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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi nopeiden 
rajainterventioryhmien perustamista koskevan mekanismin vahvistamisesta ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 muuttamisesta kyseisen mekanismin osalta
(KOM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0401)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 62 artiklan 2 kohdan 
a alakohdan ja 66 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C6-0253/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 2 A KAPPALE (uusi)

(2 a) Euroopan unionin ulkorajojen 
valvonta ei ole yksinomaan sen 
jäsenvaltion etu, jonka ulkorajoilla sitä 
suoritetaan, vaan se on kaikkien 
sisärajoiltaan rajavalvonnan poistaneiden 
jäsenvaltioiden etu.

  
1 EUVL C... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Perustelut

Toissijaisuusperiaatetta noudattaen tästä tarkistuksesta käy ilmi nopeiden 
rajainterventioryhmien perustamisesta saatava lisäarvo.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 2 B KAPPALE (uusi)

(2 b) Rajavalvonta ja henkilötarkastukset 
auttavat osaltaan torjumaan laitonta 
maahanmuuttoa ja ihmiskauppaa sekä 
ehkäisemään sisäiseen turvallisuuteen, 
yleiseen järjestykseen ja kansanterveyteen 
kohdistuvia uhkia.

Perustelut

On muistettava, että rajavalvonta on yksi niistä tekijöistä, jotka osaltaan vaikuttavat muiden 
vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta koskevien politiikkojen 
toimivuuteen.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE

(3) Ottaen huomioon, millaisia kriittisiä 
tilanteita jäsenvaltiot joutuvat ajoittain 
kohtaamaan ulkorajoillaan erityisesti 
silloin kun suuria määriä kolmansien 
maiden kansalaisia yrittää tulla laittomasti 
Euroopan unionin alueelle, nykyisiä 
mahdollisuuksia antaa EU:n tasolla 
tehokasta käytännön apua ulkorajoilla 
suoritettavien henkilötarkastusten ja 
rajavalvonnan alalla ei voida pitää 
riittävinä.

Ottaen huomioon, millaisia kriittisiä 
tilanteita jäsenvaltiot joutuvat ajoittain 
kohtaamaan ulkorajoillaan erityisesti 
silloin kun suuria määriä kolmansien 
maiden kansalaisia yrittää tulla laittomasti 
Euroopan unionin alueelle, voi osoittautua 
tarpeelliseksi ottaa nopeasti käyttöön 
riittävästi aiheelliseksi katsottuja 
ylimääräisiä henkilöresursseja ja varoja 
sen jäsenvaltion( tai niiden 
jäsenvaltioiden) kansallisen 
rajavartiolaitoksen (tai kansallisten 
rajavartiolaitosten) tueksi, jonka (tai 
joiden) rajoilla unionin ulkorajojen 
valvontaa suoritetaan.

(Ranskankielisessä tarkistuksessa tehty 
tarkistus ilmauksen "clandestinement" 
muuttamiseksi ilmaukseksi "illégalement" 
ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

(3 a) Nykyiset mahdollisuudet antaa EU:n 
tasolla tehokasta käytännön apua 
ulkorajoilla suoritettavien 
henkilötarkastusten ja rajavalvonnan 
alalla eivät ole riittäviä.

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 3 B KAPPALE (uusi)

(3 b) Lisäksi kokemus on selvästi ja yhä 
enenevässä määrin osoittanut, että on 
syytä lujittaa jäsenvaltioiden ja yhteisön 
välistä yhteisvastuullisuutta ja keskinäistä 
apua ulkorajojen valvonnan alalla.

Perustelut

On tärkeää muistuttaa, että yhteisvastuullisuus on jäsenvaltioiden välisen yhteistyön 
avaintekijöitä, etenkin silloin, kun on kyse ulkorajojen valvonnasta.

Tarkistus 6
1 ARTIKLA

Tällä asetuksella otetaan käyttöön 
mekanismi, jonka tarkoituksena on antaa 
nopeiden rajainterventioryhmien 
välityksellä nopeasti teknistä ja 
operatiivista apua sitä pyytävälle 
jäsenvaltiolle, joka on joutunut 
poikkeuksellisen paineen alaiseksi 
erityisesti siksi, että sen ulkorajalle saapuu 
suuri määrä kolmansien maiden 
kansalaisia, jotka pyrkivät laittomasti 
Euroopan unionin alueelle. Lisäksi 
asetuksessa määritellään tehtävät, joita 
vierailevat virkamiehet ja nopeiden 
rajainterventioryhmien jäsenet voivat
suorittaa osallistuessaan oman maansa 
ulkopuolella toteutettaviin operaatioihin.

Tällä asetuksella otetaan käyttöön 
mekanismi, jonka tarkoituksena on antaa 
nopeiden rajainterventioryhmien 
välityksellä nopeasti teknistä ja 
operatiivista apua sitä pyytävälle 
jäsenvaltiolle, joka on joutunut – tai sitä 
yhdessä pyytäville jäsenvaltioille, jotka 
ovat joutuneet – poikkeuksellisen paineen 
alaiseksi erityisesti siksi, että sen/niiden
ulkorajalle saapuu suuri määrä kolmansien 
maiden kansalaisia, jotka pyrkivät 
laittomasti Euroopan unionin alueelle. 
Lisäksi asetuksessa määritellään tehtävät, 
joita vierailevilla virkamiehillä ja 
nopeiden rajainterventioryhmien jäsenillä 
on oikeus suorittaa osallistuessaan oman 
maansa ulkopuolella toteutettaviin 
operaatioihin.
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Perustelut
On myös annettava mahdollisuus siihen, että useat jäsenvaltiot voivat yhdessä pyytää nopeita 
rajainterventioryhmiä useampien samalla maantieteellisellä alueella sijaitsevien 
jäsenvaltioiden alueelle.

Tarkistus 7
2 ARTIKLAN 1 ALAKOHTA

(1) ’virastolla’ Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden operatiivisesta 
ulkorajayhteistyöstä huolehtivaa virastoa, 
joka vastaa nopeiden 
rajainterventioryhmien käytöstä;

(1) ’virastolla’ Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden operatiivisesta 
ulkorajayhteistyöstä huolehtivaa virastoa;

Perustelut
Kyse on rajaturvallisuusvirastosta (FRONTEX), jonka määritelmä ei kaipaa täydennystä.

Tarkistus 8
2 ARTIKLAN 5 ALAKOHTA

(5) ’ryhmän/ryhmien jäsenillä’ 
jäsenvaltioiden rajavartiolaitosten 
virkamiehiä, jotka osallistuvat nopeiden 
rajainterventioryhmien toimintaan;

(5) ’ryhmän/ryhmien jäsenillä’ toisten 
jäsenvaltioiden rajavartiolaitosten 
virkamiehiä, jotka osallistuvat nopeiden 
rajainterventioryhmien toimintaan;

Perustelut

Nopeissa rajainterventioryhmissä voi olla useiden jäsenvaltioiden kansalaisia.

Tarkistus 9
3 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
rajaturvallisuusvirastolle niiden 
kansallisen rajavartiolaitoksensa 
virkamiesten nimet, jotka ne aikovat 
asettaa nopeiden rajainterventioryhmien
käyttöön.

2. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
rajavartiolaitoksensa virkamiehistä ne, 
jotka ne aikovat asettaa viraston käyttöön 
nopeita rajainterventioryhmiä varten.
Niiden on ilmoitettava näiden nimet 
virastolle (ensimmäisen kerran kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta).
(Tämä kohta sijoitetaan 1 kohdan edelle).

Perustelut
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Asetuksen tehokkuuden varmistamiseksi siinä on säädettävä jäsenvaltioiden velvollisuudesta 
toimittaa luettelot rajavartiolaitoksensa virkamiehistä, jotka asetetaan viraston käyttöön 
nopeita rajainterventioryhmiä varten. Jotta virasto pystyisi toimimaan tehokkaasti, 
luetteloiden on oltava saatavilla kohtuullisessa ajassa. Johdonmukaisuuden vuoksi on 
mieluummin viitattava ensin luetteloiden laatimiseen (1 kohta) ja vasta sen jälkeen ryhmien 
kokoonpanon määrittämiseen, josta virasto huolehtii (2 kohta).

Tarkistus 10
3 ARTIKLAN 3 KOHDAN A ALAKOHTA

(a) koulutusjaksot ja harjoitukset 
rajaturvallisuusviraston vuotuiseen 
työohjelmaan sisältyvän suunnitelman 
mukaisesti;

(a) koulutusjaksot ja harjoitukset 
rajaturvallisuusviraston vuotuiseen 
työohjelmaan sisältyvän suunnitelman 
mukaisesti ja perusoikeuksien 
kunnioittamiseen liittyvät näkökohdat 
huomioon ottaen;

Perustelut
Rajavalvojien koulutuksessa on käsiteltävä perusoikeuksien kunnioittamiseen liittyviä 
näkökohtia Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 11
5 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Nopeiden rajainterventioryhmien 
komentamisesta vastaa niiden 
komennuksen aikana vastaanottava 
jäsenvaltio toimintasuunnitelman 
mukaisesti. Apua pyytäneen jäsenvaltion 
on ilmoitettava viipymättä virastolle 
kaikista sen toimivaltaisten viranomaisten 
tekemistä ryhmää tai ryhmiä koskevista 
päätöksistä ja erityisesti 
toimintasuunnitelman tarkistamista tai 
mukauttamista koskevista ehdotuksista.

1. Nopeiden rajainterventioryhmien 
komentamisesta vastaa niiden 
komennuksen aikana vastaanottava 
jäsenvaltio toimintasuunnitelman 
mukaisesti. Vastaanottavan jäsenvaltion 
on ilmoitettava viipymättä virastolle 
kaikista sen toimivaltaisten viranomaisten 
tekemistä ryhmää tai ryhmiä koskevista 
päätöksistä ja erityisesti 
toimintasuunnitelman tarkistamista tai 
mukauttamista koskevista ehdotuksista.

Perustelut
Kun operaatio on hyväksytty, "apua pyytäneestä" jäsenvaltiosta tulee "vastaanottava" 
jäsenvaltio.

Tarkistus 12
6 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Toimiessaan viraston koordinoimissa 
yhteisissä operaatioissa ja 
kokeiluhankkeissa tai 

1. Toimiessaan viraston koordinoimissa 
yhteisissä operaatioissa ja 
kokeiluhankkeissa tai 
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rajainterventioryhmien jäsenenä vierailevat 
virkamiehet ja ryhmien jäsenet suorittavat
7 ja 8 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä.

rajainterventioryhmien jäsenenä 
vierailevilla virkamiehillä ja ryhmien 
jäsenillä on oikeus suorittaa 7 ja 
8 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä.

Perustelut
Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 13
6 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Yhteisön lainsäädännön 
noudattaminen edellyttää erityisesti 
henkilöiden liikkumista rajojen yli 
koskevan yhteisön säännöstön 
(Schengenin rajasäännöstö) 
asianmukaista täytäntöönpanoa. Näin 
ollen vierailevien virkamiesten ja ryhmien 
jäsenten on 7 artiklassa tarkoitettuja 
tehtäviä suorittaessaan kunnioitettava 
ihmisarvoa, oltava syrjimättä ketään 
sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, 
uskonnon tai vakaumuksen, vamman, iän 
tai seksuaalisen suuntautumisen 
perusteella ja toteutettava vain 
tavoitteisiin nähden oikeasuhteisia 
toimenpiteitä.

Perustelut
Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 14
6 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Vierailevat virkamiehet ja ryhmien
jäsenet, joilla on oikeus kantaa virka-asetta 
kotijäsenvaltiossaan, voivat kantaa virka-
asetta ainoastaan vastaanottavan 
jäsenvaltion luvalla ja sen kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti silloin kun he 
suorittavat 7 ja 8 artiklassa tarkoitettuja 
tehtäviä.

4. Vierailevilla virkamiehillä ja ryhmien 
jäsenillä, joilla on oikeus kantaa virka-
asetta kotijäsenvaltiossaan, on oikeus
kantaa virka-asetta, jos vastaanottavan 
jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään 
vastaavasta oikeudesta sen omille 
virkamiehille samoissa tehtävissä.
Kaikissa muissa tapauksissa asiaa 
säännellään asetuksen (EY) N:o 
2007/2004 8 g artiklassa tarkoitetulla 
toimintasuunnitelmalla.
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Perustelut

Vastaanottavan jäsenvaltion ja muiden jäsenvaltioiden virkamiesten välillä ei saa olla eroja 
virka-aseen käyttöä koskevien säännösten suhteen.

Tarkistus 15
7 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

(a) rajan ylittävien henkilöiden 
matkustusasiakirjojen tarkastaminen niiden 
voimassaolon ja aitouden sekä 
asianomaisen henkilön henkilöllisyyden 
toteamista varten;

(a) rajan ylittävien henkilöiden 
matkustusasiakirjojen tarkastaminen, myös 
teknisiä laitteita käyttäen, niiden 
voimassaolon ja aitouden sekä 
asianomaisen henkilön henkilöllisyyden 
toteamista varten;

Perustelut

Tarkistus yksinkertaistaa 7 artiklaa. Teknisten laitteiden käyttö voidaan sisällyttää 
a alakohtaan.

Tarkistus 16
7 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

(b) teknisten laitteiden käyttö 
matkustusasiakirjojen tarkastamisessa a 
alakohdan mukaisesti;

Poistetaan.

Perustelut
Ks. 7 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 17
8 ARTIKLAN B ALAKOHTA

(b) osallistuminen jalan tai kulkuneuvoilla 
liikkuviin valvontapartioihin 
vastaanottavan jäsenvaltion ulkorajaan 
liittyvällä rajavyöhykkeellä;

(b) osallistuminen valvontapartioihin 
vastaanottavan jäsenvaltion ulkorajaan 
liittyvällä rajavyöhykkeellä;

Perustelut
Valvontapartiot voivat olla monenlaisia. On parempi olla rajoittamatta soveltamisalaa vain 
jalan tai kulkuneuvoilla liikkuviin valvontapartioihin.

Tarkistus 18
8 ARTIKLAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) ulkorajan laittomasti ylittäneiden 
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henkilöiden kiinni ottaminen ja heidän 
luovuttamisensa vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille.

Perustelut
Ulkorajan laittomasti ylittäneiden henkilöiden kiinni ottaminen on yksi Schengenin 
rajasäännöstössä säädetyistä tehtävistä, joka olisi sisällytettävä yhteisten ryhmien tehtäviin.

Tarkistus 19
9 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA

(d) tiedot siitä yhteisestä 
operaatiosta/komennuksesta, johon 
vieraileva virkamies / ryhmän jäsen 
osallistuu;

(d) sen vastaanottavan jäsenvaltion 
virkamiehen nimi, jonka alaisuuteen 
hänet asetetaan;

Perustelut
Esittelijän mielestä on aiheellisempaa viitata virkamieheen, jonka alaisuuteen vieraileva 
virkamies asetetaan, kuin vaatia toimittamaan tietoja yhteisestä operaatiosta/komennuksesta. 
Sen lisäksi, että tämä vaatimus on tarpeeton vierailevan virkamiehen työn asianmukaisen 
johtamisen kannalta, se voisi myös vaikuttaa syrjivältä tai loukkaavalta, kun verrataan 
tilannetta kansallisten rajavartioiden tilanteeseen.

Tarkistus 20
9 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA

(e) tehtävät, joita vieraileva virkamies / 
ryhmän jäsen voi suorittaa 7 ja 8 artiklan 
mukaisesti;

Poistetaan.

Perustelut
Esittelijän mielestä on aiheellisempaa viitata virkamieheen, jonka alaisuuteen vieraileva 
virkamies asetetaan, kuin vaatia toimittamaan luetteloa tehtävistä, joita hän voi suorittaa 7 ja 
8 artiklan mukaisesti. Sen lisäksi, että tämä vaatimus on tarpeeton vierailevan virkamiehen 
työn asianmukaisen johtamisen kannalta, se voisi myös vaikuttaa syrjivältä tai loukkaavalta, 
kun verrataan tilannetta kansallisten rajavartioiden tilanteeseen.

Tarkistus 21
9 ARTIKLAN 1 KOHDAN F ALAKOHTA

(f) aika, jonka kuluessa vierailevan 
virkamiehen / ryhmän jäsenen on määrä 
suorittaa 7 ja 8 artiklassa suoritettuja 
tehtäviä.

Poistetaan.
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Perustelut
Esittelijän mielestä on aiheellisempaa viitata virkamieheen, jonka alaisuuteen vieraileva 
virkamies asetetaan, kuin vaatia ilmoittamaan aikaa, jonka kuluessa hänen on määrä 
suorittaa 7 ja 8 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä. Sen lisäksi, että tämä vaatimus on tarpeeton 
vierailevan virkamiehen työn asianmukaisen johtamisen kannalta, se voisi myös vaikuttaa 
syrjivältä tai loukkaavalta, kun verrataan tilannetta kansallisten rajavartioiden tilanteeseen.

Tarkistus 22
12 ARTIKLAN 1 KOHTA2 artiklan 1 kohdan g alakohta (asetus (EY) N:o 2007/2004)

g) nopeiden rajainterventioryhmien 
lähettäminen jäsenvaltioihin, jotka 
pyytävät apua, koska ovat joutuneet 
poikkeuksellisen paineen alaisiksi 
erityisesti siksi, että niiden ulkorajoille 
saapuu suuri määrä kolmansien maiden 
kansalaisia, jotka pyrkivät laittomasti 
Euroopan unionin alueelle.

”g) nopeiden rajainterventioryhmien 
lähettäminen yhteen tai useampaan 
jäsenvaltioon, joka pyytää tai jotka 
pyytävät apua, koska ovat joutuneet 
poikkeuksellisen paineen alaisiksi 
erityisesti siksi, että niiden ulkorajoille 
saapuu suuri määrä kolmansien maiden 
kansalaisia, jotka pyrkivät laittomasti 
Euroopan unionin alueelle.”

Perustelut
On myös annettava mahdollisuus siihen, että useat jäsenvaltiot voivat yhdessä pyytää nopeita 
rajainterventioryhmiä useampien samalla maantieteellisellä alueella sijaitsevien 
jäsenvaltioiden alueelle.

Tarkistus 23
12 ARTIKLAN 3 KOHTA

8 a artikla (asetus (EY) N:o 2007/2004)

Kun 8 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettujen toimien ei katsota riittävän 
erityisen ongelmallisten tilanteiden 
ratkaisemiseen, virasto voi lähettää apua 
pyytävään jäsenvaltioon yhden tai 
useamman rajainterventioryhmän 
tarvittavaksi ajaksi.

Kun 8 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettujen toimien ei katsota riittävän 
erityisen ongelmallisten tilanteiden 
ratkaisemiseen, virasto voi lähettää apua 
yhteen tai useampaan pyytävään 
jäsenvaltioon yhden tai useamman 
rajainterventioryhmän tarvittavaksi ajaksi.

Perustelut
Ks. 12 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 24
12 ARTIKLAN 3 KOHTA

8 b artiklan 2 kohta (asetus (EY) N:o 2007/2004)

2. Virasto ottaa komennukselle Virasto ottaa komennukselle lähetettävän 
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lähetettävän nopean rajainterventioryhmän 
kokoonpanon määrittämisessä huomioon 
apua pyytävässä jäsenvaltiossa vallitsevan 
erityistilanteen. Ryhmä muodostetaan 
8 f artiklan 3 kohdan mukaisesti laaditun
toimintasuunnitelman perusteella.

nopean rajainterventioryhmän 
kokoonpanon määrittämisessä huomioon 
apua pyytävässä jäsenvaltiossa tai 
pyytävissä jäsenvaltioissa vallitsevan 
erityistilanteen. Ryhmä muodostetaan 
8 f artiklan 3 kohdan mukaisesti laaditun 
toimintasuunnitelman perusteella.

Perustelut
Ks. 12 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 25
12 ARTIKLAN 3 KOHTA

8 d artiklan 1 kohdan d a alakohta (uusi) (asetus (EY) N:o 2007/2004)

(d a) paluusta tai kotiuttamisesta 
aiheutuvat kulut.

Perustelut
Mainittujen kustannusten joukosta puuttuvat vierailevan virkamiehen mahdollisesta paluusta 
tai kotiuttamisesta aiheutuvat kustannukset.

Tarkistus 26
12 ARTIKLAN 3 KOHTA

8 f artiklan 1 kohta (asetus (EY) N:o 2007/2004)

1. Kun viraston pääjohtaja tekee päätöksen 
jäsenvaltion pyynnöstä, joka koskee 
nopeiden rajainterventioryhmien 
lähettämistä 8 a artiklan mukaisesti, hän 
ottaa huomioon viraston riskianalyysien 
tulokset sekä kaikki muut asian kannalta 
olennaiset tiedot, jotka apua pyytävä 
jäsenvaltio tai jokin muu jäsenvaltio on 
toimittanut. Pääjohtaja voi tarvittaessa 
lähettää paikalle viraston asiantuntijan 
arvioimaan tilannetta apua pyytävän 
jäsenvaltion ulkorajalla.

1. Kun viraston pääjohtaja tekee päätöksen 
yhden tai useamman jäsenvaltion 
pyynnöstä, joka koskee nopeiden 
rajainterventioryhmien lähettämistä 8 a 
artiklan mukaisesti, hän ottaa huomioon 
viraston riskianalyysien tulokset sekä 
kaikki muut asian kannalta olennaiset 
saatavilla olevat tiedot, etenkin ne, jotka 
apua pyytävä jäsenvaltio tai apua 
pyytäneet jäsenvaltiot ovat toimittaneet. 
Pääjohtaja voi tarvittaessa lähettää paikalle 
viraston asiantuntijan arvioimaan tilannetta 
apua pyytävän jäsenvaltion tai apua 
pyytävien jäsenvaltioiden ulkorajalla.

Perustelut
Ks. 12 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 27
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12 ARTIKLAN 3 KOHTA
8 f artiklan 2 kohta (asetus (EY) N:o 2007/2004)

2. Pääjohtaja tekee päätöksen nopeiden 
rajainterventioryhmien lähettämisestä 
mahdollisimman nopeasti tai ainakin 
viiden päivän kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta. Pääjohtaja antaa 
päätöksen kirjallisesti tiedoksi samaan 
aikaan sekä apua pyytäneelle jäsenvaltiolle 
että viraston hallintoneuvostolle.
Päätöksessä on mainittava sen tärkeimmät 
perustelut.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelut
Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistus 28
12 ARTIKLAN 3 KOHTA

8 f artiklan 3 kohta (asetus (EY) N:o 2007/2004)

3. Jos pääjohtaja päättää lähettää 
komennukselle yhden tai useamman 
rajainterventioryhmän, viraston ja apua 
pyytäneen jäsenvaltion on laadittava 
välittömästi toimintasuunnitelma 
8 g artiklan mukaisesti.

3. Jos pääjohtaja päättää lähettää 
komennukselle yhden tai useamman 
rajainterventioryhmän, viraston ja apua 
pyytäneen jäsenvaltion tai pyytäneiden 
jäsenvaltioiden on laadittava välittömästi 
toimintasuunnitelma 8 g artiklan 
mukaisesti.

Perustelut
Ks. 12 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 29
12 ARTIKLAN 3 KOHTA

8 f artiklan 4 kohta (asetus (EY) N:o 2007/2004)

4. Heti kun toimintasuunnitelma on 
hyväksytty, pääjohtaja ilmoittaa asiasta 
niille jäsenvaltioille, joiden 
rajavartiolaitosten virkamiehet määrätään 
komennukselle rajainterventioryhmään.
Nämä tiedot on ilmoitettava kirjallisesti 8 c 

4. Heti kun toimintasuunnitelma on 
hyväksytty, pääjohtaja ilmoittaa asiasta 
sille jäsenvaltiolle/niille jäsenvaltioille, 
jonka/joiden rajavartiolaitosten 
virkamiehet määrätään komennukselle 
rajainterventioryhmään. Nämä tiedot on 
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artiklan mukaisesti nimetylle kansalliselle 
yhteyspisteelle ja niissä on ilmoitettava 
komennuksen alkamispäivämäärä.
Yhteyspisteelle on toimitettava myös 
toimintasuunnitelman jäljennös.

ilmoitettava kirjallisesti 8 c artiklan 
mukaisesti nimetylle kansalliselle 
yhteyspisteelle ja niissä on ilmoitettava 
käyttöön asetettavien henkilöiden 
lukumäärä ja henkilötiedot, mahdollisesti 
toivottava varustus ja komennuksen 
alkamispäivämäärä. Yhteyspisteelle on 
toimitettava myös toimintasuunnitelman 
jäljennös.

Perustelut
Tiedot ovat välttämättömiä operaation sujuvuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 30
12 ARTIKLAN 3 KOHTA

8 f artiklan 5 kohta (asetus (EY) N:o 2007/2004)

5. Nopean rajainterventioryhmän tai -
ryhmien komennus alkaa viimeistään viisi 
työpäivää sen jälkeen kun virasto ja apua 
pyytänyt jäsenvaltio ovat hyväksyneet 
toimintasuunnitelman.

5. Nopean rajainterventioryhmän tai -
ryhmien komennus alkaa viimeistään viisi 
työpäivää sen jälkeen kun virasto ja apua 
pyytänyt jäsenvaltio tai pyytäneet 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
toimintasuunnitelman.

Perustelut
Ks. 12 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 31
12 ARTIKLAN 3 KOHTA

8 f artiklan 5 a kohta (uusi) (asetus (EY) N:o 2007/2004)

5 a. Kun useammat samalla 
maantieteellisellä alueella sijaitsevat 
jäsenvaltiot ovat joutuneet 
poikkeuksellisen paineen alaisiksi 
erityisesti siksi, että niiden ulkorajoille 
saapuu suuri määrä kolmansien maiden 
kansalaisia, jotka pyrkivät laittomasti 
Euroopan unionin alueelle, ne voivat 
esittää virastolle yhteisen pyynnön 
nopeiden rajainterventioryhmien 
lähettämisestä. Pyyntöä käsitellään tässä 
artiklassa säädettyä menettelyä 
noudattaen, ja jos asiasta tehtävä päätös 
on myönteinen, viraston ja apua 
pyytäneiden jäsenvaltioiden on laadittava 
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yhteinen toimintasuunnitelma.

Perustelut
Ks. 12 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 32
12 ARTIKLAN 3 KOHTA

8 f artiklan 5 b kohta (uusi) (asetus (EY) N:o 2007/2004)

5 b. Jos pääjohtaja tekee ryhmien 
lähettämisestä myönteisen päätöksen, 
mutta toteaa, ettei virastolla ole riittävästi 
varoja operaation rahoittamiseksi, hän 
esittää viiden työpäivän kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta lisämääräraha-
anomuksen komissiolle. Budjettivallan 
käyttäjä esittää kantansa tähän 
anomukseen erittäin kiireellisesti.

Perustelut
Joissakin tapauksissa voi olla niin, että virasto pitää operaatiota kiireellisenä ja aiheellisena, 
mutta sillä ei ole tarvittavia määrärahoja sen toteuttamiseksi. On otettava käyttöön 
erityismenettely näitä tapauksia varten.

Tarkistus 33
12 ARTIKLAN 3 KOHTA

8 g artiklan 1 kohdan g a alakohta (uusi) (asetus (EY) N:o 2007/2004)

(g a) tarvittaessa virka-aseen käyttöä 7 ja 
8 artiklassa tarkoitetuissa tehtävissä 
koskevat erityissäännökset.

Perustelut
Tarkistus liittyy 6 artiklan 4 kohtaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 34
12 ARTIKLAN 3 KOHTA

8 h artiklan 1 kohta (asetus (EY) N:o 2007/2004)

1. Pääjohtaja nimittää viraston henkilöstön 
joukosta yhden tai useamman asiantuntijan, 
jotka lähetetään ryhmän tai ryhmien 
mukaan yhteyshenkilöiksi edustamaan 
virastoa ja toimimaan tarkkailijoina.
Pääjohtaja ilmoittaa nimityksestä 

1. Pääjohtaja nimittää viraston henkilöstön 
joukosta yhden tai useamman asiantuntijan, 
jotka lähetetään ryhmän tai ryhmien 
mukaan yhteyshenkilöiksi edustamaan 
virastoa. Pääjohtaja ilmoittaa nimityksestä 
vastaanottavalle jäsenvaltiolle.
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vastaanottavalle jäsenvaltiolle.

Perustelut
Yhteyshenkilö suorittaa 8 h artiklassa määritettyjä tehtäviä eikä häntä voi näin ollen 
määritellä vain "tarkkailijaksi".


