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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. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. 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 ändring av rådets 
förordning (EG) nr 377/2004 om inrättande av ett nätverk av sambandsmän för 
invandring
(KOM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2009)0322),

– med beaktande av artiklarna 251.2, 63.3 b och 66 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0055/2009),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A7-.../2009).

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.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 377/2004
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat som innehar 
ordförandeskapet för Europeiska unionens 
råd eller, om den medlemsstaten inte är 
företrädd i landet eller regionen, den 
medlemsstat som tillförordnats att inneha 
ordförandeskapet, ska i slutet av varje 
halvår upprätta en rapport till rådet, 
Europaparlamentet och kommissionen om 
verksamheten vid nätverk för 
sambandsmän för invandring i specifika 
regioner eller länder av särskilt intresse för 

1. Den medlemsstat som innehar 
ordförandeskapet för Europeiska unionens 
råd eller, om den medlemsstaten inte är 
företrädd i landet eller regionen, den 
medlemsstat som tillförordnats att inneha 
ordförandeskapet, ska i slutet av varje 
halvår upprätta en rapport till rådet, 
Europaparlamentet och kommissionen om 
verksamheten vid nätverk för 
sambandsmän för invandring i specifika 
regioner eller länder av särskilt intresse för 
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Europeiska unionen, samt om situationen i 
dessa regioner eller länder när det gäller 
olaglig invandring. Valet av de specifika 
regionerna eller länderna av särskilt 
intresse för Europeiska unionen ska, efter 
samråd med medlemsstaterna och 
kommissionen, grunda sig på objektiva 
indikatorer om migration, såsom statistik 
om olaglig migration och riskanalyser 
framtagna av den europeiska 
gränsförvaltningsbyrån, och ska 
överensstämma med EU:s övergripande 
politik för yttre förbindelser.

Europeiska unionen, samt om situationen i 
dessa regioner eller länder när det gäller 
olaglig invandring. Valet av de specifika 
regionerna eller länderna av särskilt 
intresse för Europeiska unionen ska, efter 
samråd med medlemsstaterna och 
kommissionen, grunda sig på objektiva 
indikatorer om migration, såsom statistik 
om olaglig invandring och riskanalyser 
framtagna av den europeiska 
gränsförvaltningsbyrån, och ska beakta
Europeiska unionens övergripande politik 
för yttre förbindelser.

Or. fr

Motivering

Termerna bör användas på ett konsekvent sätt. Därför bör man här använda termen ”olaglig 
invandring”, som används i den föregående meningen. Sambandsmännen bör ges möjlighet 
att agera på ett tillräckligt flexibelt sätt inom Europeiska unionens övergripande politik för 
yttre förbindelser.
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MOTIVERING

När den förordning som är föremål för ändring antogs den 19 februari 2004 hade Frontex 
fortfarande inte formellt inrättats. Rådet antog förordningen om inrättande av denna byrå 
åtta månader senare, närmare bestämt den 26 oktober 2004.

I enlighet med de befogenheter som fastställs i den berörda förordningen har Frontex till 
uppgift att genomföra riskanalyser utifrån de uppgifter som medlemsstaternas behöriga 
myndigheter har samlat in, underlätta det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna och 
tredjeländer och samarbeta med behöriga myndigheter i tredjeländer eller med internationella 
organisationer, till exempel genom erfarenhetsutbyte om gränskontroll, utbildning av 
gränsvakter, utbyte av operativ information och gemensamma operationer.

I den ursprungliga förordningen (377/2004) av den 19 februari 2004 avsågs med 
sambandsman en företrädare för någon av medlemsstaterna som av en invandringsmyndighet 
eller annan behörig myndighet har utstationerats för att upprätta och upprätthålla kontakter 
med myndigheterna i värdlandet i syfte att bidra till att förebygga och bekämpa olaglig 
invandring samt bidra till att olagliga invandrare kan återvända och till hanteringen av laglig 
migration.   

Det säger sig självt att de sambandsmän för invandring som, på grund av sin kompetens, har 
utstationerats till tredjeländer kan ge ett betydande bidrag till att Frontex uppnår sina mål, inte 
minst med tanke på att byrån inte har någon representation utanför EU:s territorium.

Syftet med förslaget till ändring av rådets förordning (EG) nr 377/2004 är att Frontex ska 
tillvarata de berörda sambandsmännens kunskaper och erfarenheter och vice versa, vilket inte 
angavs i den ursprungliga förordningen.

Förslaget till ändring har följande syften: att tillvarata sambandsmännens och Frontex’ 
kompetens på ett sätt som gynnar båda parter, att tillvarata den information som nätverken av 
sambandsmän för invandring har samlat in och utbyta den via ICONet (det säkrade 
informations- och samordningsnätverket för de myndigheter och liknande som hanterar 
migrationsfrågor i medlemsstaterna), att använda medel från fonden för yttre gränser för att 
gynna uppkomsten av nätverk av sambandsmän och göra det lättare för dem att fungera 
smidigt samt att rationalisera rapporteringssystemet för halvårsrapporterna.

För att man ska kunna uppnå dessa mål ändras artiklarna 3, 4 och 6 i förordning 
(EG) nr 377/2004.

Den rättsliga grund som föreslås är artikel 63.3 b och artikel 66 i EG-fördraget, vilket innebär 
att systemet med ”variabel geometri” ska tillämpas när det gäller Storbritanniens, Irlands och 
Danmarks hållning till Schengenprotokollet. Man har också undersökt de föreslagna 
ändringarnas följder för de protokoll som Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein har 
undertecknat på detta område.
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Tekniskt sett är ändringsförslaget relevant och nödvändigt. Med tanke på den svåra tid som 
EU går igenom krävs en ändamålsenlig förvaltning av invandringsströmmarna. Detta gäller 
både den lagliga och olagliga invandringen.


