάρκεια της αποστολής της 
ομάδας ή των ομάδων ταχείας επέμβασης 
στα σύνορα, τη διοίκηση της ομάδας 
(ομάδων) θα έχει το κράτος μέλος 

1. Κατά τη διάρκεια της αποστολής της 
ομάδας ή των ομάδων ταχείας επέμβασης 
στα σύνορα, τη διοίκηση της ομάδας 
(ομάδων) θα έχει το κράτος μέλος 
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υποδοχής σύμφωνα με το επιχειρησιακό 
σχέδιο. Το αιτούν κράτος μέλος
ενημερώνει αμέσως τον Οργανισμό για 
όλες τις αποφάσεις που λήφθηκαν από τις 
αρμόδιες αρχές του όσον αφορά την ομάδα 
ή τις ομάδες, περιλαμβανομένων ιδίως 
όλων των προτάσεων που τροποποιούν ή 
προσαρμόζουν το επιχειρησιακό σχέδιο.

υποδοχής σύμφωνα με το επιχειρησιακό 
σχέδιο. Το κράτος μέλος υποδοχής 
ενημερώνει αμέσως τον Οργανισμό για 
όλες τις αποφάσεις που λήφθηκαν από τις 
αρμόδιες αρχές του όσον αφορά την ομάδα 
ή τις ομάδες, περιλαμβανομένων ιδίως 
όλων των προτάσεων που τροποποιούν ή 
προσαρμόζουν το επιχειρησιακό σχέδιο.

Αιτιολόγηση

Μετά την έγκριση της αποστολής, το "αιτούν" κράτος μέλος γίνεται κράτος μέλος "υποδοχής".

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Για τη διεξαγωγή των κοινών 
επιχειρήσεων και των πιλοτικών σχεδίων 
τα οποία συντονίζονται από τον 
Οργανισμό, καθώς και την αποστολή 
ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα, τα 
προσκεκλημένα όργανα και τα μέλη των 
ομάδων εκτελούν καθ' όλη τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων αυτών, τα καθήκοντα που 
προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8.

1. Για τη διεξαγωγή των κοινών 
επιχειρήσεων και των πιλοτικών σχεδίων 
τα οποία συντονίζονται από τον 
Οργανισμό, καθώς και την αποστολή 
ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα, τα 
προσκεκλημένα όργανα και τα μέλη των 
ομάδων επιφορτίζονται να εκτελούν καθ' 
όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 
αυτών, τα καθήκοντα που προβλέπονται 
στα άρθρα 7 και 8.

Αιτιολόγηση

Δεν χρήζει αιτιολόγησης.

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

2 α. Η τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας 
συνεπάγεται ειδικότερα την ορθή 
εφαρμογή του κοινοτικού κώδικα που 
αφορά το καθεστώς διέλευσης προσώπων 
από τα σύνορα (κώδικας συνόρων 
Schengen) κατά συνέπεια, οι 
προσκεκλημένοι συνοριοφύλακες και τα 
μέλη των ομάδων, κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων που προβλέπονται στα 
άρθρα 7 και 8, σέβονται απολύτως την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δεν προβαίνουν 
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έναντι των προσώπων σε καμία διάκριση 
λόγω φύλου, φυλής ή εθνοτικής 
προέλευσης, θρησκεύματος ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικής προτίμησης και δεν 
λαμβάνουν παρά τα μέτρα που είναι 
ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο στόχο.

Αιτιολόγηση

Δεν χρήζει αιτιολόγησης.

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Τα προσκεκλημένα όργανα και τα μέλη 
των ομάδων τα οποία μπορούν να φέρουν 
το υπηρεσιακό τους όπλο στο κράτος 
μέλος καταγωγής δεν μπορούν να το 
φέρουν κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων που προβλέπονται στα άρθρα 
7 και 8 παρά μόνο με την έγκριση του 
κράτους μέλους υποδοχής και σύμφωνα 
με την εθνική του νομοθεσία.

4. Τα προσκεκλημένα όργανα και τα μέλη 
των ομάδων τα οποία μπορούν να φέρουν 
το υπηρεσιακό τους όπλο στο κράτος 
μέλος καταγωγής μπορούν να το φέρουν 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που 
προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται από τη 
νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής 
για τα όργανα του κράτους μέλους κατά 
την εκτέλεση των αυτών καθηκόντων. Σε 
όλες τις άλλες περιπτώσεις, το θέμα 
ρυθμίζεται από το επιχειρησιακό σχέδιο 
που προβλέπεται από το άρθρο 8 ζ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004.

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ οργάνων του κράτους μέλους υποδοχής και οργάνων 
από άλλα κράτη μέλη όσον αφορά τις διατάξεις που αφορούν την οπλοφορία κατά την εκτέλεση 
της υπηρεσίας.

Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΗΜΕΙΟ Α)

(α) έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων 
κάθε προσώπου το οποίο διέρχεται τα 
σύνορα ώστε να εξακριβωθεί η ισχύς και η 
γνησιότητα των εν λόγω εγγράφων καθώς 
και η ταυτότητα του προσώπου·

(α) έλεγχο, και με την χρησιμοποίηση 
τεχνικών μέσων, των ταξιδιωτικών 
εγγράφων κάθε προσώπου το οποίο 
διέρχεται τα σύνορα ώστε να εξακριβωθεί 
η ισχύς και η γνησιότητα των εν λόγω 
εγγράφων καθώς και η ταυτότητα του 
προσώπου·
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απλοποιεί το άρθρο 7. Η χρησιμοποίηση τεχνικών μέσων μπορεί να περιληφθεί 
στο σημείο (α).

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΗΜΕΙΟ Β)

(β) χρήση τεχνικών μέσων για τον έλεγχο 
των ταξιδιωτικών εγγράφων σύμφωνα με 
το σημείο (α) 

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 7, παράγραφος 1, σημείο (α).

Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 8, ΣΗΜΕΙΟ Β)

β) συμμετοχή σε περιπολίες πεζών και 
οχημάτων στην περιοχή των εξωτερικών 
συνόρων του κράτους μέλους υποδοχής·

β) συμμετοχή σε περιπολίες στην περιοχή
των εξωτερικών συνόρων του κράτους 
μέλους υποδοχής·

Αιτιολόγηση

Οι περιπολίες μπορεί να είναι διαφόρων ειδών. Είναι προτιμότερο να μην περιορισθεί το πεδίο 
εφαρμογής στις περιπολίες πεζών και οχημάτων.

Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 8, ΣΗΜΕΙΟ Γ Α) (νέο)

γ α) κράτηση προσώπων που διέβησαν 
παρανόμως τα εξωτερικά σύνορα και η 
παράδοσή τους στην αρμόδια αρχή του 
κράτους υποδοχής.

Αιτιολόγηση

Η κράτηση προσώπων που διέβησαν παρανόμως τα εξωτερικά σύνορα είναι ένα από τα 
καθήκοντα που προβλέπεται από τον κώδικα συνόρων Schengen και θα έπρεπε να 
περιλαμβάνεται στην κατάσταση των καθηκόντων των μεικτών ομάδων.

Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΗΜΕΙΟ Δ)
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(δ) πληροφορίες σχετικά με την κοινή 
επιχείρηση/την αποστολή στην οποία 
συμμετέχει το προσκεκλημένο 
όργανο/μέλος της ομάδας·

(δ) το όνομα του αξιωματικού της χώρας 
υποδοχής στον οποίο υπάγεται·

Αιτιολόγηση

Ο Εισηγητής θεωρεί σκοπιμότερο να αναφέρεται στον αξιωματικό στον οποίο υπάγεται το 
όργανο, παρά να υποχρεωθεί το όργανο να παράσχει ποσότητα πληροφοριών σχετικά με  την 
κοινή επιχείρηση/ανάπτυξη. Η υποχρέωση αυτή δεν είναι απαραίτητη όχι μόνον για την ορθή 
πλαισίωση της εργασίας του οργάνου, αλλά θα μπορούσε να φαίνεται και ως ένα μεροληπτικό ή 
προσβλητικό μέτρο εν σχέσει με την κατάσταση των εθνικών συνοριοφυλάκων.

Τροπολογία 20
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, POINT E)

(ε) τα καθήκοντα που το προσκεκλημένο 
όργανο/μέλος της ομάδας εξουσιοδοτείται 
να εκτελέσει σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 
8·###

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο Εισηγητής θεωρεί σκοπιμότερο να αναφέρεται στον αξιωματικό στον οποίο υπάγεται το 
όργανο, παρά να υποχρεωθεί το όργανο να καταθέσει κατάσταση των καθηκόντων που είναι 
εξουσιοδοτημένο να εκτελεί βάσει των άρθρων 7 και 8. Η υποχρέωση αυτή δεν είναι 
απαραίτητη όχι μόνον για την ορθή πλαισίωση της εργασίας του οργάνου, αλλά θα μπορούσε να 
φαίνεται και ως ένα μεροληπτικό ή προσβλητικό μέτρο εν σχέσει με την κατάσταση των εθνικών 
συνοριοφυλάκων.

Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΗΜΕΙΟ ΣΤ)

(στ) την περίοδο κατά τη διάρκεια της 
οποίας τα καθήκοντα που προβλέπονται 
στα άρθρα 7 και 8 εκτελούνται από το 
προσκεκλημένο όργανο/μέλος της 
ομάδας. 

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο Εισηγητής θεωρεί σκοπιμότερο να αναφέρεται στον αξιωματικό στον οποίο υπάγεται το 
όργανο, παρά να υποχρεωθεί το όργανο να αναφέρει την περίοδο κατά την οποία είναι 
εξουσιοδοτημένο να εκτελεί τα καθήκοντα βάσει των άρθρων 7 και 8. Η υποχρέωση αυτή δεν 
είναι απαραίτητη όχι μόνον για την ορθή πλαισίωση της εργασίας του οργάνου, αλλά θα 
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μπορούσε να φαίνεται και ως ένα μεροληπτικό ή προσβλητικό μέτρο εν σχέσει με την 
κατάσταση των εθνικών συνοριοφυλάκων.

Τροπολογία 22
ΑΡΘΡΟ 12, ΣΗΜΕΙΟ 1 Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο ζ) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

2007/2004)
«(ζ) αποστέλλει ομάδες ταχείας επέμβασης 
στα σύνορα σε ένα αιτούν κράτος μέλος 
που αντιμετωπίζει κατάσταση ιδιαίτερης 
πίεσης, ιδίως στην περίπτωση αφίξεως σε 
ορισμένα σημεία των εξωτερικών συνόρων 
μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών 
που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση»·

«(ζ) αποστέλλει ομάδες ταχείας επέμβασης 
στα σύνορα σε ένα ή περισσότερα 
αιτούντα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν 
κατάσταση ιδιαίτερης πίεσης, ιδίως στην 
περίπτωση αφίξεως σε ορισμένα σημεία 
των εξωτερικών συνόρων μεγάλου 
αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών που 
επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση»·

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να προβλεφθεί το ενδεχόμενο περισσότερα του ενός κράτη μέλη να υποβάλουν 
κοινή αίτηση για δράση των ομάδων ταχείας επέμβασης, στην επικράτεια περισσότερων του 
ενός κρατών μελών της ίδιας γεωγραφικής περιοχής.

Τροπολογία 23
ΑΡΘΡΟ 12, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 8 α, (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004)

Εάν τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 
8 παράγραφος 2 σημεία α) και β) 
θεωρηθούν ανεπαρκή για να 
ανταποκριθούν σε κατάσταση ιδιαίτερης 
πίεσης, ο Οργανισμός μπορεί να 
αποστείλει μια ή περισσότερες ομάδες 
ταχείας επέμβασης στα σύνορα σε ένα 
αιτούν κράτος μέλος για την κατάλληλη 
χρονική διάρκεια.

Εάν τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 
8 παράγραφος 2 σημεία α) και β) 
θεωρηθούν ανεπαρκή για να 
ανταποκριθούν σε κατάσταση ιδιαίτερης 
πίεσης, ο Οργανισμός μπορεί να 
αποστείλει μια ή περισσότερες ομάδες 
ταχείας επέμβασης στα σύνορα σε ένα ή 
περισσότερα αιτούντα κράτη μέλη για την 
κατάλληλη χρονική διάρκεια.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο Άρθρο 12, παράγραφος 1.

Τροπολογία 24
ΑΡΘΡΟ 12, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 8 β, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004)
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2. Όταν καθορίζει τη σύνθεση μιας ομάδας 
ταχείας επέμβασης στα σύνορα ενόψει της 
αποστολής της, ο Οργανισμός λαμβάνει 
υπόψη τις ειδικές περιστάσεις που 
αντιμετωπίζει το αιτούν κράτος μέλος. Η 
σύσταση της ομάδας γίνεται βάσει του 
επιχειρησιακού σχεδίου που θεσπίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 στ, παράγραφος 3.

Όταν καθορίζει τη σύνθεση μιας ομάδας 
ταχείας επέμβασης στα σύνορα ενόψει της 
αποστολής της, ο Οργανισμός λαμβάνει 
υπόψη τις ειδικές περιστάσεις που 
αντιμετωπίζουν το ή τα αιτούντα κράτη 
μέλη. Η σύσταση της ομάδας γίνεται βάσει 
του επιχειρησιακού σχεδίου που θεσπίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 στ, παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο Άρθρο 12, παράγραφος 1.

Τροπολογία 25
ΑΡΘΡΟ 12, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 8 δ, παράγραφος 1, σημείο δ α) (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004)

(δ α) τις δαπάνες επιστροφής ή 
επαναπατρισμού.

Αιτιολόγηση

Από τις προβλεπόμενες δαπάνες λείπουν αυτές για την επιστροφή ή τον επαναπατρισμό του 
οργάνου.

Τροπολογία 26
ΑΡΘΡΟ 12, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 8 στ, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004)

1. Όταν ο γενικός διευθυντής αποφασίζει, 
κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους, την 
αποστολή ομάδων ταχείας επέμβασης στα 
σύνορα, σύμφωνα με το άρθρο 8 α, 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των 
αναλύσεων κινδύνων που 
πραγματοποιούνται από τον Οργανισμό 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη 
πληροφορία παρέχει το αιτούν κράτος 
μέλος ή άλλο κράτος μέλος. Ενδεχομένως, 
ο γενικός διευθυντής μπορεί να αποστείλει 
εμπειρογνώμονα του Οργανισμού για να 
αξιολογήσει την κατάσταση στα εξωτερικά 
σύνορα του αιτούντος κράτους μέλους.

1. Όταν ο γενικός διευθυντής αποφασίζει, 
κατόπιν αιτήσεως ενός ή περισσοτέρων 
κρατών μελών, την αποστολή ομάδων 
ταχείας επέμβασης στα σύνορα, σύμφωνα 
με το άρθρο 8 α, λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα των αναλύσεων κινδύνων 
που πραγματοποιούνται από τον 
Οργανισμό καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
διαθέσιμη κατάλληλη πληροφορία 
παρέχουν το αιτούν κράτος μέλος ή τα 
αιτούντα κράτη μέλη. Ενδεχομένως, ο 
γενικός διευθυντής μπορεί να αποστείλει 
εμπειρογνώμονα του Οργανισμού για να 
αξιολογήσει την κατάσταση στα εξωτερικά 
σύνορα του αιτούντος κράτους μέλους ή 
των αιτούντων κρατών μελών.
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Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο Άρθρο 12, παράγραφος 1.

Τροπολογία 27
ΑΡΘΡΟ 12, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 8 στ, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004)

2. Ο γενικός διευθυντής αποφασίζει 
σχετικά με την αίτηση αποστολής ομάδων 
ταχείας επέμβασης στα σύνορα το 
συντομότερο δυνατό και το αργότερο 
πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την 
παραλαβή της αίτησης. Ο γενικός 
διευθυντής κοινοποιεί την απόφασή του 
γραπτώς στο αιτούν κράτος μέλος και 
συγχρόνως στο διοικητικό συμβούλιο. 
Στην απόφαση αναφέρονται οι βασικοί 
λόγοι στους οποίους στηρίχθηκε. 

2. Ο γενικός διευθυντής αποφασίζει 
σχετικά με την αίτηση αποστολής ομάδων 
ταχείας επέμβασης στα σύνορα το 
συντομότερο δυνατό και το αργότερο 
πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την 
παραλαβή της αίτησης. Ο γενικός 
διευθυντής κοινοποιεί την απόφασή του 
γραπτώς στο αιτούν κράτος μέλος και 
συγχρόνως στο διοικητικό συμβούλιο του 
Οργανισμού. Στην απόφαση αναφέρονται
οι βασικοί λόγοι στους οποίους 
στηρίχθηκε. 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει το κείμενο του άρθρου.

Τροπολογία 28
ΑΡΘΡΟ 12, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 8 στ, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004)

3. Εάν ο γενικός διευθυντής αποφασίσει να 
αποστείλει μια ή περισσότερες ομάδες 
ταχείας επέμβασης στα σύνορα, θεσπίζεται 
αμέσως ένα επιχειρησιακό σχέδιο από τον 
Οργανισμό και το αιτούν κράτος μέλος
σύμφωνα με το άρθρο 8 ζ.

3. Εάν ο γενικός διευθυντής αποφασίσει να 
αποστείλει μια ή περισσότερες ομάδες 
ταχείας επέμβασης στα σύνορα, θεσπίζεται 
αμέσως ένα επιχειρησιακό σχέδιο από τον 
Οργανισμό και το αιτούν κράτος μέλος ή 
τα αιτούντα κράτη μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 8 ζ.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο Άρθρο 12, παράγραφος 1.
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Τροπολογία 29
ΑΡΘΡΟ 12, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 8 στ, παράγραφος 4 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004)

4. Μετά την έγκριση του εν λόγω 
επιχειρησιακού σχεδίου, ο γενικός 
διευθυντής ενημερώνει το κράτος μέλος
το οποίο πρόκειται να αποστείλει όργανα 
του εθνικού σώματος συνοριοφυλάκων 
στην ομάδα ταχείας επέμβασης στα 
σύνορα. Η πληροφορία αυτή παρέχεται 
γραπτώς στα εθνικά σημεία επαφής που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 γ και 
προσδιορίζει την προβλεπόμενη
ημερομηνία της αποστολής. Παρέχεται 
επίσης αντίγραφο του επιχειρησιακού 
σχεδίου.

4. Μετά την έγκριση του εν λόγω 
επιχειρησιακού σχεδίου, ο γενικός 
διευθυντής ενημερώνει το κράτος μέλος ή 
τα κράτη μέλη τα οποία πρόκειται να 
αποστείλουν όργανα του εθνικού σώματος 
συνοριοφυλάκων στην ομάδα ταχείας 
επέμβασης στα σύνορα. Η πληροφορία 
αυτή παρέχεται γραπτώς στα εθνικά 
σημεία επαφής που προβλέπονται στο 
άρθρο 8 γ και προσδιορίζει τον αριθμό και 
την ταυτότητα των οργάνων που 
πρόκειται να διατεθούν και τον 
ενδεχόμενο εξοπλισμό που θα πρέπει να 
διαθέτουν την προβλεπόμενη ημερομηνία 
της αποστολής. Παρέχεται επίσης 
αντίγραφο του επιχειρησιακού σχεδίου.

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση αυτή είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της αποστολής.

Τροπολογία 30
ΑΡΘΡΟ 12, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 8 στ, παράγραφος 5 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004)

5. Η αποστολή της ομάδας ή των ομάδων 
ταχείας επέμβασης στα σύνορα 
πραγματοποιείται το αργότερο εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία
έγκρισης του επιχειρησιακού σχεδίου από 
τον Οργανισμό και το αιτούν κράτος 
μέλος.

5. Η αποστολή της ομάδας ή των ομάδων 
ταχείας επέμβασης στα σύνορα 
πραγματοποιείται το αργότερο εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία 
έγκρισης του επιχειρησιακού σχεδίου από 
τον Οργανισμό και το αιτούν κράτος 
μέλος ή τα αιτούντα κράτη μέλη .

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο Άρθρο 12, παράγραφος 1.
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Τροπολογία 31
ΑΡΘΡΟ 12, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 8 στ, παράγραφος 5 α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004)

5 α. Σε περίπτωση που περισσότερα 
κράτη μέλη της ίδιας γεωγραφικής 
περιοχής αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες 
πιέσεις, ιδίως σε περίπτωση άφιξης σε 
ορισμένα σημεία των εξωτερικών τους 
συνόρων μεγάλου αριθμού πολιτών από 
τρίτες χώρες που επιχειρούν να εισέλθουν 
παρανόμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μπορούν να υποβάλουν στον Οργανισμό 
κοινή αίτηση αποστολής ομάδων ταχείας 
επέμβασης. Η αίτηση αυτή που 
εξετάζεται σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο 
διαδικασία, καταλήγει, σε περίπτωση 
θετικής απόφασης, στην επεξεργασία 
κοινού επιχειρησιακού σχεδίου το οποίο 
καταρτίζεται από τον Οργανισμό και τα 
αιτούντα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο Άρθρο 12, παράγραφος 1.

Τροπολογία 32
ΑΡΘΡΟ 12, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 8 στ, παράγραφος 5 β (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004)

5 β. Σε περίπτωση που ο γενικός 
διευθυντής αποφασίζει θετικά ως προς 
την αίτηση αποστολής, διαπιστώνει όμως 
ότι ο Οργανισμός δεν διαθέτει επαρκή 
μέσα προκειμένου να εξασφαλίσει την 
χρηματοδότησή της, υποβάλει στην 
Επιτροπή, εντός προθεσμίας πέντε 
εργασίμων ημερών, μετά την παραλαβή 
της αιτήσεως, αίτηση για 
συμπληρωματικές πιστώσεις. Η αρμόδια 
επί του προϋπολογισμού αρχή 
αποφαίνεται επί παρομοίας αιτήσεως σε 
περίπτωση επείγουσας ανάγκης.
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Αιτιολόγηση

Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο Οργανισμός διαπιστώνει τον επείγοντα χαρακτήρα 
και την σκοπιμότητα της δράσης, δεν διαθέτει όμως τα δημοσιονομικά μέσα προκειμένου να την 
θέσει σε εφαρμογή. Πρέπει συνεπώς να προβλεφθεί για την περίπτωση αυτή μία έκτακτη 
διαδικασία.

Τροπολογία 33
ΑΡΘΡΟ 12, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 8 ζ, παράγραφος 1, σημείο ζ α) (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004)

(ζ α ) ενδεχομένως, οι ειδικές διατάξεις 
που προβλέπονται για την εν υπηρεσία 
οπλοφορία κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στα άρθρα 
7 και 8.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 6, παράγραφος 4.

Τροπολογία 34
ΑΡΘΡΟ 12, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 8 η, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004)

1. Ο γενικός διευθυντής διορίζει έναν ή 
περισσότερους εμπειρογνώμονες του 
Οργανισμού που αποστέλλονται με την 
ομάδα ή τις ομάδες ως αξιωματικοί-
σύνδεσμοι για να εκπροσωπήσουν τον 
Οργανισμό και να παραστούν ως 
παρατηρητές. Ο γενικός διευθυντής 
ενημερώνει το κράτος μέλος υποδοχής για 
τον διορισμό αυτό. 

1. Ο γενικός διευθυντής διορίζει έναν ή 
περισσότερους εμπειρογνώμονες του 
Οργανισμού που αποστέλλονται με την 
ομάδα ή τις ομάδες ως αξιωματικοί-
σύνδεσμοι για να εκπροσωπήσουν τον 
Οργανισμό. Ο γενικός διευθυντής 
ενημερώνει το κράτος μέλος υποδοχής για 
τον διορισμό αυτό. 

Αιτιολόγηση

Ο αξιωματικός-σύνδεσμος έχει καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 8 η, κατά συνέπεια δεν 
μπορεί να ορίζεται εδώ απλώς ως "παρατηρητής".
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