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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en 
mekanism för upprättande av grupper för snabba ingripanden vid gränserna och om 
ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 vad beträffar den mekanismen
(KOM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0401)1,

– med beaktande av artikel 251.2, artikel 62.2a och artikel 66 i EG-fördraget, i enlighet med 
vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0253/2006),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 2A (nytt)

(2a) Övervakningen av Europeiska 
unionens yttre gränser är inte bara av 
intresse för den medlemsstat vars yttre 
gränser övervakas, utan även för samtliga 
medlemsstater som avskaffat kontrollerna 
vid sina inre gränser.

Motivering

Ändringsförslaget är i överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen och förklarar vinsten 
  

1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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med inrättandet av grupper för snabba ingripanden vid gränserna.

Ändringsförslag 2
SKÄL 2B (nytt)

(2b) Gränskontroll och personkontroll 
bidrar bland annat till att bekämpa 
olaglig invandring och människohandel 
och till att förebygga hot mot den inre 
säkerheten, mot den allmänna ordningen 
och mot folkhälsan.

Motivering

Det bör påminnas om att gränskontrollerna är en av de faktorer som bidrar till att annan 
politik inom området med frihet, säkerhet och rättvisa fungerar som den skall.

Ändringsförslag 3
SKÄL 3

(3) De nuvarande möjligheterna att på 
europeisk nivå tillhandahålla ett effektivt 
praktiskt bistånd i fråga om 
personkontroll vid och övervakning av de 
yttre gränserna anses inte vara 
tillräckliga, med tanke på de besvärliga 
situationer som medlemsstater ibland 
tvingas hantera vid sina yttre gränser, 
särskilt vid ankomst på olika platser vid 
dessa gränser av ett stort antal 
tredjelandsmedborgare som på olaglig väg
försöker ta sig in i Europeiska unionen.

(3) Det kan visa sig nödvändigt att snabbt 
kunna sätta in lämplig extrapersonal och 
extraresurser för att stödja den eller de 
nationella 
gränsbevakningsmyndigheterna i den 
eller de medlemsstater vid vars gränser 
kontrollen av unionens yttre gränser
utövas, med tanke på de besvärliga 
situationer som medlemsstater ibland 
tvingas hantera vid sina yttre gränser, 
särskilt vid ankomst på olika platser vid 
dessa gränser av ett stort antal 
tredjelandsmedborgare som olagligt
försöker ta sig in i Europeiska unionen.

(Bytet av formuleringen ”på olaglig väg”
mot ”olagligt” gäller för hela denna 
lagstiftningstext.) 
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Ändringsförslag 4
SKÄL 3A (nytt)

(3a) De nuvarande möjligheterna att på 
europeisk nivå tillhandahålla ett effektivt 
praktiskt bistånd i fråga om
personkontroll vid och övervakning av de 
yttre gränserna är inte tillräckliga.

Ändringsförslag 5
SKÄL 3B (nytt)

(3b) Erfarenheten har dessutom tydligt 
och allt oftare visat att solidaritet och 
hjälp mellan medlemsstaterna och 
gemenskapen är något som bör 
uppmuntras ytterligare när det gäller 
förvaltningen av de yttre gränserna.

Motivering

Det är viktigt att påminna om att solidaritet är en nyckelfaktor för samarbetet mellan 
medlemsstaterna, inte minst när det gäller kontrollen av de yttre gränserna.

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 1

Genom denna förordning inrättas en 
mekanism för att i form av grupper för 
snabba ingripanden vid gränserna 
tillhandahålla snabbt tekniskt och operativt 
bistånd till medlemsstater som begär sådant 
bistånd i situationer där de utsätts för 
särskilt stort tryck, i synnerhet vid ankomst 
på olika platser vid de yttre gränserna av 
ett stort antal tredjelandsmedborgare som 
på olaglig väg försöker ta sig in i 
Europeiska unionen. I förordningen 
fastställs vilka uppgifter gästtjänstemän 
och medlemmar av grupper för snabba 
ingripanden vid gränserna får utföra i 
samband med insatser i en annan 
medlemsstat än den de kommer ifrån.

Genom denna förordning inrättas en 
mekanism för att i form av grupper för 
snabba ingripanden vid gränserna 
tillhandahålla snabbt tekniskt och operativt 
bistånd till medlemsstater som enskilt eller 
tillsammans begär sådant bistånd i 
situationer där de utsätts för särskilt stort 
tryck, i synnerhet vid ankomst på olika 
platser vid de yttre gränserna av ett stort 
antal tredjelandsmedborgare som olagligt
försöker ta sig in i Europeiska unionen. I 
förordningen fastställs vilka uppgifter 
gästtjänstemän och medlemmar av grupper 
för snabba ingripanden vid gränserna får 
utföra i samband med insatser i en annan 
medlemsstat än den de kommer ifrån.
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Motivering

Man får inte glömma möjligheten att flera medlemsstater tillsammans kan begära att 
grupperna för snabba ingripanden vid gränserna skall göra en insats i ett geografiskt område 
som omfattar mer än en medlemsstats territorium.

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 2, LED 1

(1) byrån: Europeiska byrån för 
förvaltningen av det operativa samarbetet 
vid de yttre gränserna, som kan placera ut 
grupper för snabba ingripanden vid 
gränserna,

(1) byrån: Europeiska byrån för 
förvaltningen av det operativa samarbetet 
vid de yttre gränserna,

Motivering

Det handlar om Frontex-byrån som inte behöver någon ytterligare definiering.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 2, LED 5

(5) gruppmedlemmar: tjänstemän som 
tillhör en medlemsstats
gränsbevakningsmyndigheter och tjänstgör 
i en grupp för snabba ingripanden vid 
gränserna,

(5) gruppmedlemmar: tjänstemän som 
tillhör andra medlemsstaters 
gränsbevakningsmyndigheter och tjänstgör 
i en grupp för snabba ingripanden vid 
gränserna,

Motivering

Tjänstemännen i grupperna för snabba ingripanden kan komma från olika medlemsstater.

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 3, PUNKT 2

2. Medlemsstaterna skall meddela byrån 
namnen på de tjänstemän i deras
nationella gränsbevakningsmyndigheter 
som de har för avsikt att göra tillgängliga 
för grupperna för snabba ingripanden vid 
gränserna.

2. Medlemsstaterna skall bland
tjänstemännen i sina nationella 
gränsbevakningsmyndigheter utse dem 
som de har för avsikt att göra tillgängliga 
för grupperna för snabba ingripanden vid 
gränserna. Medlemsstaterna skall meddela 
byrån namnen på de utvalda 
tjänstemännen (första gången inom tre 
månader efter denna förordnings 
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ikraftträdande).
(Denna punkt placeras före punkt 1).

Motivering

För att förordningen skall få effekt bör det finnas en skyldighet för medlemsstaterna att lämna 
en förteckning över vilka tjänstemän inom gränsbevakningsmyndigheten som ställs till byråns 
förfogande för insatser inom grupperna för snabba ingripanden vid gränserna. För att byrån 
skall kunna agera effektivt bör namnlistorna lämnas in inom en rimlig tidsperiod. Av logiska 
skäl bör man i texten först tala om upprättande av namnlistorna (punkt 1) och sedan om 
byråns beslut om gruppernas sammansättning (punkt 2).

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 3, PUNKT 3, LED A

(a) Utbildningskurser och övningar enligt 
en plan som fastställs i byråns 
årsarbetsprogram.

(a) Utbildningskurser och övningar enligt 
en plan som fastställs i byråns 
årsarbetsprogram och som inbegriper 
aspekter på hur de grundläggande 
rättigheterna respekteras.

Motivering

Utbildningen för tjänstemän inom gränsbevakningen bör omfatta frågor som gäller respekten
för de grundläggande rättigheterna, i överensstämmelse med artikel 6 i EU-fördraget.

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 5, PUNKT 1

1. Under den tid grupper för snabba 
ingripanden vid gränserna är utplacerade 
skall värdmedlemsstaten i enlighet med 
den operativa planen ha ledningen över 
dessa. Värdmedlemsstaten skall 
omedelbart underrätta byrån om alla beslut 
rörande sådana grupper som fattas av dess 
behöriga myndigheter och i synnerhet om 
alla förslag till ändringar eller anpassningar 
av den operativa planen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 12
ARTIKEL 6, PUNKT 1

1. Gästtjänstemän och gruppmedlemmar 
skall under den tid som gemensamma 
insatser och pilotprojekt som samordnas av 
byrån respektive utplaceringar av grupper 
för snabba ingripanden vid gränserna varar 
utföra de uppgifter som avses i artiklarna 7 
och 8.

1. Gästtjänstemän och gruppmedlemmar 
får under den tid som gemensamma 
insatser och pilotprojekt som samordnas av 
byrån respektive utplaceringar av grupper 
för snabba ingripanden vid gränserna varar 
utföra de uppgifter som avses i artiklarna 7 
och 8.

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 6, PUNKT 2A (ny)

2a. Respekt för gemenskapslagstiftningen 
förutsätter att gemenskapens regler för 
gränspassage för personer 
(Schengenregelverkets 
gränsbestämmelser) genomförs korrekt; 
gästtjänstemännen och 
gruppmedlemmarna skall därför, när de 
utför de uppgifter som avses i artikel 7, 
visa full respekt för den mänskliga 
värdigheten och inte diskriminera någon 
person på grund av hans eller hennes 
kön, ras eller etniska ursprung, religion 
eller trosuppfattning, funktionshinder, 
ålder eller sexuella läggning samt endast 
vidta sådana åtgärder som behövs för att 
målsättningarna skall uppnås.

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 6, PUNKT 4

4. Gästtjänstemän och gruppmedlemmar 
som har rätt att bära tjänstevapen i sina 
hemmedlemsstater får bära sådana vapen 

4. Gästtjänstemän och gruppmedlemmar 
som har rätt att bära tjänstevapen i sina 
hemmedlemsstater får bära sådana vapen 
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under utförandet av de uppgifter som avses 
i artiklarna 7 och 8 enbart om 
värdmedlemsstaten går med på detta och i 
enlighet med dess nationella lagstiftning.

under utförandet av de uppgifter som avses 
i artiklarna 7 och 8 om lagstiftningen i 
värdmedlemsstaten tillåter landets egna 
tjänstemän detta för utförandet av samma 
uppgifter. I alla andra fall regleras frågan 
genom den operativa plan som anges i 
artikel 8g i förordning (EG) nr 2007/2004.

Motivering

Bestämmelserna om rätten att bära tjänstevapen får inte leda till att värdmedlemsstatens 
tjänstemän och tjänstemännen från andra medlemsstater behandlas olika så att vissa 
diskrimineras.

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 7, PUNKT 1, LED A

(a) Kontroll av resehandlingar hos personer 
som passerar gränsen, i syfte att fastställa 
handlingarnas giltighet och äkthet samt 
personernas identitet.

(a) Kontroll, även med hjälp av tekniska 
anordningar, av resehandlingar hos 
personer som passerar gränsen, i syfte att 
fastställa handlingarnas giltighet och äkthet 
samt personernas identitet.

Motivering

Genom ändringsförslaget förenklas artikel 7. Användningen av tekniska anordningar kan 
inbegripas i led a.

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 7, PUNKT 1, LED B

(b) Kontroll av resehandlingar enligt a 
med hjälp av tekniska anordningar.

utgår

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 7.1 a.

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 8, LED B

b) Deltagande i patruller till fots och med 
transportmedel vid de yttre gränserna.

b) Deltagande i patruller vid de yttre 
gränserna.
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Motivering

Patruller kan ta sig fram på många olika sätt. Det är bättre att inte begränsa 
tillämpningsområdet till patruller till fots och med transportmedel.

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 8, LED CA (nytt)

ca) Uppspårande av personer som olagligt 
passerat den yttre gränsen och 
överlämnande av dem till behörig 
myndighet i värdmedlemsstaten.

Motivering

Uppspårande av personer som olagligt passerat en yttre gräns är en av de uppgifter som 
behandlas i Schengenregelverkets gränsbestämmelser. Den bör finnas med på listan över de 
gemensamma gruppernas uppgifter.

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 9, PUNKT 1, LED D

d) uppgifter om den gemensamma insats 
eller det pilotprojekt som
gästtjänstemannen deltar i eller om den 
utplacering som gruppmedlemmen deltar 
i,

d) namnet på den tjänsteman i 
värdmedlemsstaten under vars ledning
gästtjänstemannen eller gruppmedlemmen 
är placerad,

Motivering

Föredraganden anser det lämpligare att referera till den tjänsteman under vars ledning 
gästtjänstemannen eller gruppmedlemmen är placerad än att tvinga gästtjänstemannen eller 
gruppmedlemmen att ge en mängd information om den gemensamma insatsen eller 
utplaceringen. Det kravet är inte nödvändigt för tjänstemannens eller gruppmedlemmens 
arbete och dessutom kan det framstå som irriterande eller diskriminerande i jämförelse med 
de krav som ställs på värdlandets tjänstemän.

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 9, PUNKT 1, LED E

e) information om vilka uppgifter 
gästtjänstemannen eller 
gruppmedlemmen får utföra i enlighet 
med artiklarna 7 och 8,

utgår
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Motivering

Föredraganden anser det lämpligare att referera till den tjänsteman under vars ledning 
gästtjänstemannen eller gruppmedlemmen är placerad än att tvinga gästtjänstemannen eller 
gruppmedlemmen att ge en mängd information om den gemensamma insatsen eller 
utplaceringen. Det kravet är inte nödvändigt för tjänstemannens eller gruppmedlemmens 
arbete och dessutom kan det framstå som irriterande eller diskriminerande i jämförelse med 
de krav som ställs på värdlandets tjänstemän.

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 9, PUNKT 1, LED F

f) uppgift om under vilken period 
gästtjänstemannen eller 
gruppmedlemmen skall utföra de 
uppgifter som avses i artiklarna 7 och 8.

utgår

Motivering

Föredraganden anser det lämpligare att referera till den tjänsteman under vars ledning 
gästtjänstemannen eller gruppmedlemmen är placerad än att tvinga gästtjänstemannen eller 
gruppmedlemmen att ge en mängd information om den gemensamma insatsen eller 
utplaceringen. Det kravet är inte nödvändigt för tjänstemannens eller gruppmedlemmens 
arbete och dessutom kan det framstå som irriterande eller diskriminerande i jämförelse med 
de krav som ställs på värdlandets tjänstemän.

Ändringsförslag 22
ARTIKEL 12, LED 1

Artikel 2, punkt 1, punkt g (förordning (EG) nr 2007/2004)

”g) Placera ut grupper för snabba 
ingripanden vid gränserna i medlemsstater 
som begär bistånd i situationer där de 
utsätts för särskilt stort tryck, i synnerhet 
vid ankomst på olika platser vid de yttre 
gränserna av ett stort antal 
tredjelandsmedborgare som på olaglig väg
försöker ta sig in i Europeiska unionen.”

”g) Placera ut grupper för snabba 
ingripanden vid gränserna i en eller flera
medlemsstater som begär bistånd i 
situationer där den eller de utsätts för 
särskilt stort tryck, i synnerhet vid ankomst 
på olika platser vid de yttre gränserna av 
ett stort antal tredjelandsmedborgare som 
olagligt försöker ta sig in i Europeiska 
unionen.”

Motivering

Man får inte glömma möjligheten att flera medlemsstater tillsammans kan begära att 
grupperna för snabba ingripanden vid gränserna skall göra en insats i ett geografiskt område 
som omfattar mer än en medlemsstats territorium.
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Ändringsförslag 23
ARTIKEL 12, LED 3

Artikel 8a (förordning (EG) nr 2007/2004)

Om de åtgärder som avses i artikel 8.2 a 
och b inte anses tillräckliga för att avhjälpa 
en situation där en medlemsstat som begär 
bistånd utsätts för särskilt stort tryck, får 
byrån under en lämplig period placera ut en 
eller flera grupper för snabba ingripanden 
vid gränserna i den biståndssökande 
medlemsstaten.

Om de åtgärder som avses i artikel 8.2 a 
och b inte anses tillräckliga för att avhjälpa 
en situation där en eller flera 
medlemsstater som begär bistånd utsätts 
för särskilt stort tryck, får byrån under en 
lämplig period placera ut en eller flera 
grupper för snabba ingripanden vid 
gränserna i den eller de biståndssökande 
medlemsstaterna.

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 12.1.

Ändringsförslag 24
ARTIKEL 12, LED 3

Artikel 8b, punkt 2 (förordning (EG) nr 2007/2004)

2. Byrån skall när den fastställer 
sammansättningen av en grupp för snabba 
ingripanden vid gränserna beakta de 
särskilda omständigheter som den 
biståndssökande medlemsstaten ställs 
inför. Gruppen skall sättas samman i 
enlighet med den operativa plan som 
upprättas på grundval av artikel 8f.3.

2. Byrån skall när den fastställer 
sammansättningen av en grupp för snabba 
ingripanden vid gränserna beakta de 
särskilda omständigheter som den eller de
biståndssökande medlemsstaterna ställs 
inför. Gruppen skall sättas samman i 
enlighet med den operativa plan som 
upprättas på grundval av artikel 8f.3.

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 12.1.

Ändringsförslag 25
ARTIKEL 12, LED 3

Artikel 8d, punkt 1, led da (nytt) (förordning (EG) nr 2007/2004)

(da) Kostnaderna för hemresa eller 
återsändande till hemmedlemsstaten.
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Motivering

Kostnaderna för tjänstemannens hemresa eller återsändande till hemlandet finns inte med i 
bestämmelserna.

Ändringsförslag 26
ARTIKEL 12, LED 3

Artikel 8f, punkt 1 (förordning (EG) nr 2007/2004)

1. Byråns verkställande direktör skall när 
han eller hon fattar beslut om en 
medlemsstats begäran om utplacering 
enligt artikel 8a av en eller flera grupper 
för snabba ingripanden vid gränserna 
beakta resultatet av byråns riskanalyser 
samt alla relevanta uppgifter som den 
biståndssökande medlemsstaten eller 
någon annan medlemsstat lämnat. Den 
verkställande direktören får om så behövs 
skicka en expert från byrån för att bedöma 
situationen vid den biståndssökande 
medlemsstatens yttre gränser.

1. Byråns verkställande direktör skall när 
han eller hon fattar beslut om en eller flera 
medlemsstaters begäran om utplacering 
enligt artikel 8a av en eller flera grupper 
för snabba ingripanden vid gränserna 
beakta resultatet av byråns riskanalyser 
samt alla tillgängliga relevanta uppgifter, i 
synnerhet dem som den eller de
biståndssökande medlemsstaterna lämnat. 
Den verkställande direktören får om så 
behövs skicka en expert från byrån för att 
bedöma situationen vid den eller de 
biståndssökande medlemsstaternas yttre 
gränser.

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 12.1.

Ändringsförslag 27
ARTIKEL 12, LED 3

Artikel 8f, punkt 2 (förordning (EG) nr 2007/2004)

2. Den verkställande direktören skall fatta 
beslut om medlemsstatens begäran snarast 
möjligt, senast inom fem arbetsdagar från 
och med dagen för mottagandet av 
begäran. Direktören skall på en och samma 
gång skriftligen underrätta den 
biståndssökande medlemsstaten och 
styrelsen om beslutet. I beslutet skall anges 
på vilka huvudsakliga skäl det grundar sig.

2. Den verkställande direktören skall fatta 
beslut om medlemsstatens begäran snarast 
möjligt, senast inom fem arbetsdagar från 
och med dagen för mottagandet av 
begäran. Direktören skall på en och samma 
gång skriftligen underrätta den 
biståndssökande medlemsstaten och byråns 
styrelse om beslutet. I beslutet skall anges 
på vilka huvudsakliga skäl det grundar sig.

Motivering

Ändringsförslaget gör texten tydligare.
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Ändringsförslag 28
ARTIKEL 12, LED 3

Artikel 8f, punkt 3 (förordning (EG) nr 2007/2004)

3. Om den verkställande direktören 
beslutar att placera ut en eller flera grupper 
för snabba ingripanden vid gränserna, skall 
byrån och den biståndssökande 
medlemsstaten utan dröjsmål upprätta en 
operativ plan enligt artikel 8g.

3. Om den verkställande direktören 
beslutar att placera ut en eller flera grupper 
för snabba ingripanden vid gränserna, skall 
byrån och den eller de biståndssökande 
medlemsstaterna utan dröjsmål upprätta en 
operativ plan enligt artikel 8g.

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 12.1.

Ändringsförslag 29
ARTIKEL 12, LED 3

Artikel 8f, punkt 4 (förordning (EG) nr 2007/2004)

4. Den verkställande direktören skall så 
snart byrån och den biståndssökande 
medlemsstaten har kommit överens om 
den operativa planen underrätta de 
medlemsstater vars 
gränsbevakningstjänstemän skall placeras 
ut i en grupp för snabba ingripanden vid 
gränserna. Denna underrättelse skall göras 
skriftligen till de nationella 
kontaktpunkterna enligt artikel 8c och skall 
bl.a. omfatta uppgift om vilken dag 
utplaceringen kommer att äga rum. Den 
skall även omfatta en kopia av den 
operativa planen.

4. Den verkställande direktören skall så 
snart byrån och den eller de
biståndssökande medlemsstaterna har 
kommit överens om den operativa planen 
underrätta de medlemsstater vars 
gränsbevakningstjänstemän skall placeras 
ut i en grupp för snabba ingripanden vid 
gränserna. Denna underrättelse skall göras 
skriftligen till de nationella 
kontaktpunkterna enligt artikel 8c och skall 
bl.a. omfatta uppgift om hur många och 
vilka tjänstemän som skall ställas till 
förfogande, eventuell önskad utrustning 
samt vilken dag utplaceringen kommer att 
äga rum. Den skall även omfatta en kopia 
av den operativa planen.

Motivering

Denna information är oundgänglig om uppdraget skall utföras bra.
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Ändringsförslag 30
ARTIKEL 12, LED 3

Artikel 8f, punkt 5 (förordning (EG) nr 2007/2004)

5. Utplaceringen av gruppen eller 
grupperna för snabba ingripanden vid 
gränserna skall äga rum senast fem 
arbetsdagar efter den dag då byrån och den 
biståndssökande medlemsstaten kom 
överens om den operativa planen.

5. Utplaceringen av gruppen eller 
grupperna för snabba ingripanden vid 
gränserna skall äga rum senast fem 
arbetsdagar efter den dag då byrån och den 
eller de biståndssökande medlemsstaterna
kom överens om den operativa planen.

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 12.1.

Ändringsförslag 31
ARTIKEL 12, LED 3

Artikel 8f, punkt 5a (ny) (förordning (EG) nr 2007/2004)

5a. Om flera medlemsstater i samma 
geografiska område utsätts för särskilt 
tryck, till exempel om ett stort antal 
tredjelandsmedborgare som olagligt
försöker ta sig in i Europeiska unionen
anländer till vissa platser vid deras yttre 
gränser, kan de inge en gemensam 
begäran till byrån om utplacering av 
grupper för snabba ingripanden vid 
gränserna. Deras begäran skall behandlas 
enligt förfarandet i denna artikel och vid 
ett positivt beslut skall en operativ plan
upprättas av byrån och de 
biståndssökande medlemsstaterna.

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 12.1.

Ändringsförslag 32
ARTIKEL 12, LED 3

Artikel 8f, punkt 5b (ny) (förordning (EG) nr 2007/2004)

5b. Om den verkställande direktören 
bifaller en begäran om utplacering av 
grupper för snabba ingripanden vid 
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gränserna men konstaterar att byrån inte 
har tillräckliga resurser för att stå för 
finansieringen, skall han eller hon, inom 
fem arbetsdagar från den dag då begäran 
mottogs, förelägga kommissionen en 
begäran om extra anslag. 
Budgetmyndigheten skall yttra sig över 
direktörens begäran som ett extremt 
brådskande ärende.

Motivering

Det kan finnas fall då byrån konstaterar att det är både lämpligt och bråttom att göra en 
insats, samtidigt som byrån inte har de budgetmässiga resurser som krävs för att genomföra 
aktionen. För sådana fall bör det finnas bestämmelser om ett särskilt förfarande.

Ändringsförslag 33
ARTIKEL 12, LED 3

Artikel 8g, punkt 1, led ga (nytt) (förordning (EG) nr 2007/2004)

(ga) i förekommande fall de särskilda 
bestämmelser som finns om bärande av 
tjänstevapen under utförandet av de 
uppgifter som avses i artiklarna 7 och 8.

Motivering

Detta ändringsförslag är kopplat till ändringsförslaget till artikel 6.4.

Ändringsförslag 34
ARTIKEL 12, LED 3

Artikel 8h, punkt 1 (förordning (EG) nr 2007/2004)

1. Den verkställande direktören skall bland 
byråns personal utse en eller flera experter 
som skall placeras ut som 
sambandstjänstemän tillsammans med 
grupper för snabba ingripanden vid 
gränserna för att fungera som 
representanter för byrån och observatörer. 
Direktören skall underrätta 
värdmedlemsstaten om vilka 
sambandstjänstemän som utsetts.

1. Den verkställande direktören skall bland 
byråns personal utse en eller flera experter 
som skall placeras ut som 
sambandstjänstemän tillsammans med 
grupper för snabba ingripanden vid 
gränserna för att fungera som 
representanter för byrån. Direktören skall 
underrätta värdmedlemsstaten om vilka 
sambandstjänstemän som utsetts.
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Motivering

Sambandstjänstemannen har särskilda uppgifter som fastställs i artikel 8h och kan därför inte 
här definieras bara som ”observatörer”.
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