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Ændringsforslag  637 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Laura Agea 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  638 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  639 

Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  640 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige korrigerende foranstaltninger i 

overensstemmelse med bestyrelsens 

afgørelse, jf. artikel 12, stk. 6, eller hvis der 

er et uforholdsmæssigt stort 

migrationspres ved den ydre grænse, som 

gør kontrollen ved de ydre grænser så 

ineffektiv, at det risikerer at bringe den 

måde, hvorpå Schengenområdet fungerer, 

i fare, kan Kommissionen efter høring af 

agenturet træffe afgørelse ved brug af en 

gennemførelsesretsakt, hvori de 

foranstaltninger, som agenturet skal 

gennemføre, fastsættes, og hvori det 

kræves, at den berørte medlemsstat 

samarbejder med agenturet om 

gennemførelsen af disse foranstaltninger. 

Sådanne gennemførelsesretsakter 

vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 79, stk. 2. 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige foranstaltninger i 

overensstemmelse med bestyrelsens 

afgørelse, jf. artikel 12, stk. 6, eller hvis der 

er uforholdsmæssigt store migrations- og 

asyludfordringer ved EU's ydre grænse, 

kan Rådet vedtage en henstilling med 

foranstaltninger, der skal gennemføres af 

medlemsstaten med bistand fra agenturet. 

Henstillingen indeholder en 

konsekvensvurdering af sådanne 

foranstaltningers påvirkning af 

grundlæggende rettigheder og sikrer, at 

de overholder internationale retlige 

forpligtelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  641 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige korrigerende foranstaltninger i 

overensstemmelse med bestyrelsens 

afgørelse, jf. artikel 12, stk. 6, eller hvis der 

er et uforholdsmæssigt stort migrationspres 

ved den ydre grænse, som gør kontrollen 

ved de ydre grænser så ineffektiv, at det 

risikerer at bringe den måde, hvorpå 

Schengenområdet fungerer, i fare, kan 

Kommissionen efter høring af agenturet 

træffe afgørelse ved brug af en 

gennemførelsesretsakt, hvori de 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige korrigerende foranstaltninger i 

overensstemmelse med den 

administrerende direktørs afgørelse, jf. 

artikel 12, stk. 5, eller hvis der er et 

uforholdsmæssigt stort migrationspres ved 

den ydre grænse, som gør kontrollen ved 

de ydre grænser så ineffektiv, at det 

risikerer at bringe den måde, hvorpå 

Schengenområdet fungerer, i fare, skal 

Kommissionen efter høring af agenturet 

straks henstille til Rådet om at træffe 
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foranstaltninger, som agenturet skal 

gennemføre, fastsættes, og hvori det 

kræves, at den berørte medlemsstat 

samarbejder med agenturet om 

gennemførelsen af disse foranstaltninger. 

Sådanne gennemførelsesretsakter 

vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 79, stk. 2. 

afgørelse ved simpelt flertal om, at der 

ikke er iværksat nogen effektiv handling 

og fastsætte de foranstaltninger, som 

agenturet skal gennemføre, hvori det 

kræves, at den berørte medlemsstat 

samarbejder med agenturet om 

gennemførelsen af disse foranstaltninger. 

Kommissionen underretter Europa-

Parlamentet. 

Or. en 

Begrundelse 

The current proposal - and the modifications proposed by the Council and the Rapporteur (ie. 

to replace the Commission's decision by a Council's decision) - fail to create and to constitute 

a proper border and coast guard authority / agency. A truly integrated European border 

management would imply a "European" decision. Thus, this amendment and the following 

one suggests that the decision would be taken by the European Commission. However, the 

Council would be able to oppose it with qualified majority. This procedure of "reverse 

qualified majority" is already used in the Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of 

the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic 

policies. 

 

Ændringsforslag  642 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige korrigerende foranstaltninger i 

overensstemmelse med bestyrelsens 

afgørelse, jf. artikel 12, stk. 6, eller hvis der 

er et uforholdsmæssigt stort migrationspres 

ved den ydre grænse, som gør kontrollen 

ved de ydre grænser så ineffektiv, at det 

risikerer at bringe den måde, hvorpå 

Schengenområdet fungerer, i fare, kan 

Kommissionen efter høring af agenturet 

træffe afgørelse ved brug af en 

gennemførelsesretsakt, hvori de 

foranstaltninger, som agenturet skal 

gennemføre, fastsættes, og hvori det 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige korrigerende foranstaltninger i 

overensstemmelse med bestyrelsens 

afgørelse, jf. artikel 12, stk. 6, eller hvis der 

er et uforholdsmæssigt stort migrationspres 

ved den ydre grænse, som gør kontrollen 

ved de ydre grænser så ineffektiv, at det 

risikerer at bringe den måde, hvorpå 

Schengenområdet fungerer, i fare, kan 

Kommissionen efter høring af agenturet 

ved brug af en gennemførelsesretsakt 

henstille til, hvilke foranstaltninger, som 

agenturet skal gennemføre, og til, at den 

berørte medlemsstat samarbejder med 
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kræves, at den berørte medlemsstat 

samarbejder med agenturet om 

gennemførelsen af disse foranstaltninger. 

Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 79, 

stk. 2. 

agenturet om gennemførelsen af disse 

foranstaltninger. Sådanne 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 79, stk. 

2. 

Or. en 

Begrundelse 

Kommissionen kan udstede henstillinger om hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes i 

tilfælde af alvorlige problemer med kontrollen af de ydre grænser. Disse henstillinger bør 

ikke være retligt bindende uden den berørte medlemsstats samtykke. 

 

Ændringsforslag  643 

Geoffrey Van Orden 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige korrigerende foranstaltninger 

i overensstemmelse med bestyrelsens 

afgørelse, jf. artikel 12, stk. 6, eller hvis 
der er et uforholdsmæssigt stort 

migrationspres ved den ydre grænse, som 

gør kontrollen ved de ydre grænser så 

ineffektiv, at det risikerer at bringe den 

måde, hvorpå Schengenområdet fungerer, 
i fare, kan Kommissionen efter høring af 

agenturet træffe afgørelse ved brug af en 

gennemførelsesretsakt, hvori de 

foranstaltninger, som agenturet skal 

gennemføre, fastsættes, og hvori det 

kræves, at den berørte medlemsstat 

samarbejder med agenturet om 

gennemførelsen af disse foranstaltninger. 

Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 79, 

stk. 2. 

Hvis der er et uforholdsmæssigt stort 

migrationspres ved den ydre grænse, som 

gør kontrollen ved de ydre grænser så 

ineffektiv, at det risikerer at bringe 

medlemsstaternes sikkerhed og velfærd i 

fare, kan Kommissionen efter høring af 

agenturet og den medlemsstat, der er udsat 

for det uforholdsmæssigt store pres, træffe 

afgørelse ved brug af en 

gennemførelsesretsakt, hvori de 

foranstaltninger, som agenturet og den 

berørte medlemsstat skal gennemføre, 

fastsættes. Sådanne 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 79, stk. 

2. 

Or. en 
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Ændringsforslag  644 

Helga Stevens, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-

aho 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige korrigerende foranstaltninger i 

overensstemmelse med bestyrelsens 

afgørelse, jf. artikel 12, stk. 6, eller hvis der 

er et uforholdsmæssigt stort migrationspres 

ved den ydre grænse, som gør kontrollen 

ved de ydre grænser så ineffektiv, at det 

risikerer at bringe den måde, hvorpå 

Schengenområdet fungerer, i fare, kan 

Kommissionen efter høring af agenturet 

træffe afgørelse ved brug af en 

gennemførelsesretsakt, hvori de 

foranstaltninger, som agenturet skal 

gennemføre, fastsættes, og hvori det 

kræves, at den berørte medlemsstat 

samarbejder med agenturet om 

gennemførelsen af disse foranstaltninger. 

Sådanne gennemførelsesretsakter 

vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 79, stk. 2. 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige korrigerende foranstaltninger i 

overensstemmelse med bestyrelsens 

afgørelse, jf. artikel 12, stk. 6, eller hvis der 

er et uforholdsmæssigt stort migrationspres 

ved den ydre grænse, som gør kontrollen 

ved de ydre grænser så ineffektiv, at det 

risikerer at bringe den måde, hvorpå 

Schengenområdet fungerer, i fare, skal 

Rådet ved kvalificeret flertal, efter høring 

af agenturet træffe afgørelse, hvori de 

foranstaltninger, som agenturet skal 

gennemføre, fastsættes, og hvori det 

kræves, at den berørte medlemsstat 

samarbejder med agenturet om 

gennemførelsen af disse foranstaltninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  645 

Filiz Hyusmenova 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige korrigerende foranstaltninger i 

overensstemmelse med bestyrelsens 

afgørelse, jf. artikel 12, stk. 6, eller hvis der 

er et uforholdsmæssigt stort migrationspres 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige korrigerende foranstaltninger i 

overensstemmelse med bestyrelsens 

afgørelse, jf. artikel 12, stk. 6, eller hvis der 

er et uforholdsmæssigt stort migrationspres 
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ved den ydre grænse, som gør kontrollen 

ved de ydre grænser så ineffektiv, at det 

risikerer at bringe den måde, hvorpå 

Schengenområdet fungerer, i fare, kan 

Kommissionen efter høring af agenturet 

træffe afgørelse ved brug af en 

gennemførelsesretsakt, hvori de 

foranstaltninger, som agenturet skal 

gennemføre, fastsættes, og hvori det 

kræves, at den berørte medlemsstat 

samarbejder med agenturet om 

gennemførelsen af disse foranstaltninger. 

Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 79, 

stk. 2. 

ved den ydre grænse, som gør kontrollen 

ved de ydre grænser så ineffektiv, at det 

risikerer at bringe Unionens interne 

sikkerhed eller den måde, hvorpå 

Schengenområdet fungerer, i fare, kan 

Kommissionen efter høring af agenturet 

træffe afgørelse ved brug af en 

gennemførelsesretsakt, hvori de 

foranstaltninger, som agenturet skal 

gennemføre, fastsættes, og hvori det 

kræves, at den berørte medlemsstat 

samarbejder med agenturet om 

gennemførelsen af disse foranstaltninger. 

Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 79, 

stk. 2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  646 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige korrigerende foranstaltninger i 

overensstemmelse med bestyrelsens 

afgørelse, jf. artikel 12, stk. 6, eller hvis 

der er et uforholdsmæssigt stort 

migrationspres ved den ydre grænse, som 

gør kontrollen ved de ydre grænser så 

ineffektiv, at det risikerer at bringe den 

måde, hvorpå Schengenområdet fungerer, 

i fare, kan Kommissionen efter høring af 

agenturet træffe afgørelse ved brug af en 

gennemførelsesretsakt, hvori de 

foranstaltninger, som agenturet skal 

gennemføre, fastsættes, og hvori det 

kræves, at den berørte medlemsstat 

samarbejder med agenturet om 

gennemførelsen af disse foranstaltninger. 

Sådanne gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige korrigerende foranstaltninger i 

overensstemmelse med bestyrelsens 

afgørelse, jf. artikel 12, stk. 6, kan 

Kommissionen efter høring af agenturet og 

under hensyntagen til 

Schengenevalueringsmekanismen 

fremlægge et forslag for Rådet til en 
afgørelse, hvori de foranstaltninger, som 

agenturet skal gennemføre, fastsættes, og 

hvori det kræves, at den berørte 

medlemsstat samarbejder med agenturet 

om gennemførelsen af disse 

foranstaltninger. En sådan afgørelse skal 

vedtages af Rådet med kvalificeret flertal 

straks efter modtagelse af Kommissionens 

forslag. 
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artikel 79, stk. 2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  647 

Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige korrigerende foranstaltninger i 

overensstemmelse med bestyrelsens 

afgørelse, jf. artikel 12, stk. 6, eller hvis der 

er et uforholdsmæssigt stort 

migrationspres ved den ydre grænse, som 

gør kontrollen ved de ydre grænser så 

ineffektiv, at det risikerer at bringe den 

måde, hvorpå Schengenområdet fungerer, i 

fare, kan Kommissionen efter høring af 

agenturet træffe afgørelse ved brug af en 

gennemførelsesretsakt, hvori de 

foranstaltninger, som agenturet skal 

gennemføre, fastsættes, og hvori det 

kræves, at den berørte medlemsstat 

samarbejder med agenturet om 

gennemførelsen af disse foranstaltninger. 

Sådanne gennemførelsesretsakter 

vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 79, stk. 2. 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige foranstaltninger i 

overensstemmelse med bestyrelsens 

afgørelse, jf. artikel 12, stk. 8, eller hvis der 

er et specifikt og uforholdsmæssigt stort 

pres ved den ydre grænse, hvor en 

medlemsstat ikke har anmodet agenturet 

om tilstrækkelig bistand i form af de i 

artikel 14, 16 eller 17 nævnte handlinger, 

eller hvis medlemsstaten ikke iværksætter 

de nødvendige handlinger til 

gennemførelse af disse foranstaltninger, 

hvilket således gør kontrollen ved de ydre 

grænser så ineffektiv, at det risikerer at 

bringe den måde, hvorpå Schengenområdet 

fungerer, i fare, kan Rådet på baggrund af 

et forslag fra Kommissionen straks træffe 

afgørelse ved brug af en 

gennemførelsesretsakt, hvori de 

foranstaltninger, som skal afhjælpe disse 

risici, og som agenturet skal gennemføre, 

fastsættes, og hvori det kræves, at den 

berørte medlemsstat samarbejder med 

agenturet om gennemførelsen af disse 

foranstaltninger. Kommissionen hører 

agenturet, inden den fremsætter sit 

forslag. 

Or. en 

Begrundelse 

De foranstaltninger, der fastsættes, skal kunne afhjælpe de udpegede risici. 
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Ændringsforslag  648 

Petri Sarvamaa 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige korrigerende foranstaltninger i 

overensstemmelse med bestyrelsens 

afgørelse, jf. artikel 12, stk. 6, eller hvis der 

er et uforholdsmæssigt stort migrationspres 

ved den ydre grænse, som gør kontrollen 

ved de ydre grænser så ineffektiv, at det 

risikerer at bringe den måde, hvorpå 

Schengenområdet fungerer, i fare, kan 

Kommissionen efter høring af agenturet 

træffe afgørelse ved brug af en 

gennemførelsesretsakt, hvori de 

foranstaltninger, som agenturet skal 

gennemføre, fastsættes, og hvori det 

kræves, at den berørte medlemsstat 

samarbejder med agenturet om 

gennemførelsen af disse foranstaltninger. 

Sådanne gennemførelsesretsakter 

vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 79, stk. 2. 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige korrigerende foranstaltninger i 

overensstemmelse med bestyrelsens 

afgørelse, jf. artikel 12, stk. 6, eller hvis der 

er et uforholdsmæssigt stort migrationspres 

ved den ydre grænse, som gør kontrollen 

ved de ydre grænser så ineffektiv, at det 

risikerer at bringe den måde, hvorpå 

Schengenområdet fungerer, i fare, kan 

Kommissionen fremlægge et forslag til en 

afgørelse, der skal til afstemning i Rådet, 

om at udelukke en medlemsstat fra 

Schengenområdet i en begrænset periode 

for at beskytte sikkerheden af EU's 

grænser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  649 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige korrigerende foranstaltninger i 

overensstemmelse med bestyrelsens 

afgørelse, jf. artikel 12, stk. 6, eller hvis der 

er et uforholdsmæssigt stort migrationspres 

ved den ydre grænse, som gør kontrollen 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige korrigerende foranstaltninger i 

overensstemmelse med bestyrelsens 

afgørelse, jf. artikel 12, stk. 6, eller hvis der 

er et uforholdsmæssigt stort migrationspres 

ved den ydre grænse, som gør kontrollen 
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ved de ydre grænser så ineffektiv, at det 

risikerer at bringe den måde, hvorpå 

Schengenområdet fungerer, i fare, kan 

Kommissionen efter høring af agenturet 

træffe afgørelse ved brug af en 

gennemførelsesretsakt, hvori de 

foranstaltninger, som agenturet skal 

gennemføre, fastsættes, og hvori det 

kræves, at den berørte medlemsstat 

samarbejder med agenturet om 

gennemførelsen af disse foranstaltninger. 

Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 79, 

stk. 2. 

ved de ydre grænser ineffektiv, kan 

Kommissionen efter høring af agenturet 

træffe afgørelse ved brug af en 

gennemførelsesretsakt, hvori de 

foranstaltninger, som agenturet skal 

gennemføre, fastsættes, og hvori det 

kræves, at den berørte medlemsstat 

samarbejder med agenturet om 

gennemførelsen af disse foranstaltninger. 

Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 79, 

stk. 2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  650 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige korrigerende foranstaltninger i 

overensstemmelse med bestyrelsens 

afgørelse, jf. artikel 12, stk. 6, eller hvis der 

er et uforholdsmæssigt stort migrationspres 

ved den ydre grænse, som gør kontrollen 

ved de ydre grænser så ineffektiv, at det 

risikerer at bringe den måde, hvorpå 

Schengenområdet fungerer, i fare, kan 

Kommissionen efter høring af agenturet 

træffe afgørelse ved brug af en 

gennemførelsesretsakt, hvori de 

foranstaltninger, som agenturet skal 

gennemføre, fastsættes, og hvori det 

kræves, at den berørte medlemsstat 

samarbejder med agenturet om 

gennemførelsen af disse foranstaltninger. 

Sådanne gennemførelsesretsakter 

vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 79, stk. 2. 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige korrigerende foranstaltninger i 

overensstemmelse med bestyrelsens 

afgørelse, jf. artikel 12, stk. 6, eller hvis der 

er et uforholdsmæssigt stort migrationspres 

ved den ydre grænse, som medlemsstaten 

ikke har anmodet agenturet om støtte til, 

og som gør kontrollen ved de ydre grænser 

så ineffektiv, at det risikerer at bringe den 

måde, hvorpå Schengenområdet fungerer, i 

fare, træffer Rådet på grundlag af et 

forslag fra Kommissionen, der forinden 

har foretaget en høring af agenturet, 

snarest muligt afgørelse ved brug af en 

gennemførelsesretsakt, hvori de 

foranstaltninger, som agenturet skal 

gennemføre, fastsættes, og hvori det 

kræves, at den berørte medlemsstat 

samarbejder med agenturet om 

gennemførelsen af disse foranstaltninger. 

Or. fr 
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Ændringsforslag  651 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige korrigerende foranstaltninger i 

overensstemmelse med bestyrelsens 

afgørelse, jf. artikel 12, stk. 6, eller hvis der 

er et uforholdsmæssigt stort migrationspres 

ved den ydre grænse, som gør kontrollen 

ved de ydre grænser så ineffektiv, at det 

risikerer at bringe den måde, hvorpå 

Schengenområdet fungerer, i fare, kan 

Kommissionen efter høring af agenturet 

træffe afgørelse ved brug af en 

gennemførelsesretsakt, hvori de 

foranstaltninger, som agenturet skal 

gennemføre, fastsættes, og hvori det 

kræves, at den berørte medlemsstat 

samarbejder med agenturet om 

gennemførelsen af disse foranstaltninger. 

Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 79, 

stk. 2. 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige korrigerende foranstaltninger i 

overensstemmelse med bestyrelsens 

afgørelse, jf. artikel 12, stk. 6, eller hvis der 

er et uforholdsmæssigt stort migrationspres 

ved den ydre grænse, som gør kontrollen 

ved de ydre grænser så ineffektiv, at det 

bringer den offentlige orden og den 

interne sikkerhed i EU i fare, kan 

Kommissionen efter høring af agenturet 

træffe afgørelse ved brug af en 

gennemførelsesretsakt, hvori de 

foranstaltninger, som agenturet skal 

gennemføre, fastsættes, og hvori det 

kræves, at den berørte medlemsstat 

samarbejder med agenturet om 

gennemførelsen af disse foranstaltninger. 

Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 79, 

stk. 2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  652 

Helga Stevens, Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige korrigerende foranstaltninger i 

overensstemmelse med bestyrelsens 

afgørelse, jf. artikel 12, stk. 6, eller hvis der 

er et uforholdsmæssigt stort migrationspres 

ved den ydre grænse, som gør kontrollen 

Hvis en medlemsstat ikke træffer de 

nødvendige korrigerende foranstaltninger i 

overensstemmelse med bestyrelsens 

afgørelse, jf. artikel 12, stk. 6, eller hvis der 

er et uforholdsmæssigt stort migrationspres 

ved den ydre grænse, som gør kontrollen 
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ved de ydre grænser så ineffektiv, at det 

risikerer at bringe den måde, hvorpå 

Schengenområdet fungerer, i fare, kan 

Kommissionen efter høring af agenturet 

træffe afgørelse ved brug af en 

gennemførelsesretsakt, hvori de 

foranstaltninger, som agenturet skal 

gennemføre, fastsættes, og hvori det 

kræves, at den berørte medlemsstat 

samarbejder med agenturet om 

gennemførelsen af disse foranstaltninger. 

Sådanne gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 79, stk. 2. 

ved de ydre grænser så ineffektiv, at det 

risikerer at bringe den måde, hvorpå 

Schengenområdet fungerer som et område 

uden indre grænser i fare, kan 

Kommissionen efter høring af agenturet 

forelægge Rådet et forslag til en 

gennemførelsesafgørelse, hvori de 

foranstaltninger, som agenturet skal 

gennemføre, fastsættes, og hvori det 

kræves, at den berørte medlemsstat 

samarbejder med agenturet om 

gennemførelsen af disse foranstaltninger. 

Denne gennemførelsesafgørelse vedtages 

af Rådet med kvalificeret flertal. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  653 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Europa-Parlamentet skal informeres uden 

forsinkelse, og det skal navnlig 

forelægges Kommissionens forslag samt 

Rådets afgørelse, der er omhandlet i stk. 

1. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  654 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I behørigt begrundede og særligt hastende 

tilfælde i forbindelse med den måde, 

hvorpå Schengenområdet fungerer, 

vedtager Kommissionen efter proceduren 

udgår 
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i artikel 79, stk. 5, 

gennemførelsesretsakter, der finder 

anvendelse straks. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  655 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I behørigt begrundede og særligt hastende 

tilfælde i forbindelse med den måde, 

hvorpå Schengenområdet fungerer, 

vedtager Kommissionen efter proceduren 

i artikel 79, stk. 5, 

gennemførelsesretsakter, der finder 

anvendelse straks. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  656 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I behørigt begrundede og særligt hastende 

tilfælde i forbindelse med den måde, 

hvorpå Schengenområdet fungerer, 

vedtager Kommissionen efter proceduren 

i artikel 79, stk. 5, 

gennemførelsesretsakter, der finder 

anvendelse straks. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  657 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi 

Halla-aho 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I behørigt begrundede og særligt hastende 

tilfælde i forbindelse med den måde, 

hvorpå Schengenområdet fungerer, 

vedtager Kommissionen efter proceduren i 

artikel 79, stk. 5, gennemførelsesretsakter, 

der finder anvendelse straks. 

I behørigt begrundede og særligt hastende 

tilfælde i forbindelse med den måde, 

hvorpå Schengenområdet fungerer, 

vedtager Kommissionen efter proceduren i 

artikel 79, stk. 5, gennemførelsesretsakter, 

der finder anvendelse straks, dog kun indtil 

Rådet har truffet en afgørelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  658 

Helga Stevens, Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I behørigt begrundede og særligt hastende 

tilfælde i forbindelse med den måde, 

hvorpå Schengenområdet fungerer, 

vedtager Kommissionen efter proceduren 

i artikel 79, stk. 5, 

gennemførelsesretsakter, der finder 

anvendelse straks. 

Rådet mødes straks efter modtagelsen af 

Kommissionens forslag. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  659 

Filiz Hyusmenova 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I behørigt begrundede og særligt hastende 

tilfælde i forbindelse med den måde, 

hvorpå Schengenområdet fungerer, 

vedtager Kommissionen efter proceduren i 

artikel 79, stk. 5, gennemførelsesretsakter, 

der finder anvendelse straks. 

I behørigt begrundede og særligt hastende 

tilfælde i forbindelse med EU's interne 

sikkerhed eller den måde, hvorpå 

Schengenområdet fungerer, vedtager 

Kommissionen efter proceduren i artikel 

79, stk. 5, gennemførelsesretsakter, der 

finder anvendelse straks. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  660 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Hvis Rådet ikke træffer afgørelse 

på baggrund af Kommissionens 

henstilling, og den berørte medlemsstat 

fortsat ikke iværksætter passende 

handlinger, eller hvis det 

uforholdsmæssigt store migrationspres 

ved den ydre grænse, som bringer den 

måde, hvorpå Schengenområdet fungerer, 

i fare fortsætter, skal Kommissionen 1 

måned efter dens tidligere henstilling 

henstille til Rådet, om at det vedtager en 

afgørelse om konstatering af, at der ikke 

er truffet virkningsfulde foranstaltninger 

og fastsætter de foranstaltninger, som 

agenturet skal gennemføre, og pålægger 

den pågældende medlemsstat at 

samarbejde med agenturet om 

gennemførelsen af disse foranstaltninger. 

 Afgørelsen anses for at være vedtaget af 

Rådet, medmindre det med kvalificeret 

flertal beslutter at forkaste henstillingen 

inden for en frist på 10 dage efter 

Kommissionens vedtagelse af samme. Den 

berørte medlemsstat kan anmode om et 

møde i Rådet inden for tidsfristen. 
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Kommissionen underretter Europa-

Parlamentet. 

Or. en 

Begrundelse 

The current proposal - and the modifications proposed by the Council and the Rapporteur (ie. 

to replace the Commission's decision by a Council's decision) - fail to create and to constitute 

a proper border and coast guard authority / agency. A truly integrated European border 

management would imply a "European" decision. Thus, this amendment and the following 

one suggests that the decision would be taken by the European Commission. However, the 

Council would be able to oppose it with qualified majority. This procedure of "reverse 

qualified majority" is already used in the Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of 

the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic 

policies. 

 

 

Ændringsforslag  661 

Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Med henblik på stk. 1 sørger 

Kommissionen for, at agenturet træffer en 

eller flere af følgende foranstaltninger: 

2. For at mindske risikoen for at 

bringe Schengenområdet i fare, sørger 

den i artikel 18, stk. 1, omtalte afgørelse 

for, at agenturet træffer en eller flere af 

følgende foranstaltninger. 

Or. en 

Begrundelse 

Foranstaltninger skal fastsættes med det formål at mindske risiciene for, at Schengenområdet 

bringes i fare. Dette kan være en beskyttelse mod foranstaltninger, der kan risikere at 

forværre situationen. 

 

Ændringsforslag  662 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Med henblik på stk. 1 sørger 

Kommissionen for, at agenturet træffer en 

eller flere af følgende foranstaltninger: 

2. Med henblik på stk. 1 henstiller 

Kommissionen til, at agenturet træffer en 

eller flere af følgende foranstaltninger: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  663 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) koordinerer aktiviteterne for en 

eller flere medlemsstater og tredjelande 

ved de ydre grænser, herunder fælles 

operationer med tilgrænsende tredjelande 

c) koordinerer aktiviteterne for en 

eller flere medlemsstater og tredjelande 

ved de ydre grænser, herunder fælles 

operationer med tilgrænsende tredjelande, 

forudsat at de berørte medlemsstater er 

indforstået hermed 

Or. en 

 

Ændringsforslag  664 

Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) koordinerer aktiviteterne for en 

eller flere medlemsstater og tredjelande 

ved de ydre grænser, herunder fælles 

operationer med tilgrænsende tredjelande 

c) koordinerer aktiviteterne for en 

eller flere medlemsstater og tredjelande 

ved de ydre grænser, herunder fælles 

operationer med tilgrænsende tredjelande, 

forudsat at de berørte medlemsstater er 

indforstået hermed 

Or. en 

 



 

AM\1092761DA.doc 19/155 PE582.071v01-00 

 DA 

Ændringsforslag  665 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) tilrettelægger 

tilbagesendelsesoperationer. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  666 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein, Birgit Sippel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) tilrettelægger 

tilbagesendelsesoperationer. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Hvis den specifikke procedure for hurtig indsats ved en medlemsstats ydre grænser anbefales, 

bør det aldrig være med forbehold for, at der skal udføres tilbagesendelsesoperationer. 

 

Ændringsforslag  667 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) tilrettelægger 

tilbagesendelsesoperationer. 

e) bistår med tilrettelæggelsen af 

tilbagesendelsesoperationer. 

Or. en 
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Ændringsforslag  668 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den administrerende direktør 

træffer inden to arbejdsdage efter datoen 

for Kommissionens vedtagelse af sin 

afgørelse og i samråd med tilsynsrådet 

afgørelse om de tiltag, der er nødvendige 

med henblik på den praktiske 

gennemførelse af de foranstaltninger, der 

er fastsat i Kommissionens afgørelse, 

herunder det tekniske udstyr og navn og 

profil for de grænsevagter og andet 

relevant personale, der er behov for for at 

nå målene for denne afgørelse. 

3. Den administrerende direktør 

træffer inden to arbejdsdage efter datoen 

for Rådets vedtagelse af sin afgørelse om 

de tiltag, der er nødvendige med henblik på 

den praktiske gennemførelse af de 

foranstaltninger, der er fastsat i Rådets 

afgørelse, herunder det tekniske udstyr og 

navn og profil for de grænsevagter og 

andet relevant personale, der er behov for 

for at nå målene for denne afgørelse. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  669 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den administrerende direktør 

træffer inden to arbejdsdage efter datoen 

for Kommissionens vedtagelse af sin 

afgørelse og i samråd med tilsynsrådet 

afgørelse om de tiltag, der er nødvendige 

med henblik på den praktiske 

gennemførelse af de foranstaltninger, der 

er fastsat i Kommissionens afgørelse, 

herunder det tekniske udstyr og navn og 

profil for de grænsevagter og andet 

relevant personale, der er behov for for at 

nå målene for denne afgørelse. 

3. Den administrerende direktør 

træffer inden to arbejdsdage efter datoen 

for Kommissionens vedtagelse af sin 

afgørelse og i samråd med det rådgivende 

råd afgørelse om de tiltag, der er 

nødvendige med henblik på den praktiske 

gennemførelse af de foranstaltninger, der 

er fastsat i Kommissionens afgørelse, 

herunder det tekniske udstyr og navn og 

profil for de grænsevagter og andet 

relevant personale, der er behov for for at 

nå målene for denne afgørelse. 

Or. en 
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Ændringsforslag  670 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den administrerende direktør 

træffer inden to arbejdsdage efter datoen 

for Kommissionens vedtagelse af sin 

afgørelse og i samråd med tilsynsrådet 

afgørelse om de tiltag, der er nødvendige 

med henblik på den praktiske 

gennemførelse af de foranstaltninger, der 

er fastsat i Kommissionens afgørelse, 

herunder det tekniske udstyr og navn og 

profil for de grænsevagter og andet 

relevant personale, der er behov for for at 

nå målene for denne afgørelse. 

3. Den administrerende direktør 

træffer inden to arbejdsdage efter datoen 

for Kommissionens vedtagelse af sin 

henstilling og i samråd med bestyrelsen 

afgørelse om de tiltag, der er nødvendige 

med henblik på den praktiske 

gennemførelse af de foranstaltninger, der 

er fastsat i Kommissionens henstilling, 

herunder det tekniske udstyr og navn og 

profil for de grænsevagter og andet 

relevant personale, der er behov for for at 

nå målene for denne afgørelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  671 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den administrerende direktør 

træffer inden to arbejdsdage efter datoen 

for Kommissionens vedtagelse af sin 

afgørelse og i samråd med tilsynsrådet 

afgørelse om de tiltag, der er nødvendige 

med henblik på den praktiske 

gennemførelse af de foranstaltninger, der 

er fastsat i Kommissionens afgørelse, 

herunder det tekniske udstyr og navn og 

profil for de grænsevagter og andet 

relevant personale, der er behov for for at 

nå målene for denne afgørelse. 

3. Den administrerende direktør 

træffer inden to arbejdsdage efter datoen 

for Rådets vedtagelse af sin afgørelse, 

afgørelse om de tiltag, der er nødvendige 

med henblik på den praktiske 

gennemførelse af de foranstaltninger, der 

er fastsat i Rådets afgørelse, herunder det 

tekniske udstyr og navn og profil for de 

grænsevagter og andet relevant personale, 

der er behov for for at nå målene for denne 

afgørelse. 

Or. en 
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Ændringsforslag  672 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Parallelt hermed forelægger den 

administrerende direktør inden for de 

samme to arbejdsdage den berørte 

medlemsstat et udkast til en operationel 

plan. Den administrerende direktør og den 

berørte medlemsstat udarbejder den 

operationelle plan inden to arbejdsdage fra 

datoen for fremlæggelsen af udkastet. 

4. Parallelt hermed forelægger den 

administrerende direktør inden for de 

samme to arbejdsdage den berørte 

medlemsstat et udkast til en operationel 

plan. Den administrerende direktør og den 

berørte medlemsstat udarbejder den 

operationelle plan inden to arbejdsdage fra 

datoen for fremlæggelsen af udkastet, 

medmindre den berørte medlemsstat 

kommer med indsigelser mod 

gennemførelsen af Kommissionens 

henstilling. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  673 

Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Parallelt hermed forelægger den 

administrerende direktør inden for de 

samme to arbejdsdage den berørte 

medlemsstat et udkast til en operationel 

plan. Den administrerende direktør og den 

berørte medlemsstat udarbejder den 

operationelle plan inden to arbejdsdage fra 

datoen for fremlæggelsen af udkastet. 

4. Den administrerende direktør og 

den berørte medlemsstat skal nå til 

enighed om den operationelle plan inden 

fire arbejdsdage fra datoen for 

fremlæggelsen af udkastet. 

Or. en 
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Begrundelse 

Tidfristen for at nå til enighed om den operationelle plan bør være 4 dage fra datoen for 

fremlæggelsen af udkastet, for at der er tilstrækkelig tid til at vedtage en operationel plan, 

som begge parter kan acceptere. 

 

Ændringsforslag  674 

Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 

't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Parallelt hermed forelægger den 

administrerende direktør inden for de 

samme to arbejdsdage den berørte 

medlemsstat et udkast til en operationel 

plan. Den administrerende direktør og den 

berørte medlemsstat udarbejder den 

operationelle plan inden to arbejdsdage 

fra datoen for fremlæggelsen af udkastet. 

4. Parallelt hermed forelægger den 

administrerende direktør inden for de 

samme to arbejdsdage den berørte 

medlemsstat et udkast til en operationel 

plan. 

Or. en 

Begrundelse 

Det nuværende forslag – samt ændringerne foreslået af Rådet og ordføreren (dvs. om at 

erstatte Kommissionens afgørelse med Rådets afgørelse) – opretter ikke og udgør ikke et 

relevant agentur/en relevant myndighed for grænse- og kystbevogtning. En 

grænseforvaltning, der reelt er integreret, ville kræve en "europæisk" afgørelse. 

 

Ændringsforslag  675 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Agenturet udsender straks og under 

alle omstændigheder inden tre arbejdsdage 

fra udarbejdelsen af den operationelle plan 

det nødvendige tekniske udstyr og 

5. Agenturet udsender straks og under 

alle omstændigheder inden tre arbejdsdage 

fra udarbejdelsen af den operationelle plan 

det nødvendige tekniske udstyr og 
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personale fra reserven til hurtige 

interventioner, jf. artikel 19, stk. 5, med 

henblik på den praktiske gennemførelse af 

foranstaltningerne i Kommissionens 

afgørelse. Der udsendes yderligere teknisk 

udstyr og europæiske grænse- og 

kystvagthold i det omfang, det er 

nødvendigt i anden fase og under alle 

omstændigheder inden fem arbejdsdage fra 

udsendelsen af reserven til hurtige 

interventioner. 

personale fra reserven til hurtige 

interventioner, jf. artikel 19, stk. 5, med 

henblik på den praktiske gennemførelse af 

foranstaltningerne i Rådets afgørelse. Der 

udsendes yderligere teknisk udstyr og 

europæiske grænse- og kystvagthold i det 

omfang, det er nødvendigt i anden fase og 

under alle omstændigheder inden fem 

arbejdsdage fra udsendelsen af reserven til 

hurtige interventioner. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  676 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Agenturet udsender straks og under 

alle omstændigheder inden tre arbejdsdage 

fra udarbejdelsen af den operationelle plan 

det nødvendige tekniske udstyr og 

personale fra reserven til hurtige 

interventioner, jf. artikel 19, stk. 5, med 

henblik på den praktiske gennemførelse af 

foranstaltningerne i Kommissionens 

afgørelse. Der udsendes yderligere teknisk 

udstyr og europæiske grænse- og 

kystvagthold i det omfang, det er 

nødvendigt i anden fase og under alle 

omstændigheder inden fem arbejdsdage fra 

udsendelsen af reserven til hurtige 

interventioner. 

5. Agenturet udsender straks og under 

alle omstændigheder inden tre arbejdsdage 

fra udarbejdelsen af den operationelle plan 

det nødvendige tekniske udstyr og 

personale fra reserven til hurtige 

interventioner, jf. artikel 19, stk. 5, med 

henblik på den praktiske gennemførelse af 

foranstaltningerne i Rådets afgørelse. Der 

udsendes yderligere teknisk udstyr og 

europæiske grænse- og kystvagthold i det 

omfang, det er nødvendigt i anden fase og 

under alle omstændigheder inden fem 

arbejdsdage fra udsendelsen af reserven til 

hurtige interventioner. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  677 

Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 5 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Agenturet udsender straks og under 

alle omstændigheder inden tre arbejdsdage 

fra udarbejdelsen af den operationelle plan 

det nødvendige tekniske udstyr og 

personale fra reserven til hurtige 

interventioner, jf. artikel 19, stk. 5, med 

henblik på den praktiske gennemførelse af 

foranstaltningerne i Kommissionens 

afgørelse. Der udsendes yderligere teknisk 

udstyr og europæiske grænse- og 

kystvagthold i det omfang, det er 

nødvendigt i anden fase og under alle 

omstændigheder inden fem arbejdsdage fra 

udsendelsen af reserven til hurtige 

interventioner. 

5. Agenturet udsender straks og under 

alle omstændigheder inden fem 

arbejdsdage fra udarbejdelsen af den 

operationelle plan det nødvendige 

personale fra reserven til hurtige 

interventioner, jf. artikel 19, stk. 5, med 

henblik på den praktiske gennemførelse af 

foranstaltningerne i Rådets afgørelse. Der 

udsendes europæiske grænse- og 

kystvagthold i det omfang, det er 

nødvendigt i anden fase og under alle 

omstændigheder inden syv arbejdsdage fra 

udsendelsen af reserven til hurtige 

interventioner. 

Or. en 

Begrundelse 

Aktiver og udstyr er behandlet i artikel 38. Derfor bør denne artikel fokusere på personale, og 

de nævnte dage udvides med 2 dage for at gøre det nemmere at gennemføre den nødvendige 

udsendelse. 

 

Ændringsforslag  678 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Den berørte medlemsstat 

efterkommer Kommissionens afgørelse, 

og med henblik herpå samarbejder den 

straks med agenturet og tager de 

nødvendige skridt til gennemførelse af 

afgørelsen og den praktiske gennemførelse 

af de foranstaltninger, der er fastsat i 

afgørelsen og i den operationelle plan, der 

er aftalt med den administrerende direktør. 

6. Den berørte medlemsstat anfører 

begrundelser, hvis den kommer med 

indsigelser mod gennemførelsen af 
Kommissionens henstilling. Hvis den 

berørte medlemsstat ikke kommer med 

nogen indsigelse samarbejder den straks 

med agenturet og tager de nødvendige 

skridt til gennemførelse af henstillingen og 

den praktiske gennemførelse af de 

foranstaltninger, der er fastsat i 

henstillingen og i den operationelle plan, 
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der er aftalt med den administrerende 

direktør. 

Or. en 

Begrundelse 

Den berørte medlemsstat bør kunne komme med indsigelser mod gennemførelsen af 

Kommissionens henstilling. 

 

Ændringsforslag  679 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Den berørte medlemsstat 

efterkommer Kommissionens afgørelse, og 

med henblik herpå samarbejder den straks 

med agenturet og tager de nødvendige 

skridt til gennemførelse af afgørelsen og 

den praktiske gennemførelse af de 

foranstaltninger, der er fastsat i afgørelsen 

og i den operationelle plan, der er aftalt 

med den administrerende direktør. 

6. Den berørte medlemsstat 

efterkommer Rådets afgørelse, og med 

henblik herpå samarbejder den straks med 

agenturet og tager de nødvendige skridt til 

gennemførelse af afgørelsen og den 

praktiske gennemførelse af de 

foranstaltninger, der er fastsat i afgørelsen 

og i den operationelle plan, der er aftalt 

med den administrerende direktør. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  680 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Den berørte medlemsstat 

efterkommer Kommissionens afgørelse, og 

med henblik herpå samarbejder den straks 

med agenturet og tager de nødvendige 

skridt til gennemførelse af afgørelsen og 

6. Den berørte medlemsstat 

efterkommer Rådets afgørelse, og med 

henblik herpå samarbejder den straks med 

agenturet og tager de nødvendige skridt til 

gennemførelse af afgørelsen og den 
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den praktiske gennemførelse af de 

foranstaltninger, der er fastsat i afgørelsen 

og i den operationelle plan, der er aftalt 

med den administrerende direktør. 

praktiske gennemførelse af de 

foranstaltninger, der er fastsat i afgørelsen 

og i den operationelle plan. 

Or. en 

Begrundelse 

Det nuværende forslag – samt ændringerne foreslået af Rådet og ordføreren (dvs. om at 

erstatte Kommissionens afgørelse med Rådets afgørelse) – opretter og udgør ikke et relevant 

agentur/en relevant myndighed for grænse- og kystbevogtning. En grænseforvaltning, der 

reelt er integreret, ville kræve en "europæisk" afgørelse. 

 

Ændringsforslag  681 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Den berørte medlemsstat 

efterkommer Kommissionens afgørelse, og 

med henblik herpå samarbejder den straks 

med agenturet og tager de nødvendige 

skridt til gennemførelse af afgørelsen og 

den praktiske gennemførelse af de 

foranstaltninger, der er fastsat i afgørelsen 

og i den operationelle plan, der er aftalt 

med den administrerende direktør. 

6. Den berørte medlemsstat 

efterkommer Rådets afgørelse, og med 

henblik herpå samarbejder den straks med 

agenturet og tager de nødvendige skridt til 

gennemførelse af afgørelsen og den 

praktiske gennemførelse af de 

foranstaltninger, der er fastsat i afgørelsen 

og i den operationelle plan, der er aftalt 

med den administrerende direktør. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  682 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 7 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7a. Kommissionen fører tilsyn med, at 
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de foranstaltninger, der er fastlagt i 

Rådets afgørelse, gennemføres korrekt, og 

at agenturets handlinger med henblik 

herpå udføres for at sikre en passende 

forvaltning af Europas grænser. 

Or. en 

Begrundelse 

På nuværende tidspunkt er der ikke nogen håndhævelsesmekanisme i artikel 18. 

 

Ændringsforslag  683 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 7 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7a. Hvis medlemsstaterne ikke 

efterlever Rådets afgørelse og ikke i 

tilstrækkelig grad samarbejder med 

agenturet, kan der indføres midlertidig 

grænsekontrol ved de indre grænser, hvis 

den overordnede funktion af området 

uden kontrol ved de indre grænser 

bringes i fare. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  684 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Timothy Kirkhope, Jussi 

Halla-aho 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 7 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7a. Såfremt en medlemsstat nægter at 

efterleve Rådets afgørelse, har alle andre 

EU-medlemsstater med øjeblikkelig 

virkning ret til at genindføre kontrol ved 



 

AM\1092761DA.doc 29/155 PE582.071v01-00 

 DA 

de indre grænser indtil afgørelsen 

overholdes fuldt ud, eller at 

medlemsstaten forlader 

Schengenområdet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  685 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 7 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7b. Stk. 7a udløses i medfør af artikel 

26, artikel 26a og artikel 27 i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 562/2006. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  686 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Agenturet udsender grænsevagter 

og andet relevant personale som 

medlemmer af de europæiske grænse- og 

kystvagthold til fælles operationer, hurtige 

grænseinterventioner og inden for 

rammerne af 

migrationsstyringsstøtteholdene. Agenturet 

kan også udsende eksperter fra sit eget 

personale. 

1. Agenturet udsender grænsevagter 

og andet relevant personale som 

medlemmer af de europæiske grænse- og 

kystvagthold til fælles operationer, hurtige 

grænseinterventioner og inden for 

rammerne af 

migrationsstyringsstøtteholdene. Agenturet 

kan også udsende eksperter fra sit eget 

personale. Agenturet må kun sende 

grænsevagter, eksperter og personale, der 

er uddannet i henhold til denne 

forordnings artikel 35, ud til en aktivitet. 

Or. en 
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Ændringsforslag  687 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Agenturet udsender grænsevagter 

og andet relevant personale som 

medlemmer af de europæiske grænse- og 

kystvagthold til fælles operationer, hurtige 

grænseinterventioner og inden for 

rammerne af 

migrationsstyringsstøtteholdene. Agenturet 

kan også udsende eksperter fra sit eget 

personale. 

1. Agenturet udsender grænsevagter 

og andet relevant personale som 

medlemmer af de europæiske grænse- og 

kystvagthold til fælles operationer, hurtige 

grænseinterventioner og inden for 

rammerne af 

migrationsstyringsstøtteholdene. Agenturet 

kan også udsende eksperter fra sit eget 

personale. Agenturet må kun sende 

grænsevagter, eksperter og personale, der 

er uddannet i henhold til artikel 35. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  688 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Efter forslag fra den 

administrerende direktør træffer 

bestyrelsen med absolut flertal af de 

stemmeberettigede medlemmer afgørelse 

om det samlede antal grænsevagter, der 

skal stilles til rådighed for de europæiske 

grænse- og kystvagthold, og om disses 

profiler. Den samme procedure finder 

anvendelse med hensyn til senere 

ændringer af det samlede antal og 

profilerne. Medlemsstaterne bidrager til de 

europæiske grænse- og kystvagthold ved at 

udpege grænsevagter, der svarer til de 

ønskede profiler, fra en national pulje 

2. Efter forslag fra den 

administrerende direktør træffer 

bestyrelsen med absolut flertal af de 

stemmeberettigede medlemmer afgørelse 

om det samlede antal grænsevagter, der 

skal stilles til rådighed for de europæiske 

grænse- og kystvagthold, og om disses 

profiler. Den samme procedure finder 

anvendelse med hensyn til senere 

ændringer af det samlede antal og 

profilerne. Medlemsstaterne bidrager til de 

europæiske grænse- og kystvagthold ved at 

udpege grænsevagter, der svarer til de 

ønskede profiler, fra en national pulje 
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oprettet på grundlag af de forskellige 

profiler, der er opstillet. 

oprettet på grundlag af de forskellige 

profiler, der er opstillet, og under 

hensyntagen til deres egne behov for at 

garantere sikkerheden af deres ydre 

grænser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  689 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

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, 

således at det samlede antal udgør mindst 

1 500 grænsevagter, der svarer til de 

profiler, der er defineret i bestyrelsens 

afgørelse. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  690 

Helga Stevens, Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Reserven til hurtige interventioner 5. Reserven til hurtige interventioner 
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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. 

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 evaluerer, om de grænsevagter, 

som medlemsstaterne foreslår, svarer til 

de definerede profiler og beslutter, hvilke 

grænsevagter, der vælges til reserven til 

hurtige interventioner. Agenturet har 

bemyndigelse til at fjerne en grænsevagt 

fra reserven i tilfælde af tjenesteforseelser 

eller overtrædelse af gældende regler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  691 

Miriam Dalli 

 

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 

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 

fem 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 eller andet relevant 

personale til rådighed for agenturet og som 

skal udgøre mindst 1 500 grænsevagter, der 



 

AM\1092761DA.doc 33/155 PE582.071v01-00 

 DA 

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. 

svarer til de profiler, der er defineret i 

bestyrelsens afgørelse. 

Or. en 

Begrundelse 

Det kan være meget vanskeligt at anvende en procentdel, fordi forskellige medlemsstater har 

forskellige ordninger og er struktureret forskelligt. En ordning, der med tal angiver 

medlemsstaternes forpligtelser, vil fungere bedre. 

 

Ændringsforslag  692 

Geoffrey Van Orden 

 

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 en pulje af afløsere, 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 

øremærker hver medlemsstat på årsbasis et 

antal grænsevagter, 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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  693 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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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. 

Sådanne udstationeringer kan under ingen 

omstændigheder vare 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. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  694 

Ska Keller 

 

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. 

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. Agenturets 

procedure for disciplinærsager finder 

også anvendelse på udstationerede 

grænsevagter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  695 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck 
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Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. Agenturet underretter hvert år 

Europa-Parlamentet om det antal 

grænsevagter, som hver enkelt medlemsstat 

har afsat til de europæiske grænse- og 

kystvagthold i henhold til denne artikel. 

9. Agenturet underretter hvert år 

Europa-Parlamentet om det antal 

grænsevagter, som hver enkelt medlemsstat 

har afsat til de europæiske grænse- og 

kystvagthold, og om det antal 

grænsevagter, som reelt blev stillet til 

rådighed, i henhold til denne artikel. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  696 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemmerne af de europæiske 

grænse- og kystvagthold skal under 

udførelsen af deres opgaver og under 

udøvelsen af deres beføjelser fuldt ud 

overholde de grundlæggende rettigheder, 

herunder adgangen til asylprocedurer, og 

respektere den menneskelige værdighed. 

De foranstaltninger, der træffes under 

udførelsen af deres opgaver og under 

udøvelsen af deres beføjelser, skal stå i et 

rimeligt forhold til målene med disse 

foranstaltninger. Under udførelsen af deres 

opgaver og udøvelsen af deres beføjelser 

må de ikke foretage nogen 

forskelsbehandling af personer på grund af 

køn, race eller etnisk oprindelse, religion 

eller tro, handicap, alder eller seksuel 

orientering. 

4. Medlemmerne af de europæiske 

grænse- og kystvagthold skal hele tiden 

under udførelsen af deres opgaver og under 

udøvelsen af deres beføjelser fuldt ud 

overholde de grundlæggende rettigheder, 

herunder adgangen til asylprocedurer, og 

respektere den menneskelige værdighed. 

De handlinger og foranstaltninger, der 

træffes under udførelsen af deres opgaver 

og under udøvelsen af deres beføjelser, 

skal stå i et rimeligt forhold til målene med 

disse foranstaltninger. Under udførelsen af 

deres opgaver og udøvelsen af deres 

beføjelser må de ikke foretage nogen 

forskelsbehandling af personer på grund af 

køn, race eller etnisk oprindelse, religion 

eller tro, handicap, alder, kønsidentitet og 

seksuel orientering eller nationalitet. 

Or. en 
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Ændringsforslag  697 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemmerne af de europæiske 

grænse- og kystvagthold skal under 

udførelsen af deres opgaver og under 

udøvelsen af deres beføjelser fuldt ud 

overholde de grundlæggende rettigheder, 

herunder adgangen til asylprocedurer, og 

respektere den menneskelige værdighed. 

De foranstaltninger, der træffes under 

udførelsen af deres opgaver og under 

udøvelsen af deres beføjelser, skal stå i et 

rimeligt forhold til målene med disse 

foranstaltninger. Under udførelsen af deres 

opgaver og udøvelsen af deres beføjelser 

må de ikke foretage nogen 

forskelsbehandling af personer på grund af 

køn, race eller etnisk oprindelse, religion 

eller tro, handicap, alder eller seksuel 

orientering. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  698 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-

aho 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemmerne af de europæiske 

grænse- og kystvagthold skal under 

udførelsen af deres opgaver og under 

udøvelsen af deres beføjelser fuldt ud 

overholde de grundlæggende rettigheder, 

herunder adgangen til asylprocedurer, og 

respektere den menneskelige værdighed. 

De foranstaltninger, der træffes under 

udførelsen af deres opgaver og under 

4. Medlemmerne af de europæiske 

grænse- og kystvagthold skal under 

udførelsen af deres opgaver og under 

udøvelsen af deres beføjelser fuldt ud 

overholde de grundlæggende rettigheder og 

respektere den menneskelige værdighed. 

De foranstaltninger, der træffes under 

udførelsen af deres opgaver og under 

udøvelsen af deres beføjelser, skal stå i et 
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udøvelsen af deres beføjelser, skal stå i et 

rimeligt forhold til målene med disse 

foranstaltninger. Under udførelsen af deres 

opgaver og udøvelsen af deres beføjelser 

må de ikke foretage nogen 

forskelsbehandling af personer på grund af 

køn, race eller etnisk oprindelse, religion 

eller tro, handicap, alder eller seksuel 

orientering. 

rimeligt forhold til målene med disse 

foranstaltninger. Under udførelsen af deres 

opgaver og udøvelsen af deres beføjelser 

må de ikke foretage nogen 

forskelsbehandling af personer på grund af 

køn, race eller etnisk oprindelse, religion 

eller tro, handicap, alder eller seksuel 

orientering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  699 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Agenturet tilbyder obligatorisk 

relevant uddannelse om kønsforhold, til 

alt grænsepersonale og personale i 

retshåndhævende myndigheder, herunder 

personale i reserven til hurtig indgriben, 

med fokus på kønsaspektet, børn, LGBTI-

personer og andre sårbare grupper, med 

det formål, at grænsevagter og 

retshåndhævende personale fuldt ud 

forstår fænomenet og ved, hvordan de 

skal blive opmærksomme på sårbare 

grupper. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  700 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 4 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4b. Agenturet skal fokusere på at 

varetage uledsagede mindreåriges 
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interesser bedst muligt for ikke at 

forlænge proceduren unødvendigt og for 

at sikre, at de får hurtig adgang til den 

procedure, der afgør deres internationale 

beskyttelsesstatus. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  701 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Afviser regelmæssig brug af 

frihedsberøvelse af flygtninge og 

understreger behovet for at sikre, at 

menneskerettigheder ikke krænkes; 

fremhæver behovet for, at individuelle 

vurderinger fastslår, hvorvidt alle 

påkrævede forudsætninger er opfyldt, og 

for altid at prioritere alternativer til 

frihedsberøvelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  702 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 5 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5b. Opfordrer til, at der sættes en 

stopper for frihedsberøvelse af børn i EU, 

og til, at forældre får mulighed for at bo 

sammen med deres børn i passende 

faciliteter, der er indrettet til formålet, 

mens de afventer en asylafgørelse. 

Or. en 
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Ændringsforslag  703 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den administrerende direktør 

udpeger en eller flere eksperter fra 

agenturets personale, der skal udsendes 

som koordinationsansvarlig for hver fælles 

operation eller hurtig grænseintervention. 

Den administrerende direktør underretter 

værtsmedlemsstaten om udpegelsen. 

2. Den administrerende direktør 

udpeger en ekspert fra agenturets 

personale, der skal udsendes som 

koordinationsansvarlig for hver fælles 

operation eller hurtig grænseintervention. 

Den administrerende direktør underretter 

værtsmedlemsstaten om udpegelsen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  704 

Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume 

 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) overvåge, at den operationelle plan 

gennemføres korrekt 

b) overvåge, at den operationelle plan 

gennemføres korrekt, herunder at de 

grundlæggende rettigheder beskyttes 

Or. en 

 

Ændringsforslag  705 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 3 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) rapportere til agenturet om aspekter 

vedrørende værtsmedlemsstatens garantier 

til sikring af, at de grundlæggende 

d) sikre overholdelse af EU's 

standarder for grænseforvaltning og 

respekt for grundlæggende rettigheder 
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rettigheder vil blive beskyttet under hele 

den fælles operation eller hurtige 

grænseintervention 

ved grænserne, herunder rapportere til 

agenturet om aspekter vedrørende 

værtsmedlemsstatens garantier til sikring 

af, at de grundlæggende rettigheder vil 

blive beskyttet under hele den fælles 

operation eller hurtige grænseintervention 

Or. en 

 

Ændringsforslag  706 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 3 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) rapportere til agenturet om aspekter 

vedrørende værtsmedlemsstatens garantier 

til sikring af, at de grundlæggende 

rettigheder vil blive beskyttet under hele 

den fælles operation eller hurtige 

grænseintervention 

d) observere og fremme anvendelsen 

af eksisterende og fremtidige EU-

foranstaltninger vedrørende forvaltningen 

af ydre grænser samt overholdelse af 

grundlæggende rettigheder i aktiviteter i 

forbindelse med forvaltning af grænser, 

rapportere til agenturet om forhold 

vedrørende værtsmedlemsstaternes 

garantier om at sikre beskyttelsen af 

grundlæggende rettigheder under hele 

den fælles operation eller hurtige 

grænseintervention, og rapportere til 

agenturet om aspekter vedrørende 

værtsmedlemsstatens garantier til sikring 

af, at de grundlæggende rettigheder vil 

blive beskyttet under hele den fælles 

operation eller hurtige grænseintervention 

Or. en 

 

Ændringsforslag  707 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Hvis sårbarhedsvurderingen 

påviser, at EU-medlemsstaten er skyld i 

mangler i beskyttelsen af EU's ydre 

grænser, afholdes en del af budgettet for 

agenturets operationer af den pågældende 

medlemsstat. Den del svarer til det beløb, 

som i vurderingen anses for at være det 

ekstra nationale budget, der ville have 

været nødvendigt for en passende 

forvaltning af grænsen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  708 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Suspendering eller ophævelse af fælles 

operationer og hurtige 

grænseinterventioner 

Suspendering eller ophævelse af 

operationer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  709 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Efter at have underrettet den 

pågældende medlemsstat bringer den 

administrerende direktør fælles operationer 

og hurtige grænseinterventioner til ophør, 

hvis betingelserne for at gennemføre disse 

fælles aktiviteter ikke længere er opfyldt. 

1. Efter at have underrettet den 

pågældende medlemsstat bringer den 

administrerende direktør fælles operationer 

og hurtige grænseinterventioner, 

pilotprojekter, 

migrationsstyringsstøtteenheder, 

tilbagesendelsesoperationer, 
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interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser eller 

samarbejdsordninger til ophør, hvis 

betingelserne for at gennemføre disse 

fælles aktiviteter ikke længere er opfyldt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  710 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Efter at have underrettet den 

pågældende medlemsstat bringer den 

administrerende direktør fælles operationer 

og hurtige grænseinterventioner til ophør, 

hvis betingelserne for at gennemføre disse 

fælles aktiviteter ikke længere er opfyldt. 

1. Efter at have underrettet den 

pågældende medlemsstat og bestyrelsen 

bringer den administrerende direktør fælles 

operationer og hurtige 

grænseinterventioner til ophør, hvis 

betingelserne for at gennemføre disse 

fælles aktiviteter ikke længere er opfyldt. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  711 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Efter at have underrettet den 

pågældende medlemsstat bringer den 

administrerende direktør fælles operationer 

og hurtige grænseinterventioner til ophør, 

hvis betingelserne for at gennemføre disse 

fælles aktiviteter ikke længere er opfyldt. 

1. Den administrerende direktør kan 

efter behørigt at have hørt og underrettet 

den pågældende medlemsstat bringe fælles 

operationer og hurtige 

grænseinterventioner til ophør, hvis 

betingelserne for at gennemføre disse 

fælles aktiviteter ikke længere er opfyldt. 

Or. en 
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Ændringsforslag  712 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den administrerende direktør kan 

trække finansieringen af en fælles 

operation eller hurtig grænseintervention 

tilbage eller suspendere eller bringe den til 

ophør, hvis værtsmedlemsstaten ikke 

respekterer den operationelle plan. 

2. Den administrerende direktør kan 

trække finansieringen af en fælles 

operation eller hurtig grænseintervention, 

et pilotprojekt, et 

migrationsstyringsstøttehold, en 

tilbagesendelsesoperation eller en 

intervention i forbindelse med 

tilbagesendelser tilbage eller suspendere 

eller bringe den til ophør, hvis 

værtsmedlemsstaten ikke respekterer den 

operationelle plan. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  713 

Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den administrerende direktør kan 

trække finansieringen af en fælles 

operation eller hurtig grænseintervention 

tilbage eller suspendere eller bringe den til 

ophør, hvis værtsmedlemsstaten ikke 

respekterer den operationelle plan. 

2. Den administrerende direktør kan 

efter at have underrettet den berørte 

medlemsstat trække finansieringen af en 

fælles operation, hurtig grænseintervention 

eller udsendelse af et 

migrationsstyringsstøttehold tilbage eller 

suspendere eller bringe den til ophør, hvis 

værtsmedlemsstaten ikke respekterer den 

operationelle plan. 

Or. en 

Begrundelse 

Den berørte medlemsstat bør underrettes, før den administrerende direktør trækker en 

operation tilbage, således at medlemsstaten kan iværksætte de nødvendige foranstaltninger til 
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at tage over. 

 

Ændringsforslag  714 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den administrerende direktør 

trækker finansieringen af en fælles 

operation eller en hurtig 

grænseintervention tilbage eller 

suspenderer eller bringer den til ophør 

helt eller delvis, hvis den pågældende 

finder, at der er sket en tilsidesættelse af de 

grundlæggende rettigheder eller 

forpligtelsen til at yde international 

beskyttelse, som er af alvorlig art, og som 

sandsynligvis vil vare ved. 

3. Den administrerende direktør 

trækker finansieringen af en fælles 

operation eller en hurtig 

grænseintervention tilbage, hvis den 

pågældende finder, at der er sket en 

tilsidesættelse af de grundlæggende 

rettigheder eller forpligtelsen til at yde 

international beskyttelse, som er af alvorlig 

art, og som sandsynligvis vil vare ved. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  715 

Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den administrerende direktør 

trækker finansieringen af en fælles 

operation eller en hurtig 

grænseintervention tilbage eller 

suspenderer eller bringer den til ophør helt 

eller delvis, hvis den pågældende finder, at 

der er sket en tilsidesættelse af de 

grundlæggende rettigheder eller 

forpligtelsen til at yde international 

beskyttelse, som er af alvorlig art, og som 

sandsynligvis vil vare ved. 

3. Efter at have underrettet den 

berørte medlemsstat, trækker den 

administrerende direktør finansieringen af 

en fælles operation, hurtig 

grænseintervention eller udsendelse af 

migrationsstyringsstøttehold tilbage eller 

suspenderer eller bringer dem til ophør helt 

eller delvis, hvis den pågældende finder, at 

der er sket en tilsidesættelse af de 

grundlæggende rettigheder eller 

forpligtelsen til at yde international 

beskyttelse, som er af alvorlig art, og som 

sandsynligvis vil vare ved. Den 
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administrerende direktør underretter 

bestyrelsen om en sådan afgørelse. 

Or. en 

Begrundelse 

Medlemsstaten skal underrettes om enhver afgørelse truffet af den administrerende direktør, 

der direkte påvirker den berørte medlemsstat. 

 

Ændringsforslag  716 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis 

Kyrkos, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den administrerende direktør 

trækker finansieringen af en fælles 

operation eller en hurtig 

grænseintervention tilbage eller 

suspenderer eller bringer den til ophør helt 

eller delvis, hvis den pågældende finder, at 

der er sket en tilsidesættelse af de 

grundlæggende rettigheder eller 

forpligtelsen til at yde international 

beskyttelse, som er af alvorlig art, og som 

sandsynligvis vil vare ved. 

3. Den administrerende direktør 

trækker finansieringen af en fælles 

operation eller en hurtig 

grænseintervention tilbage eller 

suspenderer eller bringer den til ophør helt 

eller delvis, hvis den pågældende finder, at 

der er sket en tilsidesættelse af de 

grundlæggende rettigheder eller 

forpligtelsen til at yde international 

beskyttelse, som er af alvorlig art, og som 

sandsynligvis vil vare ved. Med henblik 

herpå fastlægger og offentliggør 

agenturet de kriterier, der fører til en 

afgørelse om suspendering, ophør eller 

tilbagetrækning af finansiering af en 

fælles operation eller en hurtig 

grænseintervention. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  717 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 
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Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den administrerende direktør 

trækker finansieringen af en fælles 

operation eller en hurtig 

grænseintervention tilbage eller 

suspenderer eller bringer den til ophør helt 

eller delvis, hvis den pågældende finder, at 

der er sket en tilsidesættelse af de 

grundlæggende rettigheder eller 

forpligtelsen til at yde international 

beskyttelse, som er af alvorlig art, og som 

sandsynligvis vil vare ved. 

3. Den administrerende direktør, i tæt 

samarbejde med det rådgivende forum og 

kontoret for grundlæggende rettigheder, 
trækker finansieringen af en fælles 

operation eller en hurtig 

grænseintervention tilbage eller 

suspenderer eller bringer den til ophør helt 

eller delvis, hvis den pågældende finder, at 

der er sket en tilsidesættelse af de 

grundlæggende rettigheder eller 

forpligtelsen til at yde international 

beskyttelse, som er af alvorlig art, og som 

sandsynligvis vil vare ved. 

 En sådan afgørelse af denne art træffes 

på grundlag af objektive og offentlige 

kriterier og er knyttet til elementerne om 

grundlæggende rettigheder i 

risikoanalysen og 

sårbarhedsvurderingerne samt 

resultaterne af klagemekanismen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  718 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den administrerende direktør 

trækker finansieringen af en fælles 

operation eller en hurtig 

grænseintervention tilbage eller 

suspenderer eller bringer den til ophør helt 

eller delvis, hvis den pågældende finder, at 

der er sket en tilsidesættelse af de 

grundlæggende rettigheder eller 

forpligtelsen til at yde international 

beskyttelse, som er af alvorlig art, og som 

3. Den administrerende direktør 

trækker finansieringen af en fælles 

operation, en hurtig grænseintervention, et 

pilotprojekt, migrationsstyringsstøttehold, 

en tilbagesendelsesoperation, en 

intervention i forbindelse med 

tilbagesendelser eller en 

samarbejdsordning tilbage eller 

suspenderer eller bringer disse til ophør 

helt eller delvis, hvis den pågældende 

finder, at der er sket en tilsidesættelse af de 
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sandsynligvis vil vare ved. grundlæggende rettigheder eller 

forpligtelsen til at yde international 

beskyttelse, som er af alvorlig art, og som 

sandsynligvis vil vare ved. På grundlag af 

henstillinger fra den ansvarlige for 

grundlæggende rettigheder og efter at 

have rådført sig med det rådgivende 

forum og andre relevante aktører, 

vedtager den administrerende direktør 

kriterier for agenturets tilbagetrækning af 

finansiering, suspendering eller ophør af 

en aktivitet. Der tages højde for den 

ansvarlige for grundlæggende 

rettigheders konklusioner inden for 

rammerne af klagemekanismen. Den 

ansvarlige for grundlæggende rettigheder 

kan anbefale tilbagetrækning af 

finansiering, suspendering eller ophør af 

en aktivitet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  719 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den administrerende direktør 

trækker finansieringen af en fælles 

operation eller en hurtig 

grænseintervention tilbage eller 

suspenderer eller bringer den til ophør helt 

eller delvis, hvis den pågældende finder, at 

der er sket en tilsidesættelse af de 

grundlæggende rettigheder eller 

forpligtelsen til at yde international 

beskyttelse, som er af alvorlig art, og som 

sandsynligvis vil vare ved. 

3. Den administrerende direktør 

trækker finansieringen af en fælles 

operation, en hurtig grænseintervention, et 

pilotprojekt, migrationsstyringsstøttehold, 

en tilbagesendelsesoperation, en 

intervention i forbindelse med 

tilbagesendelser eller en 

samarbejdsordning tilbage eller 

suspenderer eller bringer disse til ophør 

helt eller delvis, hvis den pågældende 

finder, at der er sket en tilsidesættelse af de 

grundlæggende rettigheder eller 

forpligtelsen til at yde international 

beskyttelse, som er af alvorlig art, og som 

sandsynligvis vil vare ved. På grundlag af 

henstillinger fra den ansvarlige for 

grundlæggende rettigheder og efter at 
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have rådført sig med det rådgivende 

forum og andre relevante aktører, 

vedtager den administrerende direktør 

kriterier for agenturets tilbagetrækning af 

finansiering, suspendering eller ophør af 

en aktivitet. Den ansvarlige for 

grundlæggende rettigheder kan anbefale 

tilbagetrækning af finansiering, 

suspendering af en aktivitet ophør. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  720 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. De samlede omkostninger, der 

dækkes af agenturet i henhold til artikel 

23 i nærværende forordning, afholdes af 

agenturet, indtil grænse- og kystvagterne 

reelt vender tilbage til deres medlemsstat. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  721 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 3 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. Den pågældende medlemsstat kan 

over for bestyrelsen gøre indsigelse mod 

en afgørelse om afbrydelse eller ophør af 

fælles operationer og hurtige 

grænseinterventioner, som er truffet af 

den administrerende direktør. 

Or. fr 
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Begrundelse 

I henhold til artikel 61, litra h), udøver bestyrelsen disciplinærmyndighed over den 

administrerende direktør og over den viceadministrerende direktør i forståelse med den 

administrerende direktør. 

 

Ændringsforslag  722 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Evaluering af fælles operationer og hurtige 

grænseinterventioner 

Evaluering af operationer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  723 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den administrerende direktør evaluerer 

resultaterne af de fælles operationer og de 

hurtige grænseinterventioner og sender de 

detaljerede evalueringsrapporter sammen 

med bemærkningerne fra den ansvarlige 

for grundlæggende rettigheder senest 60 

dage efter disse fælles operationers og 

interventioners afslutning. Agenturet 

foretager en omfattende sammenlignende 

analyse af disse resultater for at fremme 

kvaliteten, sammenhængen og 

effektiviteten af fremtidige fælles 

operationer og hurtige 

grænseinterventioner og vedlægger 

analysen sin konsoliderede årsberetning. 

Den administrerende direktør evaluerer 

resultaterne af de fælles operationer, de 

hurtige grænseinterventioner, 

pilotprojekter, 

migrationsstyringsstøttehold, 

tilbagesendelsesoperationer, 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser og operationelt 

samarbejde med tredjelande, herunder om 

overholdelse af grundlæggende 

rettigheder og sender de detaljerede 

evalueringsrapporter sammen med 

bemærkningerne fra den ansvarlige for 

grundlæggende rettigheder og FRONTEX' 

rådgivende forum senest 60 dage efter 

disse fælles operationers og interventioners 

afslutning. Agenturet foretager en 

omfattende sammenlignende analyse af 
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disse resultater for at fremme kvaliteten, 

sammenhængen og effektiviteten af 

fremtidige aktiviteter og vedlægger 

analysen sin konsoliderede årsberetning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  724 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den administrerende direktør evaluerer 

resultaterne af de fælles operationer og de 

hurtige grænseinterventioner og sender de 

detaljerede evalueringsrapporter sammen 

med bemærkningerne fra den ansvarlige 

for grundlæggende rettigheder senest 60 

dage efter disse fælles operationers og 

interventioners afslutning. Agenturet 

foretager en omfattende sammenlignende 

analyse af disse resultater for at fremme 

kvaliteten, sammenhængen og 

effektiviteten af fremtidige fælles 

operationer og hurtige 

grænseinterventioner og vedlægger 

analysen sin konsoliderede årsberetning. 

Den administrerende direktør evaluerer 

resultaterne af de fælles operationer, de 

hurtige grænseinterventioner, 

pilotprojekter, 

migrationsstyringsstøttehold, 

tilbagesendelsesoperationer, 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser og operationelt 

samarbejde med tredjelande, herunder om 

overholdelse af grundlæggende 

rettigheder og sender de detaljerede 

evalueringsrapporter sammen med 

bemærkningerne fra den ansvarlige for 

grundlæggende rettigheder senest 60 dage 

efter disse fælles operationers og 

interventioners afslutning. Agenturet 

foretager en omfattende sammenlignende 

analyse af disse resultater for at fremme 

kvaliteten, sammenhængen og 

effektiviteten af fremtidige aktiviteter og 

vedlægger analysen sin konsoliderede 

årsberetning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  725 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den administrerende direktør evaluerer 

resultaterne af de fælles operationer og de 

hurtige grænseinterventioner og sender de 

detaljerede evalueringsrapporter sammen 

med bemærkningerne fra den ansvarlige 

for grundlæggende rettigheder senest 60 

dage efter disse fælles operationers og 

interventioners afslutning. Agenturet 

foretager en omfattende sammenlignende 

analyse af disse resultater for at fremme 

kvaliteten, sammenhængen og 

effektiviteten af fremtidige fælles 

operationer og hurtige 

grænseinterventioner og vedlægger 

analysen sin konsoliderede årsberetning. 

Den administrerende direktør evaluerer 

resultaterne af de fælles operationer, de 

hurtige grænseinterventioner, 

pilotprojekter, 

migrationsstyringsstøttehold, 

tilbagesendelsesoperationer, 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser og operationelt 

samarbejde med tredjelande, herunder om 

overholdelse af grundlæggende 

rettigheder, og sender de detaljerede 

evalueringsrapporter sammen med 

bemærkningerne fra den ansvarlige for 

grundlæggende rettigheder senest 60 dage 

efter disse fælles operationers og 

interventioners afslutning. Agenturet 

foretager en omfattende sammenlignende 

analyse af disse resultater for at fremme 

kvaliteten, sammenhængen og 

effektiviteten af fremtidige operationer og 

vedlægger analysen sin konsoliderede 

årsberetning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  726 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat 

 

Forslag til forordning 

Kapitel 2 – afdeling 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  727 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Forslag til forordning 

Artikel 26 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 26 udgår 

Tilbagesendelseskontor  

1. Tilbagesendelseskontoret er ansvarligt 

for gennemførelsen af agenturets 

tilbagesendelsesaktiviteter under 

overholdelse af de grundlæggende 

rettigheder og de generelle principper i 

EU-retten samt folkeretten, herunder 

forpligtelser, hvad angår beskyttelse af 

flygtninge, og på 

menneskerettighedsområdet. 

Tilbagesendelseskontoret har navnlig til 

opgave: 

 

a) på teknisk og operationelt plan at 

koordinere medlemsstaternes 

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 

 

b) at yde operationel støtte til de 

medlemsstater, der oplever et særligt pres 

på deres tilbagesendelsessystemer 

 

c) at koordinere anvendelsen af relevante 

IT-systemer og yde støtte til det konsulære 

samarbejde med henblik på identifikation 

af tredjelandsstatsborgere og erhvervelse 

af rejsedokumenter, tilrettelægge og 

koordinere tilbagesendelsesoperationer og 

yde støtte til frivillig tilbagevenden 

 

d) at koordinere agenturets 

tilbagesendelsesrelaterede aktiviteter som 

fastsat i denne forordning 

 

e) at tilrettelægge, fremme og koordinere 

aktiviteter, der muliggør 

informationsudveksling og kortlægning 

og samling af bedste praksis, hvad angår 

tilbagesendelser, mellem medlemsstaterne 

 

f) at finansiere eller medfinansiere de 

operationer, interventioner og aktiviteter, 
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der er omhandlet i dette kapitel, med 

tilskud fra dets budget, jf. de finansielle 

regler, der gælder for agenturet. 

2. Den operationelle støtte, der er 

omhandlet i stk. 1, litra b), skal omfatte en 

indsats for at hjælpe medlemsstaternes 

kompetente myndigheder med at 

gennemføre tilbagesendelsesprocedurer 

ved hjælp af navnlig følgende: 

 

a) tolketjenester  

b) oplysninger om de tredjelande, hvortil 

der sker tilbagesendelse 

 

c) råd om håndtering og forvaltning af 

tilbagesendelsesprocedurer i 

overensstemmelse med direktiv 

2008/115/EF 

 

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. 

 

3. Tilbagesendelseskontoret sigter mod at 

skabe synergier og sammenkoble EU-

finansierede net og programmer på 

området tilbagesendelse i tæt samarbejde 

med Europa-Kommissionen og det 

europæiske migrationsnetværk43. 

 

4. Agenturet kan anvende de finansielle 

EU-midler, der er til rådighed på området 

tilbagesendelse. Agenturet sikrer, at det i 

støtteaftaler med medlemsstaterne gøres 

til en betingelse for finansiel støtte, at 

chartret om grundlæggende rettigheder 

fuldt ud overholdes. 

 

__________________  

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

Or. en 

 

Ændringsforslag  728 

Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt 
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Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Tilbagesendelseskontoret er 

ansvarligt for gennemførelsen af agenturets 

tilbagesendelsesaktiviteter under 

overholdelse af de grundlæggende 

rettigheder og de generelle principper i 

EU-retten samt folkeretten, herunder 

forpligtelser, hvad angår beskyttelse af 

flygtninge, og på 

menneskerettighedsområdet. 

Tilbagesendelseskontoret har navnlig til 

opgave: 

1. Tilbagesendelseskontoret er 

ansvarligt for gennemførelsen af agenturets 

tilbagesendelsesaktiviteter under 

overholdelse af de grundlæggende 

rettigheder og de generelle principper i 

EU-retten samt folkeretten, herunder 

forpligtelser, hvad angår beskyttelse af 

flygtninge, på menneskerettighedsområdet, 

og hvad angår børns rettigheder. 

Tilbagesendelseskontoret har navnlig til 

opgave: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  729 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Tilbagesendelseskontoret er 

ansvarligt for gennemførelsen af agenturets 

tilbagesendelsesaktiviteter under 

overholdelse af de grundlæggende 

rettigheder og de generelle principper i 

EU-retten samt folkeretten, herunder 

forpligtelser, hvad angår beskyttelse af 

flygtninge, og på 

menneskerettighedsområdet. 

Tilbagesendelseskontoret har navnlig til 

opgave: 

1. Tilbagesendelseskontoret er 

ansvarligt for gennemførelsen af agenturets 

tilbagesendelsesaktiviteter under 

overholdelse af de grundlæggende 

rettigheder og de generelle principper i 

EU-retten samt folkeretten og på 

menneskerettighedsområdet. 

Tilbagesendelseskontoret har navnlig til 

opgave: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  730 

Brice Hortefeux, Rachida Dati, Arnaud Danjean 
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Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) på teknisk og operationelt plan at 

koordinere medlemsstaternes 

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 

a) på teknisk og operationelt plan at 

koordinere medlemsstaternes 

tilbagesendelsesaktiviteter, herunder 

frivillige tilbagesendelser, 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 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  731 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) på teknisk og operationelt plan at 

koordinere medlemsstaternes 

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 

a) på teknisk og operationelt plan at 

koordinere medlemsstaternes 

tilbagesendelsesaktiviteter for derved at 

skabe et integreret system for forvaltning 

af tilbagesendelser mellem 

medlemsstaternes kompetente 

myndigheder og med deltagelse af 

observatører ved tvangsmæssige 

tilbagesendelser og andre relevante 

interessenter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  732 

Jaromír Štětina 

 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) på teknisk og operationelt plan at 

koordinere medlemsstaternes 

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 

a) på teknisk og operationelt plan at 

koordinere medlemsstaternes 

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 

Or. en 

 

Ændringsforslag  733 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) på teknisk og operationelt plan at 

koordinere medlemsstaternes 

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 

a) på teknisk og operationelt plan at 

koordinere medlemsstaternes 

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 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  734 

Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge 

 

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 for derved at 

skabe et integreret system for forvaltning 

af tilbagesendelser mellem 

medlemsstaternes kompetente 

myndigheder, herunder frivillig 

tilbagevenden, og med deltagelse af de 

relevante myndigheder i tredjelande og 

andre relevante interessenter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  735 

Jaromír Štětina 

 

Forslag til forordning 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) samarbejde med tredjelande for at 

lette medlemsstaternes 

tilbagesendelsesaktiviteter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  736 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) på teknisk og operationelt plan at 

koordinere frivillige tilbagesendelser fra 

medlemsstaterne, yde hjælp forud for 

afrejse, under rejsen og efter ankomst, 

under hensyntagen til sårbare migranters 

behov 

Or. en 
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Begrundelse 

EU's handlingsplan for tilbagesendelse (COM(2015)0453 final) fremhæver, at: "Ulovlige 

migranters frivillige tilbagevenden til deres hjemlande er fortsat den foretrukne løsning, når 

det er muligt". Fordi agenturet i forslaget til forordning har en styrket rolle inden for 

tilbagesendelser, bør agenturets mulighed for på teknisk og operationelt plan at koordinere 

frivillige tilbagesendelser fra EU's medlemsstater, der dækker alle faser af proceduren om 

frivillig tilbagesendelse, herunder fasen forud for afrejse, rejsen og fasen efter ankomst, 

planlægges. 

 

Ændringsforslag  737 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) at koordinere anvendelsen af 

relevante IT-systemer og yde støtte til det 

konsulære samarbejde med henblik på 

identifikation af tredjelandsstatsborgere og 

erhvervelse af rejsedokumenter, 

tilrettelægge og koordinere 

tilbagesendelsesoperationer og yde støtte 

til frivillig tilbagevenden 

c) at koordinere anvendelsen af 

relevante IT-systemer og yde støtte til det 

konsulære samarbejde med henblik på 

identifikation af tredjelandsstatsborgere og 

erhvervelse af rejsedokumenter, uden at 

videregive, om den pågældende 

tredjelandsstatsborger har søgt om asyl, 
tilrettelægge og koordinere 

tilbagesendelsesoperationer og yde støtte 

til frivillig tilbagevenden 

Or. en 

Begrundelse 

Artikel 25 i Genèvekonventionen, der omhandler administrativ bistand, afspejler også det 

faktum, at en flygtning ikke kan regne med national beskyttelse i hans eller hendes 

oprindelsesland. Den har også til formål at forebygge, at en flygtning bliver udsat for 

forfølgelse gennem kontakt med myndighederne i sit oprindelsesland, og forhindre, at 

familiemedlemmer og/eller tæt knyttede personer, der fortsat er i oprindelseslandet, bringes i 

fare. 

 

Ændringsforslag  738 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1 – litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) at koordinere anvendelsen af 

relevante IT-systemer og yde støtte til det 

konsulære samarbejde med henblik på 

identifikation af tredjelandsstatsborgere og 

erhvervelse af rejsedokumenter, 

tilrettelægge og koordinere 

tilbagesendelsesoperationer og yde støtte 

til frivillig tilbagevenden 

c) at koordinere anvendelsen af 

relevante IT-systemer og yde støtte til det 

konsulære samarbejde med henblik på 

identifikation af tredjelandsstatsborgere og 

erhvervelse af rejsedokumenter, 

iværksætte, tilrettelægge og koordinere 

tilbagesendelsesoperationer og yde støtte 

til frivillig tilbagevenden i samarbejde med 

medlemsstaterne 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  739 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy 

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) at koordinere agenturets 

tilbagesendelsesrelaterede aktiviteter som 

fastsat i denne forordning 

d) at koordinere og/eller tilrettelægge 

agenturets tilbagesendelsesrelaterede 

aktiviteter som fastsat i denne forordning 

Or. en 

 

Ændringsforslag  740 

Michał Boni 

 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) at tilrettelægge, fremme og 

koordinere aktiviteter, der muliggør 

informationsudveksling og kortlægning og 

samling af bedste praksis, hvad angår 

tilbagesendelser, mellem medlemsstaterne 

e) at tilrettelægge, fremme og 

koordinere aktiviteter, der muliggør 

informationsudveksling og kortlægning og 

samling af bedste praksis, hvad angår 

tilbagesendelser, mellem medlemsstaterne 

og i samarbejde med tredjelande 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  741 

Csaba Sógor, Traian Ungureanu 

 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) at finansiere eller medfinansiere de 

operationer, interventioner og aktiviteter, 

der er omhandlet i dette kapitel, med 

tilskud fra dets budget, jf. de finansielle 

regler, der gælder for agenturet. 

f) at finansiere eller medfinansiere de 

operationer, interventioner og aktiviteter, 

der er omhandlet i dette kapitel, fra dets 

budget, jf. de finansielle regler, der gælder 

for agenturet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  742 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fa) rådgiver og støtter 

medlemsstaterne i gennemførelsen af 

tilbagesendelsesprocedurerne i 

overensstemmelse med direktivet af 2008 

om fælles standarder og procedurer i 

medlemsstaterne for tilbagesendelse af 

tredjelandsstatsborgere med ulovligt 

ophold. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  743 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 2 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) oplysninger om de tredjelande, 

hvortil der sker tilbagesendelse 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

EBCG bør ikke have til opgave at udlevere oplysninger om tredjelande. EU-

Udenrigstjenesten og EASO leverer allerede mange oplysninger om tredjelande/tredjelande, 

der er oprindelseslande, ... 

 

Ændringsforslag  744 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) oplysninger om de tredjelande, 

hvortil der sker tilbagesendelse 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Agenturet er ikke og må ikke være ansvarlig for at vurdere, om et tredjeland er et land egnet 

til tilbagesendelse i overensstemmelse af EU-lovgivningen. Denne opgave burde nærmere 

høre under et specialiseret EU-agentur såsom EASO eller FRA. 

 

Ændringsforslag  745 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) oplysninger om de tredjelande, 

hvortil der sker tilbagesendelse 

b) oplysninger om de tredjelande, 

hvortil der sker tilbagesendelse, herunder 

oplysninger om situationen vedrørende 
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grundlæggende rettigheder, i samarbejde 

med Det Europæiske Asylstøttekontor og 

Agenturet for Grundlæggende 

Rettigheder 

Or. en 

 

Ændringsforslag  746 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

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, proportionale og nødvendige for 

at sikre, at de personer, der genstand for en 

afgørelse om tilbagesendelse, er til stede og 

undgå, at de forsvinder i tråd med direktiv 

2008/115/EF og international lovgivning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  747 

Ska Keller 

 

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, proportionale 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. 

Or. en 
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Begrundelse 

Artikel 15 i direktiv 2008/115/EF og artikel 8, stk. 2 i direktiv 2013/33/EU kræver, at EU's 

medlemsstater sikrer, at frihedsberøvelse benyttes som sidste udvej og kun "medmindre andre 

tilstrækkelige og mindre indgribende foranstaltninger kan anvendes effektivt i det konkrete 

tilfælde". Agenturet skal således yde bistand til medlemsstaterne i forbindelse med 

foranstaltninger, der er lovlige, proportionale og nødvendige, og fokusere på alternativer til 

frihedsberøvelse, i tråd med artikel 15 i direktiv 2008/115/EF og artikel 8 i direktiv 

2013/33/EU. 

 

Ændringsforslag  748 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi 

Halla-aho 

 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Agenturet kan anvende de 

finansielle EU-midler, der er til rådighed 

på området tilbagesendelse. Agenturet 

sikrer, at det i støtteaftaler med 

medlemsstaterne gøres til en betingelse for 

finansiel støtte, at chartret om 

grundlæggende rettigheder fuldt ud 

overholdes. 

4. Agenturet kan anvende de 

finansielle EU-midler, der er til rådighed 

på området tilbagesendelse. Agenturet 

sikrer, at det i sine aftaler med 

myndighederne i tredjelande, gøres til en 

betingelse for finansiel støtte, at der indgås 

tilbagetagelsesaftaler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  749 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I overensstemmelse med direktiv 

2008/115/EF og uden at behandle 

indholdet af afgørelser om tilbagesendelse 

yder agenturet den nødvendige bistand og 

sikrer efter anmodning fra en eller flere af 

de deltagende medlemsstater 

koordineringen eller tilrettelæggelsen af 

1. I overensstemmelse med direktiv 

2008/115/EF og uden at behandle 

indholdet af afgørelser om tilbagesendelse 

yder agenturet den nødvendige bistand og 

sikrer efter anmodning fra en eller flere af 

de deltagende medlemsstater 

koordineringen eller tilrettelæggelsen af 
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tilbagesendelsesoperationer, bl.a. ved at 

chartre fly med henblik på sådanne 

operationer. Agenturet kan på eget 

initiativ foreslå medlemsstaterne at 

koordinere eller tilrettelægge 

tilbagesendelsesoperationer. 

tilbagesendelsesoperationer, bl.a. ved at 

chartre fly med henblik på sådanne 

operationer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  750 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I overensstemmelse med direktiv 

2008/115/EF og uden at behandle 

indholdet af afgørelser om tilbagesendelse 

yder agenturet den nødvendige bistand og 

sikrer efter anmodning fra en eller flere af 

de deltagende medlemsstater 

koordineringen eller tilrettelæggelsen af 

tilbagesendelsesoperationer, bl.a. ved at 

chartre fly med henblik på sådanne 

operationer. Agenturet kan på eget initiativ 

foreslå medlemsstaterne at koordinere eller 

tilrettelægge tilbagesendelsesoperationer. 

1. I overensstemmelse med direktiv 

2008/115/EF og uden at behandle 

indholdet af afgørelser om tilbagesendelse 

yder agenturet den nødvendige bistand og 

sikrer efter anmodning fra en eller flere af 

de deltagende medlemsstater 

koordineringen eller tilrettelæggelsen af 

tilbagesendelsesoperationer, bl.a. ved at 

chartre fly med henblik på sådanne 

operationer. Agenturet kan på eget initiativ 

foreslå medlemsstaterne at koordinere eller 

tilrettelægge tilbagesendelsesoperationer, 

herunder ved at chartre fly med henblik 

på sådanne operationer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  751 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Agenturet skal ikke koordinere, 

tilrettelægge eller foreslå 

tilbagesendelsesoperationer til 
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tredjelande, hvor der er risici for, at 

grundlæggende rettigheder krænkes, eller 

hvor der gennem risikoanalyser eller 

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. 

Or. en 

Begrundelse 

Artikel 19, stk. 2, i EU's charter om grundlæggende rettigheder fastsætter, at "Ingen må 

udsendes, udvises eller udleveres til en stat, hvor der er en alvorlig risiko for at blive idømt 

dødsstraf eller udsat for tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende straf eller 

behandling". 

 

Ændringsforslag  752 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Agenturet skal ikke koordinere, 

arrangere eller foreslå 

tilbagesendelsesoperationer fra 

medlemsstater, der ikke fuldt ud 

gennemfører gældende EU-lovgivning, 

navnlig direktiv 2008/115/EF, direktiv 

2013/32/EU (der erstatter direktiv 

2005/85/EF) og direktiv 2011/95/EU, eller 

til noget tredjeland, hvor der er risici for, 

at grundlæggende rettigheder krænkes, 

eller hvor der gennem risikoanalyser eller 

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. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  753 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne informerer mindst 

hver måned agenturet om deres planlagte 

nationale tilbagesendelsesoperationer og 

deres behov for agenturets bistand eller 

koordinering. Agenturet udarbejder en 

rullende operationel plan for at give de 

medlemsstater, der anmoder om det, den 

nødvendige operationelle støtte, bl.a. i 

form af teknisk udstyr. Agenturet kan på 

eget initiativ på grundlag af en 

behovsvurdering i den rullende 

operationelle plan medtage datoer og 

destinationer for 

tilbagesendelsesoperationer, hvis den 

finder det nødvendigt. Bestyrelsen træffer 

efter forslag fra den administrerende 

direktør afgørelse om fremgangsmåden i 

forbindelse med den rullende operationelle 

plan. 

2. Medlemsstaterne informerer mindst 

hver måned agenturet om deres planlagte 

nationale tilbagesendelsesoperationer og 

deres behov for agenturets bistand eller 

koordinering. Agenturet udarbejder en 

rullende operationel plan for at give de 

medlemsstater, der anmoder om det, den 

nødvendige operationelle støtte, bl.a. i 

form af teknisk udstyr. Agenturet kan på 

grundlag af en behovsvurdering i den 

rullende operationelle plan medtage datoer 

og destinationer for 

tilbagesendelsesoperationer, som de 

anmodende medlemsstater finder 

nødvendige. Bestyrelsen træffer efter 

forslag fra den administrerende direktør 

afgørelse om fremgangsmåden i 

forbindelse med den rullende operationelle 

plan. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  754 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne informerer mindst 

hver måned agenturet om deres planlagte 

nationale tilbagesendelsesoperationer og 

deres behov for agenturets bistand eller 

koordinering. Agenturet udarbejder en 

2. Medlemsstaterne informerer mindst 

hver måned agenturet om deres planlagte 

nationale tilbagesendelsesoperationer og 

deres behov for agenturets bistand eller 

koordinering. Agenturet udarbejder en 
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rullende operationel plan for at give de 

medlemsstater, der anmoder om det, den 

nødvendige operationelle støtte, bl.a. i 

form af teknisk udstyr. Agenturet kan på 

eget initiativ på grundlag af en 

behovsvurdering i den rullende 

operationelle plan medtage datoer og 

destinationer for 

tilbagesendelsesoperationer, hvis den 

finder det nødvendigt. Bestyrelsen træffer 

efter forslag fra den administrerende 

direktør afgørelse om fremgangsmåden i 

forbindelse med den rullende operationelle 

plan. 

rullende operationel plan for at give de 

medlemsstater, der anmoder om det, den 

nødvendige operationelle støtte, bl.a. i 

form af teknisk udstyr. Agenturet kan på 

eget initiativ eller efter anmodning fra en 

medlemsstat på grundlag af en 

behovsvurdering i den rullende 

operationelle plan medtage datoer og 

destinationer for 

tilbagesendelsesoperationer, hvis den 

finder det nødvendigt. Bestyrelsen træffer 

efter forslag fra den administrerende 

direktør afgørelse om fremgangsmåden i 

forbindelse med den rullende operationelle 

plan. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  755 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne informerer mindst 

hver måned agenturet om deres planlagte 

nationale tilbagesendelsesoperationer og 

deres behov for agenturets bistand eller 

koordinering. Agenturet udarbejder en 

rullende operationel plan for at give de 

medlemsstater, der anmoder om det, den 

nødvendige operationelle støtte, bl.a. i 

form af teknisk udstyr. Agenturet kan på 

eget initiativ på grundlag af en 

behovsvurdering i den rullende 

operationelle plan medtage datoer og 

destinationer for 

tilbagesendelsesoperationer, hvis den 

finder det nødvendigt. Bestyrelsen træffer 

efter forslag fra den administrerende 

direktør afgørelse om fremgangsmåden i 

forbindelse med den rullende operationelle 

plan. 

2. Medlemsstaterne informerer mindst 

hver måned agenturet om deres planlagte 

nationale tilbagesendelsesoperationer og 

deres behov for agenturets bistand eller 

koordinering. Agenturet udarbejder en 

rullende operationel plan for at give de 

medlemsstater, der anmoder om det, den 

nødvendige operationelle støtte, bl.a. i 

form af teknisk udstyr. Agenturet kan på 

eget initiativ eller efter anmodning fra en 

medlemsstat på grundlag af en 

behovsvurdering i den rullende 

operationelle plan medtage datoer og 

destinationer for 

tilbagesendelsesoperationer, hvis den 

finder det nødvendigt. Bestyrelsen træffer 

efter forslag fra den administrerende 

direktør afgørelse om fremgangsmåden i 

forbindelse med den rullende operationelle 

plan. 
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Or. fr 

 

Ændringsforslag  756 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Operationelle planer for alle 

tilbagesendelsesoperationer og -

interventioner støttet og koordineret af 

agenturet skal aftales mellem og være 

bindende for agenturet, den deltagende 

medlemsstat og alle tredjelande, der 

deltager i tilbagesendelsesoperationer og -

interventioner, efter forslag fra den 

administrerende direktør. Operationelle 

planer udarbejdes i medfør af artikel 15 

og dækker alle aspekter, der er 

nødvendige for at udføre 

tilbagesendelsesoperationen, herunder 

blandt andet overvågningsprocedurer, 

rapporterings- og klagemekanismer samt 

detaljerede bestemmelser om 

gennemførelse af grundlæggende 

rettigheder og beskyttelse af 

retsstatsprincipperne, med henvisning til 

relevante standarder og adfærdskodeks. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  757 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Agenturet kan yde den nødvendige 

bistand og på de deltagende 

medlemsstaters anmodning sikre eller på 

eget initiativ foreslå at koordinere 

3. Agenturet kan yde den nødvendige 

bistand og på de deltagende 

medlemsstaters anmodning sikre 

koordinering af tilrettelæggelsen af 
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tilrettelæggelsen af 

tilbagesendelsesoperationer, hvortil et 

tredjeland stiller transportmidler og 

ledsagere ved tvangsmæssig 
tilbagesendelse til rådighed ("kollektive 

tilbagesendelsesoperationer"). De 

deltagende medlemsstater og agenturet 

sikrer, at de grundlæggende rettigheder 

overholdes, og at der sker en 

forholdsmæssig brug af tvangsmidler under 

hele udsendelsesoperationen. Mindst en 

repræsentant for medlemsstaterne og en 

observatør ved tvangsmæssige 

tilbagesendelser fra den pulje, der er 

oprettet i henhold til artikel 28, skal være 

til stede under hele 

tilbagesendelsesoperationen og indtil 

ankomsten i det tredjeland, hvortil 

tilbagesendelsen sker. 

tilbagesendelsesoperationer, hvortil et 

tredjeland stiller transportmidler ved 

tilbagesendelse til rådighed ("kollektive 

tilbagesendelsesoperationer"). De 

deltagende medlemsstater og agenturet 

sikrer, at de grundlæggende rettigheder 

overholdes, og at der sker en 

forholdsmæssig brug af tvangsmidler under 

hele udsendelsesoperationen. Mindst en 

repræsentant for medlemsstaterne og en 

observatør ved tvangsmæssige 

tilbagesendelser fra den pulje, der er 

oprettet i henhold til artikel 28, skal være 

til stede under hele 

tilbagesendelsesoperationen og indtil 

ankomsten i det tredjeland, hvortil 

tilbagesendelsen sker. 

Or. en 

Begrundelse 

Retningslinje 20, stk. 3, i Europarådets "Tyve retningslinjer om tvangsmæssige 

tilbagesendelser" fastslår, at "tvangsmæssig tilbagesendelse skal være fuldt ud dokumenteret, 

navnlig hvad angår alle betydelige hændelser, der indtræffer, eller alle tvangsmidler, der 

bruges under operationen". Frontex' adfærdskodeks for fælles tilbagesendelsesoperationer 

(artikel 14, stk. 6) understreger observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelses pligt til 

rettidigt efter afslutningen af en fælles tilbagesendelsesoperation at sende deres rapport til 

Frontex og til at inkludere deres observationer i den endelige rapport om 

tilbagesendelsesoperation, der skal indsendes til Frontex. 

 

Ændringsforslag  758 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Agenturet kan yde den nødvendige 

bistand og på de deltagende 

medlemsstaters anmodning sikre eller på 

eget initiativ foreslå at koordinere 

tilrettelæggelsen af 

3. Agenturet kan yde den nødvendige 

bistand og på de deltagende 

medlemsstaters anmodning sikre eller på 

eget initiativ foreslå at koordinere 

tilrettelæggelsen af 
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tilbagesendelsesoperationer, hvortil et 

tredjeland stiller transportmidler og 

ledsagere ved tvangsmæssig 

tilbagesendelse til rådighed ("kollektive 

tilbagesendelsesoperationer"). De 

deltagende medlemsstater og agenturet 

sikrer, at de grundlæggende rettigheder 

overholdes, og at der sker en 

forholdsmæssig brug af tvangsmidler under 

hele udsendelsesoperationen. Mindst en 

repræsentant for medlemsstaterne og en 

observatør ved tvangsmæssige 

tilbagesendelser fra den pulje, der er 

oprettet i henhold til artikel 28, skal være 

til stede under hele 

tilbagesendelsesoperationen og indtil 

ankomsten i det tredjeland, hvortil 

tilbagesendelsen sker. 

tilbagesendelsesoperationer, hvortil et 

tredjeland stiller transportmidler og 

ledsagere ved tvangsmæssig 

tilbagesendelse til rådighed ("kollektive 

tilbagesendelsesoperationer"), forudsat at 

det pågældende tredjeland er bundet af 

Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention. Agenturet 

sikrer, at de grundlæggende rettigheder 

overholdes, og at der sker en 

forholdsmæssig brug af tvangsmidler under 

hele udsendelsesoperationen. Mindst en 

repræsentant for medlemsstaterne og en 

observatør ved tvangsmæssige 

tilbagesendelser fra den pulje, der er 

oprettet i henhold til artikel 28, skal være 

til stede under hele 

tilbagesendelsesoperationen og indtil 

ankomsten i det tredjeland, hvortil 

tilbagesendelsen sker. 

Or. en 

Begrundelse 

I tilfælde, hvor tredjelande skal udføre en tilbagesendelsesoperation, er det afgørende at have 

klarhed over, hvem der har ansvaret for, at operationen overholder kravet om grundlæggende 

rettigheder i EU-lovgivningen. Hvis agenturet ønsker at bistå i planlægningen af en sådan 

tilbagesendelsesoperation, skal det påtage sig det ansvar. 

 

Ændringsforslag  759 

Ana Gomes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Agenturet kan yde den nødvendige 

bistand og på de deltagende 

medlemsstaters anmodning sikre eller på 

eget initiativ foreslå at koordinere 

tilrettelæggelsen af 

tilbagesendelsesoperationer, hvortil et 

tredjeland stiller transportmidler og 

ledsagere ved tvangsmæssig 

3. Agenturet kan yde den nødvendige 

bistand og på de deltagende 

medlemsstaters anmodning sikre eller på 

eget initiativ foreslå at koordinere 

tilrettelæggelsen af 

tilbagesendelsesoperationer, hvortil et 

tredjeland stiller transportmidler og 

ledsagere ved tvangsmæssig 
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tilbagesendelse til rådighed ("kollektive 

tilbagesendelsesoperationer"). De 

deltagende medlemsstater og agenturet 

sikrer, at de grundlæggende rettigheder 

overholdes, og at der sker en 

forholdsmæssig brug af tvangsmidler under 

hele udsendelsesoperationen. Mindst en 

repræsentant for medlemsstaterne og en 

observatør ved tvangsmæssige 

tilbagesendelser fra den pulje, der er 

oprettet i henhold til artikel 28, skal være 

til stede under hele 

tilbagesendelsesoperationen og indtil 

ankomsten i det tredjeland, hvortil 

tilbagesendelsen sker. 

tilbagesendelse til rådighed ("kollektive 

tilbagesendelsesoperationer"). De 

deltagende medlemsstater og agenturet 

sikrer, at de grundlæggende rettigheder 

overholdes, og at der sker en 

forholdsmæssig brug af tvangsmidler under 

hele udsendelsesoperationen, under streng 

overholdelse af den internationale 

menneskerettighedslovgivning, nemlig 

non-refoulementprincippet. Mindst en 

repræsentant for medlemsstaterne og en 

observatør ved tvangsmæssige 

tilbagesendelser fra den pulje, der er 

oprettet i henhold til artikel 28, skal være 

til stede under hele 

tilbagesendelsesoperationen og indtil 

ankomsten i det tredjeland, hvortil 

tilbagesendelsen sker. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  760 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Observatører ved tvangsmæssig 

tilbagesendelse indsender rapporten om 

resultatet af deres overvågningsaktiviteter 

til agenturet, herunder den ansvarlige for 

grundlæggende rettigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  761 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 4 



 

PE582.071v01-00 72/155 AM\1092761DA.doc 

DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Agenturet kan yde den nødvendige 

bistand og på anmodning af de deltagende 

medlemsstater eller et tredjeland sikre 

eller på eget initiativ foreslå at koordinere 

tilrettelæggelsen af 

tilbagesendelsesoperationer, hvorved en 

række personer, der er genstand for en 

afgørelse om tilbagesendelse, sendes fra 

dette tredjeland til et andet tredjeland 

("blandede tilbagesendelsesoperationer"), 

forudsat at det tredjeland, der har udstedt 

en afgørelse om tilbagesendelse, er bundet 

af Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention. De 

deltagende medlemsstater og agenturet 

sikrer, at de grundlæggende rettigheder 

overholdes, og at der sker en 

forholdsmæssig brug af tvangsmidler 

under hele udsendelsesoperationen, 

navnlig at der er observatører ved 

tvangsmæssig tilbagesendelse og 

ledsagere fra tredjelande ved 

tvangsmæssig tilbagesendelse til stede. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  762 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Agenturet kan yde den nødvendige 

bistand og på anmodning af de deltagende 

medlemsstater eller et tredjeland sikre 

eller på eget initiativ foreslå at koordinere 

tilrettelæggelsen af 

tilbagesendelsesoperationer, hvorved en 

række personer, der er genstand for en 

afgørelse om tilbagesendelse, sendes fra 

dette tredjeland til et andet tredjeland 

("blandede tilbagesendelsesoperationer"), 

udgår 
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forudsat at det tredjeland, der har udstedt 

en afgørelse om tilbagesendelse, er bundet 

af Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention. De 

deltagende medlemsstater og agenturet 

sikrer, at de grundlæggende rettigheder 

overholdes, og at der sker en 

forholdsmæssig brug af tvangsmidler 

under hele udsendelsesoperationen, 

navnlig at der er observatører ved 

tvangsmæssig tilbagesendelse og 

ledsagere fra tredjelande ved 

tvangsmæssig tilbagesendelse til stede. 

Or. en 

Begrundelse 

Der er ikke nogen klar begrundelse for, hvorfor agenturet skal stå for 

tilbagesendelsesoperationer fra ét tredjeland til et andet af tredjelandsstatsborgere, der er 

underlagt tilbagesendelsesafgørelser afsagt af et tredjeland. Der er overhovedet ingen 

tilknytning til EU's ydre grænser. Desuden vil det være umuligt for agenturet at garantere, at 

både tilbagesendelsesafgørelsen og tilbagesendelsesprocedurerne i det pågældende 

tredjeland overholder standarderne i EU's lovgivning og grundlæggende rettigheder. 

 

Ændringsforslag  763 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Agenturet kan yde den nødvendige 

bistand og på anmodning af de deltagende 

medlemsstater eller et tredjeland sikre 

eller på eget initiativ foreslå at koordinere 

tilrettelæggelsen af 

tilbagesendelsesoperationer, hvorved en 

række personer, der er genstand for en 

afgørelse om tilbagesendelse, sendes fra 

dette tredjeland til et andet tredjeland 

("blandede tilbagesendelsesoperationer"), 

forudsat at det tredjeland, der har udstedt 

en afgørelse om tilbagesendelse, er bundet 

af Den Europæiske 

udgår 
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Menneskerettighedskonvention. De 

deltagende medlemsstater og agenturet 

sikrer, at de grundlæggende rettigheder 

overholdes, og at der sker en 

forholdsmæssig brug af tvangsmidler 

under hele udsendelsesoperationen, 

navnlig at der er observatører ved 

tvangsmæssig tilbagesendelse og 

ledsagere fra tredjelande ved 

tvangsmæssig tilbagesendelse til stede. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  764 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Der skal føres tilsyn med hver 

tilbagesendelsesoperation, jf. artikel 8, stk. 

6, i direktiv 2008/115/EF. Tilsynet med 

fælles tilbagesendelsesoperationer skal ske 

på grundlag af objektive og gennemsigtige 

kriterier og omfatte hele den fælles 

tilbagesendelsesoperation fra før afrejsen 

til overdragelsen af de personer, der er 

genstand for en afgørelse om 

tilbagesendelse, til tredjelandet. 

5. Der skal føres tilsyn med hver 

tilbagesendelsesoperation, jf. artikel 8, stk. 

6, i direktiv 2008/115/EF. Tilsynet med 

fælles tilbagesendelsesoperationer skal 

udføres af observatøren ved 

tvangsmæssige tilbagesendelser på 

grundlag af objektive og gennemsigtige 

kriterier og omfatte hele den fælles 

tilbagesendelsesoperation fra før afrejsen 

til overdragelsen af de personer, der er 

genstand for en afgørelse om 

tilbagesendelse, til tredjelandet. 

Observatøren ved tvangsmæssige 

tilbagesendelser indsender en rapport om 

tilsynet med operationen til den 

administrerende direktør og de 

kompetente nationale myndigheder i alle 

de medlemsstater, der er involveret i den 

pågældende operation. Enhver relevant 

opfølgning skal garanteres af henholdsvis 

den administrerende direktør og de 

kompetente nationale myndigheder. 

Or. en 
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Begrundelse 

Det skal tydeliggøres, at rapporter vedrørende tilsyn med tilbagesendelsesoperationer skal 

indsendes til den administrerende direktør og de kompetente nationale myndigheder for at 

sikre passende opfølgning på alle problemer, der er opstået under 

tilbagesendelsesoperationen. 

 

Ændringsforslag  765 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Agenturet finansierer eller 

medfinansierer tilbagesendelsesoperationer 

med tilskud fra sit budget, jf. de finansielle 

regler, der gælder for agenturet, idet 

tilbagesendelsesoperationer, der 

gennemføres af mere end én medlemsstat 

eller fra hotspotområder prioriteres. 

6. Agenturet finansierer eller 

medfinansierer tilbagesendelsesoperationer 

med tilskud fra sit budget, jf. de finansielle 

regler, der gælder for agenturet, idet 

tilbagesendelsesoperationer, der 

gennemføres af det største antal 

medlemsstater eller fra hotspotområder 

prioriteres. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  766 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Agenturet må ikke koordinere, 

tilrettelægge eller foreslå 

tilbagesendelsesoperationer eller -

interventioner til noget tredjeland, hvor 

der gennem risikoanalyser eller rapporter 

fra EU-institutioner, EU-

Udenrigstjenesten eller EU-agenturer er 

påvist risici for krænkelse af 

grundlæggende rettigheder eller alvorlige 

mangler. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  767 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Forslag til forordning 

Artikel 28 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 28 udgår 

Pulje af observatører ved tvangsmæssig 

tilbagesendelse 

 

1. Agenturet opretter en pulje af 

observatører ved tvangsmæssig 

tilbagesendelse fra de nationale 

kompetente organer, som fører tilsyn med 

gennemførelsen af tvangsmæssige 

tilbagesendelser, jf. artikel 8, stk. 6, i 

direktiv 2008/115/EF, og som er uddannet 

hertil, jf. artikel 35. 

 

2. Den administrerende direktør træffer 

afgørelse om profilerne for og antallet af 

observatører, der skal stilles til rådighed 

til puljen. Den samme procedure finder 

anvendelse med hensyn til senere 

ændringer af profilerne og antallet. 

Medlemsstaterne bidrager til puljen ved at 

udnævne observatører svarende til den 

definerede profil. 

 

3. Agenturet stiller på anmodning 

sådanne observatører til rådighed for de 

deltagende medlemsstater, som på deres 

vegne skal føre tilsyn med, at 

tilbagesendelsesoperationen gennemføres 

på korrekt vis, og deltage i 

tilbagesendelsesoperationer. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  768 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 
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Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Agenturet opretter en pulje af 

observatører ved tvangsmæssig 

tilbagesendelse fra de nationale 

kompetente organer, som fører tilsyn med 

gennemførelsen af tvangsmæssige 

tilbagesendelser, jf. artikel 8, stk. 6, i 

direktiv 2008/115/EF, og som er uddannet 

hertil, jf. artikel 35. 

1. Agenturet for Grundlæggende 

Rettigheder opretter en pulje af 

observatører ved tvangsmæssig 

tilbagesendelse fra de nationale 

kompetente organer, som fører uafhængigt 

tilsyn med gennemførelsen af 

tvangsmæssige tilbagesendelser, jf. artikel 

8, stk. 6, i direktiv 2008/115/EF, og som er 

uddannet hertil, jf. artikel 35. Observatører 

ved tvangsmæssig tilbagesendelse 

indsender desuden en rapport til 

agenturet, herunder den ansvarlige for 

grundlæggende rettigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  769 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Agenturet opretter en pulje af 

observatører ved tvangsmæssig 

tilbagesendelse fra de nationale 

kompetente organer, som fører tilsyn med 

gennemførelsen af tvangsmæssige 

tilbagesendelser, jf. artikel 8, stk. 6, i 

direktiv 2008/115/EF, og som er uddannet 

hertil, jf. artikel 35. 

1. Agenturet opretter en pulje af 

observatører ved tvangsmæssig 

tilbagesendelse fra de nationale 

kompetente organer, som fører uafhængigt 

tilsyn med gennemførelsen af 

tvangsmæssige tilbagesendelser, jf. artikel 

8, stk. 6, i direktiv 2008/115/EF, og som er 

uddannet hertil, jf. artikel 35. Observatører 

ved tvangsmæssig tilbagesendelse 

indsender desuden en rapport til 

agenturet, herunder den ansvarlige for 

grundlæggende rettigheder. 

Or. en 
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Begrundelse 

Retningslinje 20, stk. 3, i Europarådets "Tyve retningslinjer om tvangsmæssige 

tilbagesendelser" fastslår, at "tvangsmæssig tilbagesendelse skal være fuldt ud dokumenteret, 

navnlig hvad angår alle betydelige hændelser, der indtræffer, eller alle tvangsmidler, der 

bruges under operationen". Frontex' adfærdskodeks for fælles tilbagesendelsesoperationer 

(artikel 14, stk. 6) understreger observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelses pligt til 

rettidigt efter afslutningen af en fælles tilbagesendelsesoperation at sende deres rapport til 

Frontex og om at inkludere deres observationer i den endelige rapport om 

tilbagesendelsesoperation, der skal indsendes til Frontex. 

 

Ændringsforslag  770 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Agenturet opretter en pulje af 

observatører ved tvangsmæssig 

tilbagesendelse fra de nationale 

kompetente organer, som fører tilsyn med 

gennemførelsen af tvangsmæssige 

tilbagesendelser, jf. artikel 8, stk. 6, i 

direktiv 2008/115/EF, og som er uddannet 

hertil, jf. artikel 35. 

1. Agenturet opretter, efter at have 

rådført sig med Det Europæiske Agentur 

for Grundlæggende Rettigheder, en pulje 

af observatører ved tvangsmæssig 

tilbagesendelse fra de nationale 

kompetente organer, som fører tilsyn med 

gennemførelsen af tvangsmæssige 

tilbagesendelser, jf. artikel 8, stk. 6, i 

direktiv 2008/115/EF, og som er uddannet 

hertil, jf. artikel 35. Den Europæiske 

Unions Agentur for Grundlæggende 

Rettigheder udvikler metoder og 

standarder til at forbedre kvaliteten af 

tilsynet og er ansvarlig for uddannelse af 

observatører ved tvangsmæssig 

tilbagesendelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  771 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den administrerende direktør 

træffer afgørelse om profilerne for og 

antallet af observatører, der skal stilles til 

rådighed til puljen. Den samme procedure 

finder anvendelse med hensyn til senere 

ændringer af profilerne og antallet. 

Medlemsstaterne bidrager til puljen ved at 

udnævne observatører svarende til den 

definerede profil. 

2. Den administrerende direktør 

træffer afgørelse om profilerne for og 

antallet af observatører, der skal stilles til 

rådighed til puljen. Den samme procedure 

finder anvendelse med hensyn til senere 

ændringer af profilerne og antallet. 

Medlemsstaterne bidrager til puljen ved at 

udnævne observatører svarende til den 

definerede profil. I puljen skal der 

medtages observatører ved tvangsmæssig 

tilbagesendelse specialiseret i beskyttelse 

af børn, og de er påkrævet ved enhver 

tilbagesendelsesoperation, der involverer 

børn. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  772 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den administrerende direktør 

træffer afgørelse om profilerne for og 

antallet af observatører, der skal stilles til 

rådighed til puljen. Den samme procedure 

finder anvendelse med hensyn til senere 

ændringer af profilerne og antallet. 

Medlemsstaterne bidrager til puljen ved at 

udnævne observatører svarende til den 

definerede profil. 

2. Den administrerende direktør 

træffer afgørelse om profilerne for og 

antallet af observatører, der skal stilles til 

rådighed til puljen. Den samme procedure 

finder anvendelse med hensyn til senere 

ændringer af profilerne og antallet. 

Medlemsstaterne bidrager til puljen ved at 

udnævne observatører svarende til den 

definerede profil. I puljen skal der 

medtages en specialist i beskyttelse af 

børn, og de er påkrævet ved enhver 

tilbagesendelsesoperation, der involverer 

børn. 

Or. en 
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Ændringsforslag  773 

Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den administrerende direktør 

træffer afgørelse om profilerne for og 

antallet af observatører, der skal stilles til 

rådighed til puljen. Den samme procedure 

finder anvendelse med hensyn til senere 

ændringer af profilerne og antallet. 

Medlemsstaterne bidrager til puljen ved at 

udnævne observatører svarende til den 

definerede profil. 

2. Bestyrelsen træffer efter forslag 

fra den administrerende direktør afgørelse 

om profilerne for og antallet af 

observatører, der skal stilles til rådighed til 

puljen. Den samme procedure finder 

anvendelse med hensyn til senere 

ændringer af profilerne og generelle antal. 

Medlemsstaterne bidrager, når det er 

muligt, til puljen ved at udnævne 

observatører svarende til den definerede 

profil. 

Or. en 

Begrundelse 

Bestyrelsen afgør profilen og antallet i overensstemmelse med proceduren vedrørende andre 

puljer, der er planlagt i dette forslag. 

 

Ændringsforslag  774 

Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaternes bidrag, hvad 

angår deres observatører ved 

tvangsmæssig tilbagesendelse til 

specifikke tilbagesendelsesoperationer i 

det følgende år, planlægges på grundlag 

af årlige bilaterale forhandlinger og 

aftaler mellem agenturet og 

medlemsstaterne. I overensstemmelse med 

disse aftaler stiller medlemsstaterne 

observatører ved tvangsmæssig 

tilbagesendelse til rådighed med henblik 
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på udsendelse efter anmodning fra 

agenturet, medmindre de står i en 

ekstraordinær situation, der i væsentlig 

grad påvirker udførelsen af nationale 

opgaver. En sådan anmodning indgives 

mindst 21 arbejdsdage før den planlagte 

udsendelse, eller fem arbejdsdage i 

tilfælde af hurtig intervention i 

forbindelse med tilbagesendelse. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne bestemmelse afspejler lignende bestemmelser for andre puljer og er vigtig i 

forbindelse med observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse. 

 

Ændringsforslag  775 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Observatører ved tvangsmæssig 

tilbagesendelse er omfattet af deres 

oprindelsesmedlemsstats disciplinære 

bestemmelser. Oprindelsesmedlemsstaten 

sørger for passende disciplinære eller 

andre foranstaltninger i 

overensstemmelse med sin nationale 

lovgivning i tilfælde af overtrædelse af de 

grundlæggende rettigheder eller 

forpligtelser vedrørende international 

beskyttelse under udførelsen af en 

tilbagesendelsesoperation eller en hurtig 

tilbagesendelse. 

Or. en 

Begrundelse 

Observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse bør være underlagt samme disciplinære 

foranstaltninger som grænsevagter, der deltager i europæiske grænse- og kystvagthold under 
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artikel 20. 

 

Ændringsforslag  776 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Forslag til forordning 

Artikel 29 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 29 udgår 

Pulje af ledsagere ved tvangsmæssig 

tilbagesendelse 

 

1. Agenturet opretter en pulje af ledsagere 

ved tvangsmæssig tilbagesendelse fra de 

nationale kompetente organer, som 

gennemfører tvangsmæssige 

tilbagesendelser i overensstemmelse med 

kravene i artikel 8, stk. 4 og 5, i direktiv 

2008/115/EF, og som er uddannet hertil, 

jf. artikel 35. 

 

2. Den administrerende direktør træffer 

afgørelse om profilerne for og antallet af 

ledsagere, der skal stilles til rådighed til 

puljen. Den samme procedure finder 

anvendelse med hensyn til senere 

ændringer af profilerne og antallet. 

Medlemsstaterne bidrager til puljen ved at 

udnævne ledsagere svarende til den 

definerede profil. 

 

3. Agenturet stiller på anmodning 

sådanne ledsagere til rådighed for 

deltagende medlemsstater, som på deres 

vegne skal ledsage de personer, der er 

genstand for en tilbagesendelsesafgørelse, 

og deltage i tilbagesendelsesoperationer. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  777 

Ska Keller 
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Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Agenturet opretter en pulje af 

ledsagere ved tvangsmæssig 

tilbagesendelse fra de nationale 

kompetente organer, som gennemfører 

tvangsmæssige tilbagesendelser i 

overensstemmelse med kravene i artikel 8, 

stk. 4 og 5, i direktiv 2008/115/EF, og som 

er uddannet hertil, jf. artikel 35. 

1. Agenturet opretter en pulje af 

ledsagere ved tvangsmæssig 

tilbagesendelse fra de nationale 

kompetente organer, som gennemfører 

tvangsmæssige tilbagesendelser i 

overensstemmelse med kravene i artikel 8, 

stk. 4 og 5, i direktiv 2008/115/EF, og som 

er uddannet hertil, jf. artikel 35, herunder i 

grundlæggende rettigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  778 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den administrerende direktør 

træffer afgørelse om profilerne for og 

antallet af ledsagere, der skal stilles til 

rådighed til puljen. Den samme procedure 

finder anvendelse med hensyn til senere 

ændringer af profilerne og antallet. 

Medlemsstaterne bidrager til puljen ved at 

udnævne ledsagere svarende til den 

definerede profil. 

2. Den administrerende direktør 

træffer afgørelse om profilerne for og 

antallet af ledsagere, der skal stilles til 

rådighed til puljen. Den samme procedure 

finder anvendelse med hensyn til senere 

ændringer af profilerne og antallet. 

Medlemsstaterne bidrager til puljen ved at 

udnævne ledsagere svarende til den 

definerede profil. I puljen skal der 

medtages ledsagere ved tvangsmæssig 

tilbagesendelse specialiseret i beskyttelse 

af børn, og de er påkrævet ved enhver 

tilbagesendelsesoperation, der involverer 

børn. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  779 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 
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Gérard Deprez 

 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den administrerende direktør 

træffer afgørelse om profilerne for og 

antallet af ledsagere, der skal stilles til 

rådighed til puljen. Den samme procedure 

finder anvendelse med hensyn til senere 

ændringer af profilerne og antallet. 

Medlemsstaterne bidrager til puljen ved at 

udnævne ledsagere svarende til den 

definerede profil. 

2. Den administrerende direktør 

træffer afgørelse om profilerne for og 

antallet af ledsagere, der skal stilles til 

rådighed til puljen. Den samme procedure 

finder anvendelse med hensyn til senere 

ændringer af profilerne og antallet. 

Medlemsstaterne bidrager til puljen ved at 

udnævne ledsagere svarende til den 

definerede profil. I puljen skal der 

medtages en specialist i beskyttelse af 

børn, og de er påkrævet ved enhver 

tilbagesendelsesoperation, der involverer 

børn. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  780 

Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den administrerende direktør 

træffer afgørelse om profilerne for og 

antallet af ledsagere, der skal stilles til 

rådighed til puljen. Den samme procedure 

finder anvendelse med hensyn til senere 

ændringer af profilerne og antallet. 

Medlemsstaterne bidrager til puljen ved at 

udnævne ledsagere svarende til den 

definerede profil. 

2. Bestyrelsen træffer efter forslag 

fra den administrerende direktør afgørelse 

om profilerne for og antallet af ledsagere, 

der skal stilles til rådighed til puljen. Den 

samme procedure finder anvendelse med 

hensyn til senere ændringer af profilerne 

og det samlede antal. Medlemsstaterne 

bidrager til puljen ved at udnævne 

ledsagere svarende til den definerede 

profil. 

Or. en 
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Begrundelse 

Det bør være bestyrelsen, der træffer afgørelse om og fastlægger proceduren vedrørende 

ledsagernes profil og antal. 

 

Ændringsforslag  781 

Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaternes bidrag, hvad 

angår deres ledsagere ved tvangsmæssig 

tilbagesendelse til specifikke 

tilbagesendelsesoperationer i det følgende 

år, planlægges på grundlag af årlige 

bilaterale forhandlinger og aftaler mellem 

agenturet og medlemsstaterne. I 

overensstemmelse med disse aftaler stiller 

medlemsstaterne ledsagere ved 

tvangsmæssig tilbagesendelse til rådighed 

med henblik på udsendelse efter 

anmodning fra agenturet, medmindre de 

står i en ekstraordinær situation, der i 

væsentlig grad påvirker udførelsen af 

nationale opgaver. En sådan anmodning 

indgives mindst 21 arbejdsdage før den 

planlagte udsendelse, eller fem 

arbejdsdage i tilfælde af hurtig 

intervention i forbindelse med 

tilbagesendelse. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne bestemmelse afspejler lignende bestemmelser for andre puljer og er vigtig i 

forbindelse med ledsagere ved tvangsmæssig tilbagesendelse. 

 

Ændringsforslag  782 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Agenturet stiller på anmodning 

sådanne ledsagere til rådighed for 

deltagende medlemsstater, som på deres 

vegne skal ledsage de personer, der er 

genstand for en tilbagesendelsesafgørelse, 

og deltage i tilbagesendelsesoperationer. 

3. Agenturet stiller på anmodning 

sådanne ledsagere til rådighed for 

deltagende medlemsstater, som på deres 

vegne skal ledsage de personer, der er 

genstand for en tilbagesendelsesafgørelse, 

og deltage i tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelsesoperationer. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  783 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Ledsagere ved tvangsmæssig 

tilbagesendelse er omfattet af deres 

oprindelsesmedlemsstats disciplinære 

bestemmelser. Oprindelsesmedlemsstaten 

sørger for passende disciplinære eller 

andre foranstaltninger i 

overensstemmelse med sin nationale 

lovgivning i tilfælde af tilsidesættelse af 

de grundlæggende rettigheder eller 

forpligtelser vedrørende international 

beskyttelse under udførelsen af en 

tilbagesendelsesoperation eller en hurtig 

tilbagesendelse. 

Or. en 

Begrundelse 

Ledsagere ved tvangsmæssig tilbagesendelse bør være underlagt samme disciplinære 

foranstaltninger som grænsevagter, der deltager i europæiske grænse- og kystvagthold under 

artikel 20. 
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Ændringsforslag  784 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Agenturet opretter en pulje af 

tilbagesendelsesspecialister fra nationale 

kompetente organer og agenturets 

personale, som har de kvalifikationer og 

den ekspertise, der er nødvendig for at 

gennemføre tilbagesendelsesrelaterede 

aktiviteter, og som er uddannet hertil, jf. 

artikel 35. Disse specialister stilles til 

rådighed til udførelsen af særlige opgaver 

såsom identifikation af særlige grupper af 

tredjelandsstatsborgere, erhvervelse af 

rejsedokumenter fra tredjelande og fremme 

af det konsulære samarbejde. 

1. Agenturet opretter en pulje af 

tilbagesendelsesspecialister fra nationale 

kompetente organer og agenturets 

personale, som har de kvalifikationer og 

den ekspertise, der er nødvendig for at 

gennemføre tilbagesendelsesrelaterede 

aktiviteter, og som er uddannet hertil, jf. 

artikel 35. Disse specialister stilles til 

rådighed til udførelsen af særlige opgaver 

såsom identifikation af særlige grupper af 

tredjelandsstatsborgere, erhvervelse af 

rejsedokumenter fra tredjelande og fremme 

af det konsulære samarbejde, uden at 

videregive oplysninger om, hvorvidt 

tredjelandsborgeren har anmodet om asyl. 

Or. en 

Begrundelse 

Artikel 25 i Genèvekonventionen, der omhandler administrativ bistand, afspejler også det 

faktum, at en flygtning ikke kan regne med national beskyttelse i hans eller hendes 

oprindelsesland. Den har også til formål at forebygge, at en flygtning bliver udsat for 

forfølgelse gennem kontakt med myndighederne i sit oprindelsesland, og forhindre, at 

familiemedlemmer og/eller tæt knyttede personer, der fortsat er i oprindelseslandet, bringes i 

fare. 

 

Ændringsforslag  785 

Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den administrerende direktør 

træffer afgørelse om profilerne for og 

2. Bestyrelsen træffer efter forslag 

fra den administrerende direktør afgørelse 
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antallet af ledsagere ved tvangsmæssig 

tilbagesendelse, der skal stilles til rådighed 

for puljen. Den samme procedure finder 

anvendelse med hensyn til senere 

ændringer af profilerne og antallet. 

Medlemsstaterne bidrager til puljen ved at 

udpege specialister svarende til den 

definerede profil. 

om profilerne for og antallet af 

tilbagesendelsesspecialister, der skal stilles 

til rådighed for puljen. Den samme 

procedure finder anvendelse med hensyn til 

senere ændringer af profilerne og det 

samlede antal. Medlemsstaterne bidrager 

til puljen ved at udpege specialister 

svarende til den definerede profil. 

Or. en 

Begrundelse 

Det bør være bestyrelsen, der træffer denne afgørelse, og proceduren for at stille specialister 

ved tvangsmæssig tilbagesendelse til rådighed bør tilpasses proceduren for andre profiler. 

 

Ændringsforslag  786 

Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaternes bidrag, hvad 

angår deres specialister i tilbagesendelse 

til specifikke tilbagesendelsesoperationer i 

det følgende år, planlægges på grundlag 

af årlige bilaterale forhandlinger og 

aftaler mellem agenturet og 

medlemsstaterne. I overensstemmelse med 

disse aftaler stiller medlemsstaterne 

specialister i tilbagesendelse til rådighed 

med henblik på udsendelse efter 

anmodning fra agenturet, medmindre de 

står i en ekstraordinær situation, der i 

væsentlig grad påvirker udførelsen af 

nationale opgaver. En sådan anmodning 

indgives mindst 21 arbejdsdage før den 

planlagte udsendelse, eller fem 

arbejdsdage i tilfælde af hurtig 

intervention i forbindelse med 

tilbagesendelse. 

Or. en 
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Begrundelse 

Denne bestemmelse afspejler lignende bestemmelser for andre puljer og er vigtig i 

forbindelse med specialister i tvangsmæssig tilbagesendelse. 

 

Ændringsforslag  787 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Specialister i tvangsmæssig 

tilbagesendelse er omfattet af enten deres 

oprindelsesmedlemsstats eller agenturets 

disciplinære foranstaltninger. Agenturet 

sørger for passende disciplinær handling i 

overensstemmelse med dets 

adfærdskodeks, og 

oprindelsesmedlemsstaten sørger for 

passende disciplinære eller andre 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

sin nationale lovgivning i tilfælde af 

overtrædelse af de grundlæggende 

rettigheder eller forpligtelser vedrørende 

international beskyttelse under udførelsen 

af en fælles operation eller hurtig 

grænseintervention. 

Or. en 

Begrundelse 

Specialisterne i tilbagesendelse bør være underlagt samme disciplinære foranstaltninger som 

grænsevagter, der deltager i europæiske grænsevagthold under artikel 20. 

 

Ændringsforslag  788 

Marina Albiol Guzmán 

 

Forslag til forordning 

Artikel 32 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  789 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når medlemsstaterne står over for 

en stor opgave med at opfylde forpligtelsen 

til at sende tredjelandsstatsborgere med 

ulovligt ophold tilbage, jf. direktiv 

2008/115/EF, yder agenturet på anmodning 

af en eller flere medlemsstater passende 

teknisk og operationel støtte i form af en 

intervention i forbindelse med 

tilbagesendelse. En sådan intervention kan 

bestå i udsendelsen af europæiske 

indsatshold til brug ved tilbagesendelser til 

værtsmedlemsstaterne og tilrettelæggelsen 

af tilbagesendelsesoperationer fra 

værtsmedlemsstaterne. Medlemsstaterne 

informerer regelmæssigt agenturet om 

deres behov for teknisk og operationel 

bistand, og agenturet udarbejder på 

grundlag heraf en rullende plan for 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelse. 

1. Når medlemsstaterne står over for 

en stor opgave med at opfylde forpligtelsen 

til at sende tredjelandsstatsborgere med 

ulovligt ophold tilbage, jf. direktiv 

2008/115/EF, yder agenturet på anmodning 

af en eller flere medlemsstater passende 

teknisk og operationel støtte i form af en 

intervention i forbindelse med 

tilbagesendelse. Agenturet kan på eget 

initiativ yde en sådan teknisk og 

operationel bistand til medlemsstaterne. 

En sådan intervention kan bestå i 

udsendelsen af europæiske indsatshold til 

brug ved tilbagesendelser til 

værtsmedlemsstaterne og tilrettelæggelsen 

af tilbagesendelsesoperationer fra 

værtsmedlemsstaterne. Medlemsstaterne 

informerer regelmæssigt agenturet om 

deres behov for teknisk og operationel 

bistand, og agenturet udarbejder på 

grundlag heraf en rullende plan for 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelse. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  790 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes, Elly Schlein 
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Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når medlemsstaterne står over for 

en stor opgave med at opfylde forpligtelsen 

til at sende tredjelandsstatsborgere med 

ulovligt ophold tilbage, jf. direktiv 

2008/115/EF, yder agenturet på anmodning 

af en eller flere medlemsstater passende 

teknisk og operationel støtte i form af en 

intervention i forbindelse med 

tilbagesendelse. En sådan intervention kan 

bestå i udsendelsen af europæiske 

indsatshold til brug ved tilbagesendelser til 

værtsmedlemsstaterne og tilrettelæggelsen 

af tilbagesendelsesoperationer fra 

værtsmedlemsstaterne. Medlemsstaterne 

informerer regelmæssigt agenturet om 

deres behov for teknisk og operationel 

bistand, og agenturet udarbejder på 

grundlag heraf en rullende plan for 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelse. 

1. Når medlemsstaterne står over for 

en stor opgave med at opfylde forpligtelsen 

til at sende tredjelandsstatsborgere, der er 

genstand for en endelig afgørelse om 

tilbagesendelse, tilbage, jf. direktiv 

2008/115/EF, yder agenturet på anmodning 

af en eller flere medlemsstater passende 

teknisk og operationel støtte i form af en 

intervention i forbindelse med 

tilbagesendelse. En sådan intervention kan 

bestå i udsendelsen af europæiske 

indsatshold til brug ved tilbagesendelser til 

værtsmedlemsstaterne og tilrettelæggelsen 

af tilbagesendelsesoperationer fra 

værtsmedlemsstaterne. Medlemsstaterne 

informerer regelmæssigt agenturet om 

deres behov for teknisk og operationel 

bistand, og agenturet udarbejder på 

grundlag heraf en rullende plan for 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  791 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når medlemsstaterne står over for 

en stor opgave med at opfylde forpligtelsen 

til at sende tredjelandsstatsborgere med 

ulovligt ophold tilbage, jf. direktiv 

2008/115/EF, yder agenturet på anmodning 

af en eller flere medlemsstater passende 

teknisk og operationel støtte i form af en 

intervention i forbindelse med 

tilbagesendelse. En sådan intervention kan 

bestå i udsendelsen af europæiske 

1. Når medlemsstaterne står over for 

en stor opgave med at opfylde forpligtelsen 

til at sende tredjelandsstatsborgere med 

irregulært ophold tilbage, jf. direktiv 

2008/115/EF, yder agenturet på anmodning 

af en eller flere medlemsstater passende 

teknisk og operationel støtte i form af en 

intervention i forbindelse med 

tilbagesendelse. En sådan intervention kan 

bestå i udsendelsen af europæiske 
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indsatshold til brug ved tilbagesendelser til 

værtsmedlemsstaterne og tilrettelæggelsen 

af tilbagesendelsesoperationer fra 

værtsmedlemsstaterne. Medlemsstaterne 

informerer regelmæssigt agenturet om 

deres behov for teknisk og operationel 

bistand, og agenturet udarbejder på 

grundlag heraf en rullende plan for 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelse. 

indsatshold til brug ved tilbagesendelser til 

værtsmedlemsstaterne og tilrettelæggelsen 

af tilbagesendelsesoperationer fra 

værtsmedlemsstaterne. Medlemsstaterne 

informerer regelmæssigt agenturet om 

deres behov for teknisk og operationel 

bistand, og agenturet udarbejder på 

grundlag heraf en rullende plan for 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelse. Mindst en repræsentant 

for medlemsstaterne og en observatør ved 

tvangsmæssige tilbagesendelser fra den 

pulje, der er oprettet i henhold til artikel 

28, skal være til stede under hele 

tilbagesendelsesinterventionen og indtil 

ankomsten i det tredjeland, hvortil 

tilbagesendelsen sker. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  792 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis medlemsstaterne står over for 

et særligt og uforholdsmæssigt stort pres, 

når de skal opfylde deres forpligtelse til at 

sende tredjelandsstatsborgere med ulovligt 

ophold tilbage, jf. direktiv 2008/115/EF, 

yder agenturet på anmodning af en eller 

flere medlemsstater passende teknisk og 

operationel støtte i form af en hurtig 

intervention i forbindelse med 

tilbagesendelse. Agenturet kan på eget 

initiativ yde en sådan teknisk og 

operationel bistand til medlemsstaterne. En 

hurtig intervention i forbindelse med 

tilbagesendelse kan bestå i udsendelsen af 

europæiske indsatshold til brug ved 

tilbagesendelser til værtsmedlemsstaterne 

og tilrettelæggelsen af 

tilbagesendelsesoperationer fra 

2. Hvis medlemsstaterne står over for 

et særligt og uforholdsmæssigt stort pres, 

når de skal opfylde deres forpligtelse til at 

sende tredjelandsstatsborgere, der er 

genstand for en endelig afgørelse om 

tilbagesendelse, tilbage, jf. direktiv 

2008/115/EF, yder agenturet på anmodning 

af en eller flere medlemsstater passende 

teknisk og operationel støtte i form af en 

intervention i forbindelse med 

tilbagesendelse. Agenturet kan på eget 

initiativ yde en sådan teknisk og 

operationel bistand til medlemsstaterne. En 

hurtig intervention i forbindelse med 

tilbagesendelse kan bestå i udsendelsen af 

europæiske indsatshold til brug ved 

tilbagesendelser til værtsmedlemsstaterne 

og tilrettelæggelsen af 

tilbagesendelsesoperationer fra 
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værtsmedlemsstaterne. værtsmedlemsstaterne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  793 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis medlemsstaterne står over for 

et særligt og uforholdsmæssigt stort pres, 

når de skal opfylde deres forpligtelse til at 

sende tredjelandsstatsborgere med ulovligt 

ophold tilbage, jf. direktiv 2008/115/EF, 

yder agenturet på anmodning af en eller 

flere medlemsstater passende teknisk og 

operationel støtte i form af en hurtig 

intervention i forbindelse med 

tilbagesendelse. Agenturet kan på eget 

initiativ yde en sådan teknisk og 

operationel bistand til medlemsstaterne. 

En hurtig intervention i forbindelse med 

tilbagesendelse kan bestå i udsendelsen af 

europæiske indsatshold til brug ved 

tilbagesendelser til værtsmedlemsstaterne 

og tilrettelæggelsen af 

tilbagesendelsesoperationer fra 

værtsmedlemsstaterne. 

2. Hvis medlemsstaterne står over for 

et særligt og uforholdsmæssigt stort pres, 

når de skal opfylde deres forpligtelse til at 

sende tredjelandsstatsborgere med 

irregulært ophold tilbage, jf. direktiv 

2008/115/EF, yder agenturet på anmodning 

af en eller flere medlemsstater passende 

teknisk og operationel støtte i form af en 

hurtig intervention i forbindelse med 

tilbagesendelse. En hurtig intervention i 

forbindelse med tilbagesendelse kan bestå i 

udsendelsen af europæiske indsatshold til 

brug ved tilbagesendelser til 

værtsmedlemsstaterne og tilrettelæggelsen 

af tilbagesendelsesoperationer fra 

værtsmedlemsstaterne. Mindst en 

repræsentant for medlemsstaterne og en 

observatør ved tvangsmæssige 

tilbagesendelser fra den pulje, der er 

oprettet i henhold til artikel 28, skal være 

til stede under hele den hurtige 

tilbagesendelsesintervention og indtil 

ankomsten i det tredjeland, hvortil 

tilbagesendelsen sker. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  794 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Merja Kyllönen, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy 

 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 2 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Den administrerende direktør 

udarbejder sammen med medlemsstaterne 

og de europæiske institutioner en særlig 

bestemmelse for det personale, der er 

involveret i aktiviteter relateret til 

tilbagesendelse, udspecificerer deres 

opgaver, beføjelser og ansvarsområder. 

Særlige instruktioner bør også fastlægge 

beføjelserne for de piloter, der har 

kommandoen, og en udvidelse af 

strafferetten i det land, hvor luftfartøjet er 

hjemmehørende under international 

luftfartslovgivning1. 

 1 Artikel 3 i Tokyokonventionen af 1963 – 

registreret af Organisationen for 

International Civil Luftfart i 1969 ("den 

stat, hvor luftfartøjet er registreret, har 

kompetence til at behandle handlinger og 

lovovertrædelse begået om bord"). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  795 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den administrerende direktør 

udarbejder straks en operationel plan i 

samråd med værtsmedlemsstaterne og de 

medlemsstater, der er villige til at deltage i 

en intervention i forbindelse med 

tilbagesendelse. 

3. Den administrerende direktør 

udarbejder straks en operationel plan i 

samråd med værtsmedlemsstaterne og de 

medlemsstater, der er villige til at deltage i 

en intervention i forbindelse med 

tilbagesendelse. Der sendes straks en kopi 

af den operationelle plan til bestyrelsen. 

Or. fr 

Ændringsforslag  796 

Ska Keller 
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Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Den operationelle plan skal være 

bindende for agenturet, 

værtsmedlemsstaterne og de deltagende 

medlemsstater, og den skal dække alle 

nødvendige aspekter for gennemførelsen af 

interventionen i forbindelse med 

tilbagesendelse, navnlig en beskrivelse af 

situationen, mål, interventionens start og 

planlagte varighed, geografisk dækning og 

eventuel udsendelse til tredjelande, 

sammensætningen af indsatsholdet til brug 

ved tilbagesendelse, logistik, finansielle 

bestemmelser, retningslinjer for 

samarbejdet med tredjelande, andre EU-

agenturer og organer, relevante 

internationale og ikke-statslige 

organisationer. Enhver ændring eller 

tilpasning af den operationelle plan skal 

godkendes af den administrerende direktør, 

værtsmedlemsstaten og de deltagende 

medlemsstater. Agenturet sender straks en 

kopi af den ændrede eller tilpassede 

operationelle plan til de berørte 

medlemsstater og bestyrelsen. 

4. Den operationelle plan skal 

udarbejdes i henhold til artikel 15, og skal 
være bindende for agenturet, 

værtsmedlemsstaterne og de deltagende 

medlemsstater, og den skal dække alle 

nødvendige aspekter for gennemførelsen af 

interventionen i forbindelse med 

tilbagesendelse, navnlig en beskrivelse af 

situationen, mål, interventionens start og 

planlagte varighed, geografisk dækning og 

eventuel udsendelse til tredjelande, 

sammensætningen af, beskrivelse af 

opgaver og ansvar for indsatsholdet til 

brug ved tilbagesendelse, detaljerede 

bestemmelser om beskyttelse af 

grundlæggende rettigheder, herunder 

forholdsmæssig brug af tvang i medfør af 

artikel 39, stk. 6, logistik, finansielle 

bestemmelser, retningslinjer for 

samarbejdet med tredjelande, andre EU-

agenturer og organer, relevante 

internationale og ikke-statslige 

organisationer. Enhver ændring eller 

tilpasning af den operationelle plan skal 

godkendes af den administrerende direktør, 

værtsmedlemsstaten og de deltagende 

medlemsstater. Agenturet sender straks en 

kopi af den ændrede eller tilpassede 

operationelle plan til de berørte 

medlemsstater og bestyrelsen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  797 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Agenturet finansierer eller 6. Agenturet finansierer eller 
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medfinansierer interventioner i forbindelse 

med tilbagesendelse med tilskud fra dets 

budget, jf. de finansielle regler, der gælder 

for agenturet. 

medfinansierer interventioner i forbindelse 

med tilbagesendelse med tilskud til 

medlemsstaterne fra dets budget, jf. de 

finansielle regler, der gælder for agenturet. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  798 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana 

Gomes, Birgit Sippel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 32 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 32a 

 Evaluering af tilbagesendelsesoperationer 

og -interventioner 

 Den administrerende direktør evaluerer 

resultaterne af 

tilbagesendelsesoperationer og -

interventioner og sender detaljerede 

evalueringsrapporter sammen med 

bemærkningerne fra den ansvarlige for 

grundlæggende rettigheder senest 60 dage 

efter disse fælles operationers og 

interventioners afslutning. Agenturet 

foretager en omfattende sammenlignende 

analyse af disse resultater for at fremme 

kvaliteten, sammenhængen, effektiviteten 

og overholdelse af grundlæggende 

rettigheder under fremtidige fælles 

operationer og hurtige 

grænseinterventioner og vedlægger 

analysen sin konsoliderede årsberetning. 

Or. en 

Begrundelse 

Ligesom den administrerende direktør opfordres til at evaluere resultaterne af fælles 

operationer og hurtige grænseinterventioner under artikel 25, skal han eller hun også 

evaluere resultaterne af tilbagesendelsesoperationer og -interventioner på en lignende måde. 
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Ændringsforslag  799 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Forslag til forordning 

Artikel 32 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 32a 

 Evaluering af tilbagesendelsesoperationer 

og -interventioner 

 Den administrerende direktør evaluerer 

adfærden og resultaterne af 

tilbagesendelsesoperationer og -

interventioner og sender de detaljerede 

evalueringsrapporter sammen med 

bemærkningerne fra kontoret med ansvar 

for grundlæggende rettigheder senest 60 

dage efter disse fælles operationers og 

interventioners afslutning. Agenturet 

foretager en omfattende sammenlignende 

analyse af disse resultater for at fremme 

kvaliteten, sammenhængen og 

effektiviteten af fremtidige operationer og 

interventioner og vedlægger analysen sin 

konsoliderede årsberetning. 

Or. en 

Begrundelse 

Ligesom for fælles operationer og hurtige grænseinterventioner, bør der være en evaluering. 

 

Ændringsforslag  800 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis 

Kyrkos, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 32 b (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 32b 

 Suspendering eller ophør af 

tilbagesendelsesoperationer og -

interventioner 

 1. Efter at have underrettet de 

pågældende medlemsstater bringer den 

administrerende direktør 

tilbagesendelsesoperationer og -

interventioner til ophør, hvis 

betingelserne for at gennemføre disse 

fælles aktiviteter ikke længere er opfyldt. 

 2. Den administrerende direktør kan 

trække finansieringen af en 

tilbagesendelsesintervention tilbage, 

suspendere den eller bringe den til ophør, 

hvis den operationelle plan ikke 

overholdes enten af værtsmedlemsstaten 

eller de deltagende medlemsstater. 

 3. Den administrerende direktør trækker 

finansieringen af en 

tilbagesendelsesoperation eller -

intervention tilbage eller suspenderer eller 

bringer den til ophør helt eller delvis, hvis 

den pågældende finder, at der er sket 

overtrædelser af de grundlæggende 

rettigheder eller forpligtelsen til at yde 

international beskyttelse, som er af 

alvorlig art, og som sandsynligvis vil vare 

ved. 

 4. Med henblik herpå fastlægger og 

offentliggør agenturet de kriterier, der 

fører til en afgørelse om suspendering, 

ophør eller tilbagetrækning af 

finansiering af en 

tilbagesendelsesoperation eller -

intervention. 

Or. en 

Begrundelse 

Ligesom den administrerende direktør under artikel 24 har bemyndigelse til at suspendere 

eller bringe fælles operationer eller grænseinterventioner til ophør, skal han eller hun have 
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tilladelse til at suspendere eller bringe en tilbagesendelsesoperation eller en 

tilbagesendelsesintervention til ophør. 

 

Ændringsforslag  801 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

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 

international beskyttelse, særlig princippet 

om non-refoulement. Med henblik herpå 

udarbejder, videreudvikler og gennemfører 

agenturet en strategi for grundlæggende 

rettigheder. 

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 

fra 1951, 1967-protokollen hertil og 

forpligtelserne vedrørende adgang til 

international beskyttelse, særlig princippet 

om non-refoulement. Med henblik herpå 

udarbejder, videreudvikler og gennemfører 

agenturet en strategi for grundlæggende 

rettigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  802 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

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 

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 
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de relevante dele af folkeretten, herunder 

konventionen om flygtninges retsstilling og 

forpligtelserne vedrørende adgang til 

international beskyttelse, særlig princippet 

om non-refoulement. Med henblik herpå 

udarbejder, videreudvikler og gennemfører 

agenturet en strategi for grundlæggende 

rettigheder. 

de relevante dele af folkeretten, herunder 

Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention, 
konventionen om flygtninges retsstilling og 

konventionen om barnets rettigheder, 

særlig princippet om non-refoulement. 

Med henblik herpå udarbejder, 

videreudvikler og gennemfører agenturet 

en strategi for grundlæggende rettigheder, 

herunder effektive mekanismer til både at 

føre tilsyn med og sikre, at 

grundlæggende rettigheder og 

retsstatsprincippet overholdes i alle 

agenturets aktiviteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  803 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

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 

international beskyttelse, særlig princippet 

om non-refoulement. Med henblik herpå 

udarbejder, videreudvikler og gennemfører 

agenturet en strategi for grundlæggende 

rettigheder. 

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, særlig 

princippet om non-refoulement. Med 

henblik herpå udarbejder, videreudvikler 

og gennemfører agenturet en strategi for 

grundlæggende rettigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  804 

Geoffrey Van Orden 
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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 

international beskyttelse, særlig 

princippet om non-refoulement. Med 

henblik herpå udarbejder, videreudvikler 

og gennemfører agenturet en strategi for 

grundlæggende rettigheder. 

1. Den europæiske grænse- og 

kystvagt sørger ved udførelsen af sine 

opgaver i henhold til denne forordning for, 

at menneskerettighederne beskyttes. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  805 

Ska Keller 

 

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 

international beskyttelse, særlig princippet 

om non-refoulement. Med henblik herpå 

udarbejder, videreudvikler og gennemfører 

agenturet en strategi for grundlæggende 

rettigheder. 

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, 

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 
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agenturet en strategi for grundlæggende 

rettigheder, herunder en effektiv 

mekanisme til at føre tilsyn med, at 

grundlæggende rettigheder og 

retsstatsprincippet overholdes i alle 

agenturets aktiviteter. 

Or. en 

Begrundelse 

Henvisningen til tilsynsmekanismen bringer denne artikel på linje med artikel 71, stk. 2, om 

den ansvarlige for grundlæggende rettigheders opgaver. Formuleringen er identisk med den i 

artikel 26a i den nuværende forordning om Frontex om en strategi for grundlæggende 

rettigheder. 

 

Ændringsforslag  806 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Therese Comodini 

Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck, 

Silvia Costa, Jean Lambert 

 

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 

international beskyttelse, særlig princippet 

om non-refoulement. Med henblik herpå 

udarbejder, videreudvikler og gennemfører 

agenturet en strategi for grundlæggende 

rettigheder. 

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 

FN's konvention om barnets rettigheder, 
konventionen om flygtninges retsstilling og 

forpligtelserne vedrørende adgang til 

international beskyttelse, særlig princippet 

om non-refoulement. Med henblik herpå 

udarbejder, videreudvikler og gennemfører 

agenturet en strategi for grundlæggende 

rettigheder, med særlig fokus på børns 

rettigheder for at sikre, at barnets tarv 

varetages bedst muligt i alle operationer. 

Or. en 
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Ændringsforslag  807 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

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 

international beskyttelse, særlig princippet 

om non-refoulement. Med henblik herpå 

udarbejder, videreudvikler og gennemfører 

agenturet en strategi for grundlæggende 

rettigheder. 

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, 

konventionen om afskaffelse af alle 

former for diskrimination imod kvinder, 

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 en strategi for grundlæggende 

rettigheder, herunder en effektiv 

mekanisme til at føre tilsyn med, at 

grundlæggende rettigheder og 

retsstatsprincippet overholdes i alle 

agenturets aktiviteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  808 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den europæiske grænse- og 1. Den europæiske grænse- og 
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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 

international beskyttelse, særlig princippet 

om non-refoulement. Med henblik herpå 

udarbejder, videreudvikler og 

gennemfører agenturet en strategi for 

grundlæggende rettigheder. 

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, 

Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention, relevante 

dele af folkeretten, herunder konventionen 

om flygtninges retsstilling, FN's 

konventionen om barnets rettigheder og 

forpligtelserne vedrørende adgang til 

international beskyttelse, særlig i 

forbindelse med princippet om non-

refoulement. 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget tilføjer en henvisning til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 

og FN's konventionen om barnets rettigheder. Den sletter også sidste sætning i stykket og 

flytter den til efterfølgende stykke for at opnå større ensartethed. 

 

Ændringsforslag  809 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Agenturet udarbejder, 

videreudvikler og gennemfører en strategi 

for grundlæggende rettigheder. Agenturet 

indfører, i tæt samarbejde med det 

rådgivende forum og kontoret for 

grundlæggende rettigheder, en effektiv 

mekanisme til at føre tilsyn med, at de 

grundlæggende rettigheder overholdes i 

alle agenturets aktiviteter. 

Or. en 
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Ændringsforslag  810 

Geoffrey Van Orden 

 

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. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  811 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef 

Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

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. Den europæiske grænse- og 

kystvagt sørger ved udførelsen af sine 

opgaver for, at ingen overtræder 

princippet om non-refoulement, sættes i 

land, tvinges til indrejse, føres eller på 

anden vis overdrages eller sendes tilbage til 

myndighederne i et land, hvor der blandt 

andet er alvorlig risiko for at den 

pågældende bliver idømt dødsstraf eller 

udsat for tortur, forfølgelse eller anden 

umenneskelig eller nedværdigende 

behandling eller straf, eller hvor den 

pågældendes frihed er i fare på grund af 

vedkommendes race, religion, 

nationalitet, seksuelle orientering, 

medlemsskab af en bestemt social gruppe 

eller politiske holdning, eller hvorfra den 
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pågældende risikerer at blive udvist, 

udsendt eller udleveret til et andet land, 

der overtræder dette princip. 

Or. en 

Begrundelse 

Tilpasning til artikel 4 i forordning (EU) nr. 656/2014 om regler for overvågning af de ydre 

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

 

Ændringsforslag  812 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

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. 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, hvor der blandt 

andet er alvorlig risiko for at den 

pågældende bliver idømt dødsstraf eller 

udsat for tortur, forfølgelse eller anden 

umenneskelig eller nedværdigende 

behandling eller straf, eller hvor den 

pågældendes liv eller frihed er i fare på 

grund af vedkommendes race, religion, 

nationalitet, seksuelle orientering, 

medlemsskab af en bestemt social gruppe 

eller politiske holdning, eller hvorfra den 

pågældende risikerer at blive udvist, 

udsendt eller udleveret til et andet land, 

der overtræder dette princip. Med henblik 

herpå skal der, inden et operationelt 

samarbejde med tredjelande indledes og i 

alle operationelle planer, indføres 

sikkerhedsforanstaltninger. 

Or. en 
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Ændringsforslag  813 

Ska Keller 

 

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. 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, hvor der blandt 

andet er alvorlig risiko for at den 

pågældende bliver idømt dødsstraf eller 

udsat for tortur, forfølgelse eller anden 

umenneskelig eller nedværdigende 

behandling eller straf, eller hvor den 

pågældendes liv eller frihed er i fare på 

grund af vedkommendes race, religion, 

nationalitet, seksuelle orientering, 

medlemsskab af en bestemt social gruppe 

eller politiske holdning, eller hvorfra den 

pågældende risikerer at blive udvist, 

udsendt eller udleveret til et andet land, 

der overtræder dette princip. 

Or. en 

Begrundelse 

Som i artikel 4, stk. 1 i forordningen om maritim overvågning. 

 

Ændringsforslag  814 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

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 

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 
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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. 

overdrages eller sendes tilbage til 

myndighederne i et land, der overtræder 

princippet om non-refoulement. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  815 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

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 

lægehjælp, personer med behov for 

international beskyttelse, personer i 

havsnød og andre særligt sårbare personer. 

3. Den europæiske grænse- og 

kystvagt tager ved udførelsen af sine 

opgaver hensyn til de særlige behov, som 

gør sig gældende for børn, personer med 

behov for lægehjælp, personer i havsnød 

og andre særligt sårbare personer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  816 

Ska Keller 

 

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 

lægehjælp, personer med behov for 

international beskyttelse, personer i 

havsnød og andre særligt sårbare personer. 

3. Den europæiske grænse- og 

kystvagt tager ved udførelsen af sine 

opgaver hensyn til rettigheder og opfylder 

de særlige behov, som gør sig gældende for 

børn, ofre for menneskehandel, personer 

med behov for lægehjælp, personer med 

behov for international beskyttelse, 

personer i havsnød og andre særligt sårbare 

personer. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  817 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

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 

lægehjælp, personer med behov for 

international beskyttelse, personer i 

havsnød og andre særligt sårbare personer. 

3. Den europæiske grænse- og 

kystvagt tager ved udførelsen af sine 

opgaver hensyn til de særlige behov, som 

gør sig gældende for børn, uledsagede 

mindreårige, ofre for menneskehandel, 

personer med behov for lægehjælp, 

personer med behov for international 

beskyttelse, personer i havsnød og andre 

særligt sårbare personer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  818 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Therese Comodini 

Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Nathalie 

Griesbeck, Jean Lambert 

 

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 

lægehjælp, personer med behov for 

international beskyttelse, personer i 

havsnød og andre særligt sårbare personer. 

3. Den europæiske grænse- og 

kystvagt tager ved udførelsen af sine 

opgaver hensyn til de særlige behov, som 

gør sig gældende for børn, særligt 

uledsagede mindreårige og børn med 

handicap, ofre for menneskehandel, 

personer med behov for lægehjælp, 

personer med behov for international 

beskyttelse, personer i havsnød og andre 

særligt sårbare personer. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  819 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

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 

lægehjælp, personer med behov for 

international beskyttelse, personer i 

havsnød og andre særligt sårbare 

personer. 

3. Den europæiske grænse- og 

kystvagt tager ved udførelsen af sine 

opgaver hensyn til de særlige behov, og 

identifikationen heraf, som gør sig 

gældende for personer i en sårbar 

situation, såsom børn, ofre for 

menneskehandel, personer med behov for 

lægehjælp, gravide kvinder, personer med 

behov for international beskyttelse og 

personer i havsnød. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  820 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

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 tager ved udførelsen af 

alle sine opgaver og sine forbindelser med 

tredjelande hensyn til rapporterne fra det 

rådgivende forum og den ansvarlige for 

grundlæggende rettigheder. Agenturet 

underretter det rådgivende forum og den 

ansvarlige for grundlæggende rettigheder 

om, hvordan det har ændret eller ikke har 

ændret sine aktiviteter som reaktion på 

rapporter og henstillinger fra disse 

organer og medtager oplysningerne i sin 

årlige rapport. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  821 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

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 tager ved udførelsen af 

alle sine opgaver og sine forbindelser med 

tredjelande hensyn til rapporterne fra det 

rådgivende forum og den ansvarlige for 

grundlæggende rettigheder. Agenturet 

underretter det rådgivende forum og den 

ansvarlige for grundlæggende rettigheder 

om, hvordan det har ændret eller ikke har 

ændret sine aktiviteter som reaktion på 

rapporter og henstillinger fra disse 

organer og medtager oplysningerne i sin 

årlige rapport. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  822 

Ska Keller 

 

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 tager ved udførelsen af 

alle sine opgaver, herunder 

videreudvikling og gennemførelse af en 

effektiv mekanisme til at føre tilsyn med 

overholdelsen af grundlæggende 

rettigheder, og sine forbindelser med 

tredjelande hensyn til rapporterne fra det 

rådgivende forum og den ansvarlige for 

grundlæggende rettigheder. 

Or. en 
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Ændringsforslag  823 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 4 – nr. 1 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1) Agenturet medtager et detaljeret 

program for videreudvikling og 

gennemførelse af strategien for 

grundlæggende rettigheder i sit årlige 

arbejdsprogram og sin rapport om den i 

sin årlige aktivitetsrapport. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  824 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Agenturet medtager et detaljeret 

program for videreudvikling og 

gennemførelse af strategien for 

grundlæggende rettigheder i sit flerårige 

arbejdsprogram og sin rapport om den i 

sin årlige aktivitetsrapport. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  825 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 4 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Agenturet medtager et detaljeret 

program for videreudvikling og 

gennemførelse af strategien for 

grundlæggende rettigheder i sit årlige 

arbejdsprogram og sin rapport om den i 

sin årlige aktivitetsrapport. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  826 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Agenturet udarbejder og 

videreudvikler en adfærdskodeks, der 

gælder for alle grænsekontroloperationer, 

der koordineres af agenturet. 

Adfærdskodeksen fastsætter procedurer, 

hvis formål er at sikre retsstatsprincipperne 

og overholdelsen af de grundlæggende 

rettigheder, med særlig vægt på uledsagede 

mindreårige og særligt sårbare personer 

samt personer, der søger international 

beskyttelse, og som gælder for alle 

personer, der deltager i agenturets 

aktiviteter. 

1. Agenturet udarbejder og 

videreudvikler en adfærdskodeks, der 

gælder for alle grænsekontroloperationer, 

der koordineres af agenturet, undtagen 

tilbagesendelser. Adfærdskodeksen 

fastsætter procedurer, hvis formål er at 

sikre retsstatsprincipperne og 

overholdelsen af de grundlæggende 

rettigheder, med særlig vægt på uledsagede 

mindreårige og særligt sårbare personer, og 

som gælder for alle personer, der deltager i 

agenturets aktiviteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  827 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Therese Comodini 

Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Jean 

Lambert, Nathalie Griesbeck 

 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Agenturet udarbejder og 

videreudvikler en adfærdskodeks, der 

gælder for alle grænsekontroloperationer, 

der koordineres af agenturet. 

Adfærdskodeksen fastsætter procedurer, 

hvis formål er at sikre retsstatsprincipperne 

og overholdelsen af de grundlæggende 

rettigheder, med særlig vægt på uledsagede 

mindreårige og særligt sårbare personer 

samt personer, der søger international 

beskyttelse, og som gælder for alle 

personer, der deltager i agenturets 

aktiviteter. 

1. Agenturet udarbejder og 

videreudvikler en adfærdskodeks, der 

gælder for alle grænsekontroloperationer, 

der koordineres af agenturet. 

Adfærdskodeksen fastsætter procedurer, 

hvis formål er at sikre retsstatsprincipperne 

og overholdelsen af de grundlæggende 

rettigheder, med særlig vægt på børn, 

uledsagede mindreårige og særligt sårbare 

personer samt personer, der søger 

international beskyttelse, og som gælder 

for alle personer, der deltager i agenturets 

aktiviteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  828 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Agenturet udarbejder og ajourfører 

jævnligt en adfærdskodeks for 

tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere 

med ulovligt ophold, idet denne skal 

anvendes under alle de 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser, som agenturet 

koordinerer eller tilrettelægger. 

Adfærdskodeksen skal indeholde en 

beskrivelse af fælles standardprocedurer, 

som forenkler tilrettelæggelsen af 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser og sikrer tilbagesendelse 

på en human måde og under fuld 

overholdelse af de grundlæggende 

rettigheder, navnlig princippet om den 

menneskelige værdighed, forbuddet mod 

2. Agenturet udarbejder og ajourfører 

jævnligt en adfærdskodeks for 

tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere, 

der er genstand for en endelig afgørelse 

om tilbagesendelse, idet denne skal 

anvendes under alle de 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser, som agenturet 

koordinerer eller tilrettelægger. 

Adfærdskodeksen skal indeholde en 

beskrivelse af fælles standardprocedurer, 

som forenkler tilrettelæggelsen af 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser og sikrer tilbagesendelse 

på en human måde og under fuld 

overholdelse af de grundlæggende 

rettigheder, navnlig princippet om den 
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tortur og umenneskelig eller 

nedværdigende behandling eller straf, 

retten til frihed og sikkerhed og retten til 

beskyttelse af personoplysninger og til 

ikkeforskelsbehandling. 

menneskelige værdighed, forbuddet mod 

tortur og umenneskelig eller 

nedværdigende behandling eller straf, 

retten til frihed og sikkerhed og retten til 

beskyttelse af personoplysninger og til 

ikkeforskelsbehandling. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  829 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-

aho 

 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Agenturet udarbejder og 

ajourfører jævnligt en adfærdskodeks for 

tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere 

med ulovligt ophold, idet denne skal 

anvendes under alle de 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser, som agenturet 

koordinerer eller tilrettelægger. 

Adfærdskodeksen skal indeholde en 

beskrivelse af fælles standardprocedurer, 

som forenkler tilrettelæggelsen af 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser og sikrer tilbagesendelse 

på en human måde og under fuld 

overholdelse af de grundlæggende 

rettigheder, navnlig princippet om den 

menneskelige værdighed, forbuddet mod 

tortur og umenneskelig eller 

nedværdigende behandling eller straf, 

retten til frihed og sikkerhed og retten til 

beskyttelse af personoplysninger og til 

ikkeforskelsbehandling. 

2. Agenturet følger håndbogen om 

tilbagesendelser for tilbagesendelse af 

tredjelandsstatsborgere med ulovligt 

ophold, idet denne skal anvendes under alle 

de tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser, som agenturet 

koordinerer eller tilrettelægger, og sikrer, 

at fælles standarder og procedurer i 

direktiv 2008/115/EF gennemføres. 

Or. en 
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Ændringsforslag  830 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Agenturet udarbejder og ajourfører 

jævnligt en adfærdskodeks for 

tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere 

med ulovligt ophold, idet denne skal 

anvendes under alle de 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser, som agenturet 

koordinerer eller tilrettelægger. 

Adfærdskodeksen skal indeholde en 

beskrivelse af fælles standardprocedurer, 

som forenkler tilrettelæggelsen af 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser og sikrer tilbagesendelse 

på en human måde og under fuld 

overholdelse af de grundlæggende 

rettigheder, navnlig princippet om den 

menneskelige værdighed, forbuddet mod 

tortur og umenneskelig eller 

nedværdigende behandling eller straf, 

retten til frihed og sikkerhed og retten til 

beskyttelse af personoplysninger og til 

ikkeforskelsbehandling. 

2. Agenturet udarbejder og ajourfører 

jævnligt en adfærdskodeks for 

tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere 

med irregulært ophold, idet denne skal 

anvendes under alle de 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser, som agenturet 

koordinerer eller tilrettelægger. 

Adfærdskodeksen skal indeholde en 

beskrivelse af fælles standardprocedurer, 

som forenkler tilrettelæggelsen af 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser og sikrer tilbagesendelse 

på en human måde og under fuld 

overholdelse af de grundlæggende 

rettigheder, navnlig princippet om den 

menneskelige værdighed, forbuddet mod 

tortur og umenneskelig eller 

nedværdigende behandling eller straf, 

retten til frihed og sikkerhed og retten til 

beskyttelse af personoplysninger og til 

ikkeforskelsbehandling. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  831 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Daniel 

Dalton, Jussi Halla-aho 

 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Adfærdskodeksen skal særligt tage 

hensyn til forpligtelsen i artikel 8, stk. 6, i 

direktiv 2008/115/EF44 til at sørge for en 

udgår 
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effektiv ordning for tilsyn med 

tvangsmæssig tilbagesendelse og til 

strategien for grundlæggende rettigheder. 

__________________  

44 EUT L 348 af 21.12 2008, s. 98.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  832 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Therese Comodini 

Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Nathalie 

Griesbeck, Jean Lambert 

 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Agenturer fremstiller i samarbejde 

med de relevante uddannelsesinstitutioner i 

medlemsstaterne særlige 

uddannelsesværktøjer og giver de 

grænsevagter og andet relevant personale, 

som er medlem af de europæiske grænse- 

og kystvagthold, den videreuddannelse, 

som er relevant for deres opgaver og 

beføjelser. Eksperter fra agenturet afholder 

regelmæssige øvelser med de pågældende 

grænsevagter i overensstemmelse med den 

plan for videreuddannelse og øvelser, som 

er fastlagt i agenturets årlige 

arbejdsprogram. 

1. Agenturer fremstiller i samarbejde 

med de relevante uddannelsesinstitutioner i 

medlemsstaterne særlige 

uddannelsesværktøjer, herunder specifikke 

foranstaltninger for børn i sager, hvor 

børn er involveret, og giver de 

grænsevagter og andet relevant personale, 

som er medlem af de europæiske grænse- 

og kystvagthold, den videreuddannelse, 

som er relevant for deres opgaver og 

beføjelser. Eksperter fra agenturet afholder 

regelmæssige øvelser med de pågældende 

grænsevagter i overensstemmelse med den 

plan for videreuddannelse og øvelser, som 

er fastlagt i agenturets årlige 

arbejdsprogram. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  833 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Agenturer fremstiller i samarbejde 

med de relevante uddannelsesinstitutioner i 

medlemsstaterne særlige 

uddannelsesværktøjer og giver de 

grænsevagter og andet relevant personale, 

som er medlem af de europæiske grænse- 

og kystvagthold, den videreuddannelse, 

som er relevant for deres opgaver og 

beføjelser. Eksperter fra agenturet afholder 

regelmæssige øvelser med de pågældende 

grænsevagter i overensstemmelse med den 

plan for videreuddannelse og øvelser, som 

er fastlagt i agenturets årlige 

arbejdsprogram. 

1. Agenturer fremstiller i samarbejde 

med de relevante uddannelsesinstitutioner i 

medlemsstaterne, Det Europæiske 

Asylstøttekontor og Den Europæiske 

Unions Agentur for Grundlæggende 

Rettigheder særlige uddannelsesværktøjer 

og giver de grænse- og kystvagter og andet 

relevant personale, som er medlem af de 

europæiske grænse- og kystvagthold, den 

videreuddannelse, som er relevant for deres 

opgaver og beføjelser samt 

forudsætninger for at handle i fuld 

overensstemmelse med grundlæggende 

rettigheder. Eksperter fra agenturet, Det 

Europæiske Asylstøttekontor og Den 

Europæiske Unions Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder afholder 

regelmæssige øvelser med de pågældende 

grænse- og kystvagter i overensstemmelse 

med den plan for videreuddannelse og 

øvelser, som er fastlagt i agenturets årlige 

arbejdsprogram. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  834 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Agenturet tager de fornødne 

initiativer til at sikre, at alle grænsevagter 

og andet relevant personale fra 

medlemsstaterne, der deltager i de 

europæiske grænse- og kystvagthold, samt 

agenturets eget personale forud for 

deltagelse i de operationelle aktiviteter, 

som agenturet tilrettelægger, har modtaget 

uddannelse i relevant EU-ret og folkeret, 

herunder vedrørende grundlæggende 

rettigheder, adgang til international 

2. Agenturet tager de fornødne 

initiativer til at sikre, at alle grænsevagter 

og andet relevant personale fra 

medlemsstaterne, der deltager i de 

europæiske grænse- og kystvagthold, samt 

agenturets eget personale forud for 

deltagelse i de operationelle aktiviteter, 

som agenturet tilrettelægger, har modtaget 

uddannelse i relevant EU-ret og folkeret, 

herunder vedrørende grundlæggende 

rettigheder samt eftersøgning og redning. 
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beskyttelse samt eftersøgning og redning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  835 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Agenturet tager de fornødne 

initiativer til at sikre, at alle grænsevagter 

og andet relevant personale fra 

medlemsstaterne, der deltager i de 

europæiske grænse- og kystvagthold, samt 

agenturets eget personale forud for 

deltagelse i de operationelle aktiviteter, 

som agenturet tilrettelægger, har modtaget 

uddannelse i relevant EU-ret og folkeret, 

herunder vedrørende grundlæggende 

rettigheder, adgang til international 

beskyttelse samt eftersøgning og redning. 

2. Agenturet tager de fornødne 

initiativer til at sikre, at alle grænsevagter 

og andet relevant personale fra 

medlemsstaterne, der deltager i de 

europæiske grænse- og kystvagthold, samt 

agenturets eget personale og personale 

samt grænsevagter fra tredjelande, der 

tiltager i en operationel aktivitet, som 

agenturet tilrettelægger, forud for 

deltagelse i sådanne aktiviteter har 

modtaget uddannelse i relevant EU-ret og 

folkeret, herunder vedrørende 

grundlæggende rettigheder, adgang til 

international beskyttelse, retningslinjer om 

at identificere personer, der søger 

beskyttelse og om at henvise dem til de 

relevante faciliteter, retningslinjer om at 

varetage børns særlige behov, herunder 

uledsagede mindreårige, ofre for 

menneskehandel, personer med akut 

behov for lægehjælp samt andre særligt 

sårbare personer samt eftersøgning og 

redning. 

Or. en 

Begrundelse 

Ordlyden i den nuværende forordning om personer, der søger beskyttelse, bør bevares. 

Derudover bør grænsevagter uddannes i at tage sig af sårbare personer såsom børn. 
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Ændringsforslag  836 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Agenturet tager de fornødne 

initiativer til at sikre, at alle grænsevagter 

og andet relevant personale fra 

medlemsstaterne, der deltager i de 

europæiske grænse- og kystvagthold, samt 

agenturets eget personale forud for 

deltagelse i de operationelle aktiviteter, 

som agenturet tilrettelægger, har modtaget 

uddannelse i relevant EU-ret og folkeret, 

herunder vedrørende grundlæggende 

rettigheder, adgang til international 

beskyttelse samt eftersøgning og redning. 

2. Agenturet tager de fornødne 

initiativer til at sikre, at alle grænsevagter 

og andet relevant personale fra 

medlemsstaterne, der deltager i de 

europæiske grænse- og kystvagthold, samt 

agenturets eget personale forud for 

deltagelse i de operationelle aktiviteter, 

som agenturet tilrettelægger, har modtaget 

uddannelse i relevant EU-ret og folkeret 

samt praksis, herunder vedrørende 

grundlæggende rettigheder, adgang til 

international beskyttelse, eftersøgning og 

redning samt bedre identifikation af og 

bistand til personer i en sårbar situation. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  837 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

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 

personale forud for deltagelse i de 

operationelle aktiviteter, som agenturet 

tilrettelægger, har modtaget uddannelse i 

relevant EU-ret og folkeret, herunder 

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 

personale forud for deltagelse i de 

operationelle aktiviteter, som agenturet 

tilrettelægger, har modtaget uddannelse i 

relevant EU-ret og folkeret samt praksis, 
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vedrørende grundlæggende rettigheder og 

adgang til international beskyttelse. 

herunder vedrørende grundlæggende 

rettigheder, adgang til international 

beskyttelse samt bedre identifikation af og 

bistand til personer i en sårbar situation. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  838 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

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 

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. 

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 

personale forud for deltagelse i de 

operationelle aktiviteter, som agenturet 

tilrettelægger, har modtaget uddannelse i 

relevant EU-ret og folkeret, herunder 

vedrørende grundlæggende rettigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  839 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

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 

3. Agenturet tager de fornødne 

initiativer til at sikre, at uddannelse af det 

personale, der er involveret i opgaver i 
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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 

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. 

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 

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 samt 

adgang til henvisningsmekanismer for 

sårbare personer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  840 

Ska Keller 

 

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 

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. 

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 

personale forud for deltagelse i de 

operationelle aktiviteter, som agenturet 

tilrettelægger, har modtaget uddannelse i 

relevant EU-ret og folkeret, herunder 

vedrørende grundlæggende rettigheder, 

forholdsmæssig brug af tvang, og adgang 

til international beskyttelse samt adgang til 

henvisningsmekanismer for sårbare 

personer. 

Or. en 
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Ændringsforslag  841 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Agenturet udarbejder og 

videreudvikler fælles grundlæggende 

uddannelsesprogrammer til uddannelse af 

grænsevagter og tilbyder uddannelse på 

europæisk niveau for instruktører, der 

uddanner medlemsstaternes nationale 

grænsevagter, herunder med hensyn til 

grundlæggende rettigheder, adgang til 

international beskyttelse og relevante 

søretlige bestemmelser. Agenturet 

udarbejder de fælles grundlæggende 

uddannelsesprogrammer efter høring af det 

rådgivende forum. Medlemsstaterne 

indarbejder de fælles grundlæggende 

uddannelsesprogrammer i uddannelsen af 

deres nationale grænsevagter og personale, 

der er involveret opgaver i forbindelse med 

tilbagesendelse. 

4. Agenturet udarbejder og 

videreudvikler fælles grundlæggende 

uddannelsesprogrammer til uddannelse af 

grænsevagter og tilbyder uddannelse på 

europæisk niveau for instruktører, der 

uddanner medlemsstaternes nationale 

grænsevagter, herunder med hensyn til 

grundlæggende rettigheder, adgang til 

international beskyttelse, relevante 

søretlige bestemmelser, adfærdskodeks 

udarbejdet i henhold til artikel 34 og 

relevante internationale standarder såsom 

Spheres mindstekrav til humanitære 

indsatser. Agenturet udarbejder de fælles 

grundlæggende uddannelsesprogrammer 

efter høring af det rådgivende forum. 

Medlemsstaterne indarbejder de fælles 

grundlæggende uddannelsesprogrammer i 

uddannelsen af deres nationale 

grænsevagter og personale, der er 

involveret opgaver i forbindelse med 

tilbagesendelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  842 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Agenturet udarbejder og 

videreudvikler fælles grundlæggende 

uddannelsesprogrammer til uddannelse af 

grænsevagter og tilbyder uddannelse på 

4. Agenturet udarbejder og 

videreudvikler fælles grundlæggende 

uddannelsesprogrammer til uddannelse af 

grænsevagter og tilbyder uddannelse på 
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europæisk niveau for instruktører, der 

uddanner medlemsstaternes nationale 

grænsevagter, herunder med hensyn til 

grundlæggende rettigheder, adgang til 

international beskyttelse og relevante 

søretlige bestemmelser. Agenturet 

udarbejder de fælles grundlæggende 

uddannelsesprogrammer efter høring af det 

rådgivende forum. Medlemsstaterne 

indarbejder de fælles grundlæggende 

uddannelsesprogrammer i uddannelsen af 

deres nationale grænsevagter og personale, 

der er involveret opgaver i forbindelse med 

tilbagesendelse. 

europæisk niveau for instruktører, der 

uddanner medlemsstaternes nationale 

grænsevagter, herunder med hensyn til 

grundlæggende rettigheder, adgang til 

international beskyttelse og relevante 

søretlige bestemmelser. Agenturet 

udarbejder de fælles grundlæggende 

uddannelsesprogrammer i samarbejde med 

den ansvarlige for grundlæggende 

rettigheder og efter høring af det 

rådgivende forum. Medlemsstaterne 

indarbejder de fælles grundlæggende 

uddannelsesprogrammer i uddannelsen af 

deres nationale grænsevagter og personale, 

der er involveret opgaver i forbindelse med 

tilbagesendelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  843 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Agenturet udarbejder og 

videreudvikler fælles grundlæggende 

uddannelsesprogrammer til uddannelse af 

grænsevagter og tilbyder uddannelse på 

europæisk niveau for instruktører, der 

uddanner medlemsstaternes nationale 

grænsevagter, herunder med hensyn til 

grundlæggende rettigheder, adgang til 

international beskyttelse og relevante 

søretlige bestemmelser. Agenturet 

udarbejder de fælles grundlæggende 

uddannelsesprogrammer efter høring af det 

rådgivende forum. Medlemsstaterne 

indarbejder de fælles grundlæggende 

uddannelsesprogrammer i uddannelsen af 

deres nationale grænsevagter og personale, 

der er involveret opgaver i forbindelse med 

tilbagesendelse. 

4. Agenturet udarbejder og 

videreudvikler fælles grundlæggende 

uddannelsesprogrammer til uddannelse af 

grænsevagter og tilbyder uddannelse på 

europæisk niveau for instruktører, der 

uddanner medlemsstaternes nationale 

grænsevagter, herunder med hensyn til 

grundlæggende rettigheder og relevante 

søretlige bestemmelser. Agenturet 

udarbejder de fælles grundlæggende 

uddannelsesprogrammer efter høring af det 

rådgivende forum. Medlemsstaterne 

indarbejder de fælles grundlæggende 

uddannelsesprogrammer i uddannelsen af 

deres nationale grænsevagter og personale, 

der er involveret opgaver i forbindelse med 

tilbagesendelse. 

Or. en 
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Ændringsforslag  844 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Agenturet udarbejder og 

videreudvikler fælles grundlæggende 

uddannelsesprogrammer til uddannelse af 

grænsevagter og tilbyder uddannelse på 

europæisk niveau for instruktører, der 

uddanner medlemsstaternes nationale 

grænsevagter, herunder med hensyn til 

grundlæggende rettigheder, adgang til 

international beskyttelse og relevante 

søretlige bestemmelser. Agenturet 

udarbejder de fælles grundlæggende 

uddannelsesprogrammer efter høring af det 

rådgivende forum. Medlemsstaterne 

indarbejder de fælles grundlæggende 

uddannelsesprogrammer i uddannelsen af 

deres nationale grænsevagter og personale, 

der er involveret opgaver i forbindelse med 

tilbagesendelse. 

4. Agenturet udarbejder og 

videreudvikler fælles grundlæggende 

uddannelsesprogrammer til uddannelse af 

grænsevagter og tilbyder uddannelse på 

europæisk niveau for instruktører, der 

uddanner medlemsstaternes nationale 

grænsevagter, herunder med hensyn til 

grundlæggende rettigheder, adgang til 

international beskyttelse, bedre 

identifikation af og hjælp til personer i en 

sårbar situation samt relevante søretlige 

bestemmelser. Agenturet udarbejder de 

fælles grundlæggende 

uddannelsesprogrammer efter høring af det 

rådgivende forum. Medlemsstaterne 

indarbejder de fælles grundlæggende 

uddannelsesprogrammer i uddannelsen af 

deres nationale grænsevagter og personale, 

der er involveret opgaver i forbindelse med 

tilbagesendelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  845 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Agenturet kan tilrettelægge 

uddannelsesaktiviteter i samarbejde med 

medlemsstater og tredjelande på deres 

område. 

6. Agenturet kan tilrettelægge 

uddannelsesaktiviteter i samarbejde med 

medlemsstater. 

Or. en 
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Ændringsforslag  846 

Michał Boni 

 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Agenturet kan tilrettelægge 

uddannelsesaktiviteter i samarbejde med 

medlemsstater og tredjelande på deres 

område. 

6. Agenturet kan tilrettelægge 

uddannelsesaktiviteter i samarbejde med 

medlemsstater og tredjelande på deres 

område. Agenturet opfordrer til 

samarbejde blandt og tilrettelæggelse af 

uddannelsesaktiviteter mellem 

medlemsstater og tredjelande. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  847 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Agenturet følger og bidrager 

proaktivt til forsknings- og 

innovationsaktiviteter af relevans for 

kontrollen af de ydre grænser, herunder 

vedrørende anvendelsen af avanceret 

overvågningsteknologi som fjernstyrede 

luftfartøjssystemer, og af relevans for 

tilbagesendelsen. Agenturet formidler 

resultaterne af denne forskning til 

Kommissionen og medlemsstaterne. Det 

kan eventuelt anvende resultaterne i 

forbindelse med fælles operationer, 

hurtige grænseinterventioner, 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser. 

1. Agenturet følger proaktivt 

forsknings- og innovationsaktiviteter af 

relevans for EU's ydre grænser. 

Or. en 
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Ændringsforslag  848 

Michał Boni 

 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Agenturet følger og bidrager 

proaktivt til forsknings- og 

innovationsaktiviteter af relevans for 

kontrollen af de ydre grænser, herunder 

vedrørende anvendelsen af avanceret 

overvågningsteknologi som fjernstyrede 

luftfartøjssystemer, og af relevans for 

tilbagesendelsen. Agenturet formidler 

resultaterne af denne forskning til 

Kommissionen og medlemsstaterne. Det 

kan eventuelt anvende resultaterne i 

forbindelse med fælles operationer, hurtige 

grænseinterventioner, 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser. 

1. Agenturet følger, fremmer og 

bidrager proaktivt til forsknings- og 

innovationsaktiviteter af relevans for 

kontrollen af de ydre grænser, herunder 

vedrørende anvendelsen af avanceret 

overvågningsteknologi som fjernstyrede 

luftfartøjssystemer, og af relevans for 

tilbagesendelsen. Agenturet formidler 

resultaterne af denne forskning til 

Kommissionen og medlemsstaterne. Det 

kan eventuelt anvende resultaterne i 

forbindelse med fælles operationer, hurtige 

grænseinterventioner, 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  849 

Péter Niedermüller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Agenturet følger og bidrager 

proaktivt til forsknings- og 

innovationsaktiviteter af relevans for 

kontrollen af de ydre grænser, herunder 

vedrørende anvendelsen af avanceret 

overvågningsteknologi som fjernstyrede 

luftfartøjssystemer, og af relevans for 

tilbagesendelsen. Agenturet formidler 

resultaterne af denne forskning til 

Kommissionen og medlemsstaterne. Det 

1. Agenturet følger og bidrager 

proaktivt til forsknings- og 

innovationsaktiviteter af relevans for 

kontrollen af de ydre grænser, herunder 

vedrørende anvendelsen af avanceret 

overvågningsteknologi. Agenturet 

formidler resultaterne af denne forskning 

til Kommissionen og medlemsstaterne. Det 

kan eventuelt anvende resultaterne i 

forbindelse med fælles operationer, hurtige 
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kan eventuelt anvende resultaterne i 

forbindelse med fælles operationer, hurtige 

grænseinterventioner, 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser. 

grænseinterventioner, 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  850 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Agenturet følger og bidrager 

proaktivt til forsknings- og 

innovationsaktiviteter af relevans for 

kontrollen af de ydre grænser, herunder 

vedrørende anvendelsen af avanceret 

overvågningsteknologi som fjernstyrede 

luftfartøjssystemer, og af relevans for 

tilbagesendelsen. Agenturet formidler 

resultaterne af denne forskning til 

Kommissionen og medlemsstaterne. Det 

kan eventuelt anvende resultaterne i 

forbindelse med fælles operationer, hurtige 

grænseinterventioner, 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser. 

1. Agenturet følger og bidrager 

proaktivt til forsknings- og 

innovationsaktiviteter af relevans for 

kontrollen af de ydre grænser, herunder 

vedrørende anvendelsen af avanceret 

overvågningsteknologi som fjernstyrede 

luftfartøjssystemer, og af relevans for 

tilbagesendelsen. Agenturet formidler 

resultaterne af denne forskning til 

Kommissionen, Europa-Parlamentet og 

medlemsstaterne. Det kan eventuelt 

anvende resultaterne i forbindelse med 

fælles operationer, hurtige 

grænseinterventioner, 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  851 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Agenturet bistår medlemsstaterne 

og Kommissionen med at finde frem til 

vigtige forskningsområder. Agenturet 

bistår Kommissionen med at finde frem til 

og gennemføre de relevante aktiviteter i 

EU-rammeprogrammer for forskning og 

innovation. 

2. Agenturet bistår medlemsstaterne 

og Kommissionen med at finde frem til 

vigtige forskningsområder. Agenturet 

bistår Kommissionen med at finde frem til 

de relevante aktiviteter i EU-

rammeprogrammer for forskning og 

innovation. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  852 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Agenturet bistår medlemsstaterne 

og Kommissionen med at finde frem til 

vigtige forskningsområder. Agenturet 

bistår Kommissionen med at finde frem til 

og gennemføre de relevante aktiviteter i 

EU-rammeprogrammer for forskning og 

innovation. 

2. Agenturet bistår medlemsstaterne 

og Kommissionen med at finde frem til 

vigtige forskningsområder. Agenturet 

bistår medlemsstaterne og Kommissionen 

med at finde frem til og gennemføre de 

relevante aktiviteter i EU-

rammeprogrammer for forskning og 

innovation. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  853 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Agenturet bistår inden for 

rammeprogrammet for forskning og 

innovation, særlig særprogrammet til 

gennemførelse af Horisont 2020, med 

gennemførelsen af de dele af 

3. Agenturet bistår inden for 

rammeprogrammet for forskning og 

innovation, særlig særprogrammet til 

gennemførelse af Horisont 2020, med 

tilsynet med de dele af rammeprogrammet 
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rammeprogrammet for forskning og 

innovation, der vedrører grænsesikkerhed. 

Med henblik herpå har agenturet til opgave 

at: 

for forskning og innovation, der vedrører 

EU's ydre grænser. Med henblik herpå 

skal agenturet føre tilsyn med følgende 

opgaver: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  854 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) forvalte nogle faser af 

programgennemførelsen og nogle faser af 

specifikke projekters forløb på grundlag af 

de relevante arbejdsprogrammer, som 

Kommissionen har vedtaget, i henhold til 

den retsakt, hvorved Kommissionen har 

tillagt agenturet beføjelsen 

a)  forvaltning af 

programgennemførelsen af specifikke 

projekters forløb på grundlag af de 

relevante arbejdsprogrammer, som 

Kommissionen har vedtaget 

Or. en 

 

Ændringsforslag  855 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) vedtage 

budgetgennemførelsesakter for indtægter 

og udgifter og træffe alle dispositioner, 

der er nødvendige for 

programgennemførelsen, i henhold til den 

retsakt, hvorved Kommissionen har tillagt 

agenturet beføjelsen 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  856 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 3 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) bistå i forbindelse med 

programgennemførelsen i henhold til den 

retsakt, hvorved Kommissionen har tillagt 

agenturet beføjelsen. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  857 

Péter Niedermüller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. På områder, hvor forvaltning af 

midler ikke ville være blevet uddelegeret 

under artikel 36, stk. 3, kan agenturet 

medfinansiere prækommercielt udbud og 

offentligt udbud af innovative løsninger 

sammen med myndighederne i 

medlemsstaterne og aktører på det private 

marked. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  858 

Péter Niedermüller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 3 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. Agenturet sørger for sekretariat til 

en platform oprettet af Europa-

Kommissionen, og som inddrager de 
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relevante europæiske agenturer, 

forskningsinstitutioner, industri og 

tjenesteudbydere samt relevante 

myndigheder i medlemsstaterne. Formålet 

med denne platform er at udvikle 

teknologiske og innovative køreplaner til 

at støtte grænse- og kystvagterne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  859 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Agenturet kan planlægge og 

gennemføre pilotprojekter vedrørende 

anliggender, der er omfattet af denne 

forordning. 

4. Agenturet kan planlægge og, 

underlagt Europa-Parlamentets og Rådets 

godkendelse, gennemføre pilotprojekter 

vedrørende anliggender, der er omfattet af 

denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  860 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Agenturet kan planlægge og 

gennemføre pilotprojekter vedrørende 

anliggender, der er omfattet af denne 

forordning. 

4. Agenturet kan yde støtte til 

planlægning og gennemførelse af 
pilotprojekter vedrørende anliggender, der 

er omfattet af denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  861 

Ska Keller 
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Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Agenturet offentliggør alle sine 

forskningsprojekter, herunder 

demonstrationsprojekter, for de 

involverede samarbejdspartnere samt 

budgettet for projektet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  862 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 4 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4b. Agenturet sikrer gennemsigtig 

lobbyvirksomhed ved at offentliggøre alle 

sine møder med tredjepartsinteressenter. 

Or. en 

Begrundelse 

Agenturet bør følge EU-agenturenes bedste praksis inden for banksektoren (såsom Den 

Europæiske Banktilsynsmyndighed, ESMA og EIOPA), der allerede er forpligtet til at 

offentliggøre deres møder med tredjepartsinteressanter. 

 

Ændringsforslag  863 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Christine 

Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Agenturet kan selv eller i 

fællesskab med en medlemsstat erhverve 

1. Agenturet kan selv eller i 

fællesskab med en medlemsstat erhverve 
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eller lease teknisk udstyr med henblik på 

indsættelse under fælles operationer, 

pilotprojekter, hurtige 

grænseinterventioner, 

tilbagesendelsesoperationer, interventioner 

i forbindelse med tilbagesendelser eller 

projekter vedrørende teknisk bistand inden 

for rammerne af de finansielle 

bestemmelser, der gælder for agenturet. 

eller lease teknisk udstyr med henblik på 

indsættelse under fælles operationer, 

pilotprojekter, hurtige 

grænseinterventioner, eftersøgnings- og 

redningsoperationer, 
tilbagesendelsesoperationer, interventioner 

i forbindelse med tilbagesendelser eller 

projekter vedrørende teknisk bistand inden 

for rammerne af de finansielle 

bestemmelser, der gælder for agenturet. 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslag, der følger tilføjelsen af SAR til artikel 4 og 7. 

 

Ændringsforslag  864 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Agenturet kan erhverve teknisk 

udstyr, f.eks. fingeraftryksudstyr, ved en 

afgørelse, som den administrerende 

direktør træffer i samråd med bestyrelsen. 

Inden erhvervelse eller leasing af udstyr, 

der påfører agenturet væsentlige udgifter, 

foretages der en grundig behovs- og cost-

benefit-analyse. Sådanne udgifter skal 

fremgå af agenturets budget som godkendt 

af bestyrelsen. 

2. Agenturet kan erhverve avanceret 

teknisk udstyr ved en afgørelse, som den 

administrerende direktør træffer i samråd 

med bestyrelsen. Inden erhvervelse eller 

leasing af udstyr, der påfører agenturet 

væsentlige udgifter, foretages der en 

grundig behovs- og cost-benefit-analyse. 

Sådanne udgifter skal fremgå af agenturets 

budget som godkendt af bestyrelsen. 

Or. it 

Ændringsforslag  865 

Ana Gomes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 37 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 37a 

 Indkøb 

 Kommissionen og Det Europæiske 

Forsvarsagentur har i fællesskab ansvaret 

for indkøb til agenturet. De bistås af en 

platform, der involverer relevante 

europæiske agenturer, 

forskningsinstitutioner, industri, 

tjenesteudbydere og relevante 

myndigheder i medlemsstaterne. Formålet 

med denne platform er at identificere og 

udvikle teknologiske og innovative 

køreplaner til at bistå agenturerne og de 

nationale grænse- og kystvagter med at 

rationalisere, samle og dele ressourcer 

under strategisk ledelse og gennemsigtig 

ansvarlighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  866 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Agenturet udarbejder og ajourfører 

en central fortegnelse over udstyret i en 

pulje af teknisk udstyr bestående af udstyr 

tilhørende medlemsstaterne eller agenturet 

samt udstyr, der ejes af medlemsstaterne og 

agenturet i fællesskab, til brug for kontrol 

af de ydre grænser eller tilbagesendelser. 

1. Agenturet udarbejder og ajourfører 

en central fortegnelse over udstyret i en 

pulje af teknisk udstyr bestående af udstyr 

tilhørende medlemsstaterne eller agenturet 

samt udstyr, der ejes af medlemsstaterne og 

agenturet i fællesskab, til brug for kontrol 

af de ydre grænser, eftersøgning og 

redning eller tilbagesendelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  867 

Helga Stevens, Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 
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Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Agenturet sørger for kompatibilitet 

og interoperabilitet af det udstyr, der er 

registreret i puljen med teknisk udstyr. 

 Til det formål definerer agenturet de 

tekniske standarder, som det udstyr, 

agenturet erhverver, eller som 

medlemsstaterne ejer, og som er 

registreret i puljen over teknisk udstyr, 

helt eller delvist, skal overholde. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  868 

Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

10. Agenturet finansierer 100 % af 

indsættelsen af det tekniske udstyr, der 

indgår i den lavest fastsatte mængde af 

teknisk udstyr, som den pågældende 

medlemsstat skal bidrage med det 

pågældende år. Indsættelse af teknisk 

udstyr, der ikke indgår i den lavest fastsatte 

mængde af teknisk udstyr, samfinansieres 

af agenturet med indtil 75 % af de 

berettigede udgifter under hensyntagen til 

den specifikke situation, som de 

medlemsstater, der indsætter sådant teknisk 

udstyr, står i. 

10. Agenturet finansierer 100 % af 

indsættelsen af det tekniske udstyr, der 

indgår i den lavest fastsatte mængde af 

teknisk udstyr, som den pågældende 

medlemsstat skal bidrage med det 

pågældende år. Indsættelse af teknisk 

udstyr, der ikke indgår i den lavest fastsatte 

mængde af teknisk udstyr, finansieres af 

agenturet med indtil 100 % af de 

berettigede udgifter under hensyntagen til 

den specifikke situation, som de 

medlemsstater, der indsætter sådant teknisk 

udstyr, står i. 

Or. en 

Begrundelse 

Agenturet finansierer det udstyr, der ikke er indgået aftale om i begyndelsen af året, med 

indtil 100 %, eftersom nogle medlemsstater eventuelt ikke kan forpligte sig til at levere visse 
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stykker udstyr til puljen i begyndelsen af året, navnlig hvis situationen i det berørte 

geografiske område er ustabil. 

 

Ændringsforslag  869 

Iliana Iotova, Tonino Picula, Emilian Pavel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Holdmedlemmerne kan udføre alle 

arbejdsopgaver og udøve alle beføjelser i 

forbindelse med grænsekontrol og 

tilbagesendelser samt de arbejdsopgaver og 

beføjelser, der er nødvendige for at opfylde 

målsætningerne for henholdsvis forordning 

(EF) nr. 562/2006 og direktiv 

2008/115/EF. 

1. Holdmedlemmerne kan udføre alle 

arbejdsopgaver og udøve alle beføjelser i 

forbindelse med ekstern grænsekontrol og 

tilbagesendelser samt de arbejdsopgaver og 

beføjelser, der er nødvendige for at opfylde 

målsætningerne for henholdsvis forordning 

(EF) nr. 562/2006 og direktiv 

2008/115/EF. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  870 

Geoffrey Van Orden 

 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Holdmedlemmerne bærer deres 

egen uniform, mens de udfører opgaverne 

og udøver beføjelserne. De bærer et blåt 

armbind med Unionens og agenturets 

insignier på deres uniform, som viser, at 

de deltager i en fælles operation, et 

pilotprojekt, en hurtig 

grænseintervention, en 

tilbagesendelsesoperation eller en 

intervention i forbindelse med 

tilbagesendelser. Med henblik på 

identifikation over for 

værtsmedlemsstatens nationale 

myndigheder medbringer 

holdmedlemmerne til enhver tid et 

udgår 
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akkrediteringsdokument, som de 

fremviser på anmodning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  871 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Holdmedlemmerne bærer deres 

egen uniform, mens de udfører opgaverne 

og udøver beføjelserne. De bærer et blåt 

armbind med Unionens og agenturets 

insignier på deres uniform, som viser, at de 

deltager i en fælles operation, et 

pilotprojekt, en hurtig grænseintervention, 

en tilbagesendelsesoperation eller en 

intervention i forbindelse med 

tilbagesendelser. Med henblik på 

identifikation over for 

værtsmedlemsstatens nationale 

myndigheder medbringer 

holdmedlemmerne til enhver tid et 

akkrediteringsdokument, som de fremviser 

på anmodning. 

4. Holdmedlemmerne bærer deres 

egen uniform, mens de udfører opgaverne 

og udøver beføjelserne. De bærer et synligt 

identifikationsnummer og et blåt armbind 

med Unionens og agenturets insignier på 

deres uniform, som viser, at de deltager i 

en fælles operation, et pilotprojekt, en 

hurtig grænseintervention, en 

tilbagesendelsesoperation eller en 

intervention i forbindelse med 

tilbagesendelser. Med henblik på 

identifikation over for 

værtsmedlemsstatens nationale 

myndigheder medbringer 

holdmedlemmerne til enhver tid et 

akkrediteringsdokument, som de fremviser 

på anmodning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  872 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Holdmedlemmerne bærer deres 

egen uniform, mens de udfører opgaverne 

og udøver beføjelserne. De bærer et blåt 

armbind med Unionens og agenturets 

4. Holdmedlemmerne bærer deres 

egen uniform, mens de udfører opgaverne 

og udøver beføjelserne. De bærer et synligt 

identifikationsnummer og et blåt armbind 



 

AM\1092761DA.doc 139/155 PE582.071v01-00 

 DA 

insignier på deres uniform, som viser, at de 

deltager i en fælles operation, et 

pilotprojekt, en hurtig grænseintervention, 

en tilbagesendelsesoperation eller en 

intervention i forbindelse med 

tilbagesendelser. Med henblik på 

identifikation over for 

værtsmedlemsstatens nationale 

myndigheder medbringer 

holdmedlemmerne til enhver tid et 

akkrediteringsdokument, som de fremviser 

på anmodning. 

med Unionens og agenturets insignier på 

deres uniform, som viser, at de deltager i 

en fælles operation, et pilotprojekt, en 

hurtig grænseintervention, en 

tilbagesendelsesoperation eller en 

intervention i forbindelse med 

tilbagesendelser. Med henblik på 

identifikation over for 

værtsmedlemsstatens nationale 

myndigheder medbringer 

holdmedlemmerne til enhver tid et 

akkrediteringsdokument, som de fremviser 

på anmodning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  873 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis 

Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Holdmedlemmerne bærer deres 

egen uniform, mens de udfører opgaverne 

og udøver beføjelserne. De bærer et blåt 

armbind med Unionens og agenturets 

insignier på deres uniform, som viser, at de 

deltager i en fælles operation, et 

pilotprojekt, en hurtig grænseintervention, 

en tilbagesendelsesoperation eller en 

intervention i forbindelse med 

tilbagesendelser. Med henblik på 

identifikation over for 

værtsmedlemsstatens nationale 

myndigheder medbringer 

holdmedlemmerne til enhver tid et 

akkrediteringsdokument, som de fremviser 

på anmodning. 

4. Holdmedlemmerne bærer deres 

egen uniform, mens de udfører opgaverne 

og udøver beføjelserne. De bærer synlige 

mærker, der giver mulighed for individuel 

identifikation, og et blåt armbind med 

Unionens og agenturets insignier på deres 

uniform, som viser, at de deltager i en 

fælles operation, et pilotprojekt, en hurtig 

grænseintervention, en 

tilbagesendelsesoperation eller en 

intervention i forbindelse med 

tilbagesendelser. Med henblik på 

identifikation over for 

værtsmedlemsstatens nationale 

myndigheder medbringer 

holdmedlemmerne til enhver tid et 

akkrediteringsdokument, som de fremviser 

på anmodning. 

Or. en 
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Ændringsforslag  874 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Holdmedlemmerne har tilladelse til 

at anvende magt, herunder tjenestevåben, 

ammunition og udstyr, under udførelsen af 

deres opgaver og udøvelsen af deres 

beføjelser med oprindelsesmedlemsstatens 

og værtsmedlemsstatens samtykke, under 

tilstedeværelse af grænsevagter fra 

værtsmedlemsstaten og i overensstemmelse 

med værtsmedlemsstatens nationale 

lovgivning. Værtsmedlemsstaten kan med 

oprindelsesmedlemsstatens samtykke give 

holdmedlemmerne tilladelse til at anvende 

magt i fravær af værtsmedlemsstatens 

grænsevagter. 

6. Holdmedlemmerne har tilladelse til 

at anvende magt, herunder tjenestevåben, 

ammunition og udstyr, under udførelsen af 

deres opgaver og udøvelsen af deres 

beføjelser med oprindelsesmedlemsstatens 

og værtsmedlemsstatens samtykke, under 

tilstedeværelse af grænsevagter fra 

værtsmedlemsstaten og i overensstemmelse 

med værtsmedlemsstatens nationale 

lovgivning samt den internationale 

menneskerettighedslovgivning, herunder 

FN's adfærdskodeks for 

retshåndhævelsespersonale og FN's 

grundlæggende principper om 

retshåndhævelsespersonales brug af tvang 

og skydevåben samt EU's charter om 

grundlæggende rettigheder. 

Værtsmedlemsstaten kan med 

oprindelsesmedlemsstatens samtykke give 

holdmedlemmerne tilladelse til at anvende 

magt i fravær af værtsmedlemsstatens 

grænsevagter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  875 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Holdmedlemmerne har tilladelse til 

at anvende magt, herunder tjenestevåben, 

ammunition og udstyr, under udførelsen af 

deres opgaver og udøvelsen af deres 

beføjelser med oprindelsesmedlemsstatens 

og værtsmedlemsstatens samtykke, under 

6. Holdmedlemmerne har ikke 

tilladelse til at anvende magt under 

udførelsen af deres opgaver og udøvelsen 

af deres beføjelser. 
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tilstedeværelse af grænsevagter fra 

værtsmedlemsstaten og i 

overensstemmelse med 

værtsmedlemsstatens nationale 

lovgivning. Værtsmedlemsstaten kan med 

oprindelsesmedlemsstatens samtykke give 

holdmedlemmerne tilladelse til at anvende 

magt i fravær af værtsmedlemsstatens 

grænsevagter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  876 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Holdmedlemmerne har tilladelse til 

at anvende magt, herunder tjenestevåben, 

ammunition og udstyr, under udførelsen af 

deres opgaver og udøvelsen af deres 

beføjelser med oprindelsesmedlemsstatens 

og værtsmedlemsstatens samtykke, under 

tilstedeværelse af grænsevagter fra 

værtsmedlemsstaten og i overensstemmelse 

med værtsmedlemsstatens nationale 

lovgivning. Værtsmedlemsstaten kan med 

oprindelsesmedlemsstatens samtykke give 

holdmedlemmerne tilladelse til at anvende 

magt i fravær af værtsmedlemsstatens 

grænsevagter. 

6. Holdmedlemmerne har tilladelse til 

at anvende magt, herunder tjenestevåben, 

ammunition og udstyr, under udførelsen af 

deres opgaver og udøvelsen af deres 

beføjelser med oprindelsesmedlemsstatens 

og værtsmedlemsstatens samtykke, under 

tilstedeværelse af grænsevagter fra 

værtsmedlemsstaten og i overensstemmelse 

med værtsmedlemsstatens nationale 

lovgivning samt international 

menneskerettighedslovgivning, herunder 

FN's adfærdskodeks for 

retshåndhævelsespersonale og FN's 

grundlæggende principper om 

retshåndhævelsespersonales brug af tvang 

og skydevåben samt charteret om 

grundlæggende rettigheder. 

Værtsmedlemsstaten kan med 

oprindelsesmedlemsstatens samtykke give 

holdmedlemmerne tilladelse til at anvende 

magt i fravær af værtsmedlemsstatens 

grænsevagter. 

Or. en 
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Ændringsforslag  877 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Tjenestevåben, ammunition og 

udstyr anvendes i lovligt nødværge og til 

lovligt forsvar af holdmedlemmerne eller 

af andre personer i overensstemmelse med 

værtsmedlemsstatens nationale lovgivning. 

7. Tjenestevåben, ammunition og 

udstyr anvendes i lovligt nødværge og til 

lovligt forsvar af holdmedlemmerne eller 

af andre personer i overensstemmelse med 

værtsmedlemsstatens nationale lovgivning 

samt international 

menneskerettighedslovgivning og 

charteret om grundlæggende rettigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  878 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Tjenestevåben, ammunition og 

udstyr anvendes i lovligt nødværge og til 

lovligt forsvar af holdmedlemmerne eller 

af andre personer i overensstemmelse med 

værtsmedlemsstatens nationale lovgivning. 

7. Tjenestevåben, ammunition og 

udstyr anvendes i lovligt nødværge og til 

lovligt forsvar af holdmedlemmerne eller 

af andre personer i overensstemmelse med 

værtsmedlemsstatens nationale lovgivning 

samt international 

menneskerettighedslovgivning og EU's 

charter om grundlæggende rettigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  879 

Miriam Dalli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 8 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Med henblik på denne forordning giver 

værtsmedlemsstaten tilladelse til, at 

holdmedlemmer foretager sådanne 

søgninger i værtsmedlemsstatens nationale 

databaser og europæiske databaser, der er 

nødvendige for grænsekontrol, 

grænseovervågning og tilbagesendelse. 

Holdmedlemmerne må kun søge i de data, 

der er nødvendige, for at de kan udføre 

deres opgaver og udøve deres beføjelser. 

Inden udsendelsen af holdmedlemmerne 

meddeler værtsmedlemsstaten agenturet, 

hvilke nationale og europæiske databaser 

der kan søges i. Agenturet stiller disse 

oplysninger til rådighed for alle de 

medlemsstater, der deltager i udsendelsen. 

Med henblik på denne forordning giver 

værtsmedlemsstaten tilladelse til, at 

holdmedlemmer foretager sådanne 

søgninger i europæiske databaser, og det 

kan give tilladelse til at foretage de 

søgninger i værtsmedlemsstatens nationale 

database, der er nødvendige for at opfylde 

de operationelle mål, der er fastlagt i den 

operationelle plan om grænsekontrol, 

grænseovervågning og tilbagesendelse. 

Holdmedlemmerne må kun søge i de data, 

der er nødvendige, for at de kan udføre 

deres opgaver og udøve deres beføjelser. 

Inden udsendelsen af holdmedlemmerne 

meddeler værtsmedlemsstaten agenturet, 

hvilke nationale og europæiske databaser 

der kan søges i. Agenturet stiller disse 

oplysninger til rådighed for alle de 

medlemsstater, der deltager i udsendelsen. 

Or. en 

Begrundelse 

Der er nogle praktiske hindringer, hvis medlemsstaterne er forpligtede til at give 

holdmedlemmer udsendt af agenturet tilladelse til at søge i nationale databaser. En af disse 

hindringer kan være sproget. 

 

Ændringsforslag  880 

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 8 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Med henblik på denne forordning giver 

værtsmedlemsstaten tilladelse til, at 

holdmedlemmer foretager sådanne 

søgninger i værtsmedlemsstatens nationale 

databaser og europæiske databaser, der er 

nødvendige for grænsekontrol, 

grænseovervågning og tilbagesendelse. 

Med henblik på denne forordning giver 

værtsmedlemsstaten tilladelse til, at 

holdmedlemmer foretager sådanne 

søgninger i værtsmedlemsstatens nationale 

databaser og europæiske databaser, der er 

nødvendige for grænsekontrol, 

grænseovervågning og tilbagesendelse og 
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Holdmedlemmerne må kun søge i de data, 

der er nødvendige, for at de kan udføre 

deres opgaver og udøve deres beføjelser. 

Inden udsendelsen af holdmedlemmerne 

meddeler værtsmedlemsstaten agenturet, 

hvilke nationale og europæiske databaser 

der kan søges i. Agenturet stiller disse 

oplysninger til rådighed for alle de 

medlemsstater, der deltager i udsendelsen. 

med henblik på at sikre, at de får adgang 

til disse databaser på en effektiv måde. 

Holdmedlemmerne må kun søge i de data, 

der er nødvendige, for at de kan udføre 

deres opgaver og udøve deres beføjelser. 

Inden udsendelsen af holdmedlemmerne 

meddeler værtsmedlemsstaten agenturet, 

hvilke nationale og europæiske databaser 

der kan søges i. Agenturet stiller disse 

oplysninger til rådighed for alle de 

medlemsstater, der deltager i udsendelsen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  881 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 8 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8a. Myndighederne i 

værtsmedlemsstaterne fungerer som 

dataansvarlige for behandling af alle 

personlige oplysninger, der indsamles 

eller behandles af holdmedlemmer under 

udførelse af deres opgaver og udøvelse af 

deres beføjelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  882 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når holdmedlemmerne udfører 

opgaver i en værtsmedlemsstat, er denne 

medlemsstat ansvarlig for den skade, de 

måtte forvolde under udførelsen af deres 

opgaver, i overensstemmelse med dens 

1. Når holdmedlemmerne udfører 

opgaver i en værtsmedlemsstat, er 

agenturet ansvarlig for den skade, de måtte 

forvolde under udførelsen af deres 

opgaver, i overensstemmelse med de 
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nationale lovgivning. generelle principper, der er fælles for 

medlemsstaternes lovgivninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  883 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når holdmedlemmerne udfører 

opgaver i en værtsmedlemsstat, er denne 

medlemsstat ansvarlig for den skade, de 

måtte forvolde under udførelsen af deres 

opgaver, i overensstemmelse med dens 

nationale lovgivning. 

1. Når holdmedlemmerne udfører 

opgaver i en værtsmedlemsstat, hæfter 

denne medlemsstat og agenturet solidarisk 

for den skade, de måtte forvolde under 

udførelsen af deres opgaver, i 

overensstemmelse med medlemsstatens 

nationale lovgivning. Når 

holdmedlemmerne udfører opgaver i et 

tredjeland, er agenturet ansvarlig for den 

skade, de måtte forvolde under udførelsen 

af deres opgaver. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  884 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når holdmedlemmerne udfører 

opgaver i en værtsmedlemsstat, er denne 

medlemsstat ansvarlig for den skade, de 

måtte forvolde under udførelsen af deres 

opgaver, i overensstemmelse med dens 

nationale lovgivning. 

1. Når holdmedlemmerne udfører 

opgaver i en værtsmedlemsstat, hæfter 

denne medlemsstat og agenturet solidarisk 

for den skade, de måtte forvolde under 

udførelsen af deres opgaver, i 

overensstemmelse med medlemsstatens 

nationale lovgivning. Når 

holdmedlemmerne udfører opgaver i et 

tredjeland, er agenturet ansvarlig for den 

skade, de måtte forvolde under udførelsen 
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af deres opgaver. 

Or. en 

Begrundelse 

Under solidarisk hæfte, kan en skadelidt vælge at forfølge sit krav mod agenturet og 

værtsmedlemsstaten. Hvis kravet er velbegrundet, betaler sagsøgte hele erstatningen og, hvis 

det er relevant, forhandler denne part delingen. For operationer i et tredjeland, påtager 

agenturet sig det fulde ansvar. 

 

Ændringsforslag  885 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Christine 

Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når holdmedlemmerne udfører 

opgaver i en værtsmedlemsstat, er denne 

medlemsstat ansvarlig for den skade, de 

måtte forvolde under udførelsen af deres 

opgaver, i overensstemmelse med dens 

nationale lovgivning. 

1. Når holdmedlemmerne udfører 

opgaver i en værtsmedlemsstat, der i 

medfør af artikel 20, stk. 1, er ansvarlig 

for deres instruktioner, er denne 

medlemsstat ansvarlig for den skade, de 

måtte forvolde under udførelsen af deres 

opgaver, i overensstemmelse med dens 

nationale lovgivning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  886 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når holdmedlemmerne udfører 

opgaver i en værtsmedlemsstat, er denne 

medlemsstat ansvarlig for den skade, de 

måtte forvolde under udførelsen af deres 

opgaver, i overensstemmelse med dens 

1. Når holdmedlemmerne udfører 

opgaver i en værtsmedlemsstat, er de 

ansvarlige for den skade, de måtte forvolde 

under udførelsen af deres opgaver, i 

overensstemmelse med 
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nationale lovgivning. værtsmedlemsstatens nationale lovgivning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  887 

Ska Keller 

 

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, kan 

værtsmedlemsstaten eller agenturet 

henvende sig til oprindelsesmedlemsstaten 

for at få beløb, den har udbetalt til 

skadelidte eller disses retssuccessorer, 

godtgjort af værtsmedlemsstaten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  888 

Helga Stevens, Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

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 eller 

overdreven magtanvendelse, modtager 
skadelidte eller disses retssuccessorer 

erstatning fra agenturet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  889 

Barbara Spinelli 
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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, kan 

værtsmedlemsstaten eller agenturet 

henvende sig til oprindelsesmedlemsstaten 

for at få beløb, den har udbetalt til 

skadelidte eller disses retssuccessorer, 

godtgjort af værtsmedlemsstaten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  890 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  891 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. I forbindelse med hændelser under 

stk. 1 og 2 i denne artikel, der finder sted 

under gennemførelsen af den 

operationelle plan under artikel 18, bærer 
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holdmedlemmerne det fulde ansvar for 

enhver skade forvoldt af dem. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  892 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Tvister mellem medlemsstaterne 

om anvendelsen af stk. 2 og 3, som ikke 

kan løses ved forhandlinger mellem dem, 

indbringes af dem for Den Europæiske 

Unions Domstol, jf. artikel 273 i TEUF. 

4. Tvister mellem medlemsstaterne 

eller mellem en medlemsstat og agenturet 
om anvendelsen af stk.1, 2 og 3, som ikke 

kan løses ved forhandlinger mellem dem, 

indbringes af dem for Den Europæiske 

Unions Domstol, jf. traktaterne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  893 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Tvister mellem medlemsstaterne 

om anvendelsen af stk. 2 og 3, som ikke 

kan løses ved forhandlinger mellem dem, 

indbringes af dem for Den Europæiske 

Unions Domstol, jf. artikel 273 i TEUF. 

4. Tvister mellem medlemsstaterne 

eller mellem en medlemsstat og agenturet 
om anvendelsen af stk. 3, som ikke kan 

løses ved forhandlinger mellem dem, 

indbringes af dem for Den Europæiske 

Unions Domstol, jf. dog artikel 273 i 

TEUF. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  894 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 
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Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Tvister mellem medlemsstaterne 

om anvendelsen af stk. 2 og 3, som ikke 

kan løses ved forhandlinger mellem dem, 

indbringes af dem for Den Europæiske 

Unions Domstol, jf. artikel 273 i TEUF. 

4. Tvister mellem medlemsstaterne 

om anvendelsen af stk. 3, som ikke kan 

løses ved forhandlinger mellem dem, 

indbringes af dem for Den Europæiske 

Unions Domstol, jf. artikel 273 i TEUF. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  895 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Domstolen har kompetence til at 

afgøre tvister vedrørende de i stk. 1 og 2 

omhandlede skadeserstatninger. 

Or. en 

Begrundelse 

Som forudset i artikel 19, stk. 4, i den eksisterende Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 

26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative 

samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser. 

 

Ændringsforslag  896 

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 43 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. For at udføre sin opgave med sikre 

et højt sikkerhedsniveau, jf. artikel 1, har 

agenturet adgang til de relevante 

databaser såsom Schengen-
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informationssystemet (SIS), 

visuminformationssystemet (VIS), 

Eurodac og den kommende ordning om 

intelligente grænser under overholdelse af 

europæisk lovgivning om databeskyttelse 

og datasikkerhed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  897 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis 

Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 44 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Bestyrelsen fastsætter 

bestemmelser med henblik på agenturets 

anvendelse af forordning (EF) nr. 45/2001, 

herunder bestemmelser vedrørende den 

databeskyttelsesansvarlige for agenturet. 

Disse bestemmelser fastsættes efter høring 

af Den Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse. 

2. Der udpeges en 

databeskyttelsesansvarlig i 

overensstemmelse med forordning (EF) 

nr. 45/2001. Bestyrelsen fastsætter 

bestemmelser med henblik på agenturets 

anvendelse af denne forordning. Disse 

bestemmelser fastsættes efter høring af 

Den Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  898 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 44 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Videregivelse af personoplysninger, 

som behandles af agenturet, og 

medlemsstaters videregivelse til 

myndigheder i tredjelande eller til 

tredjeparter af personoplysninger, som 

behandles inden for rammerne af 

nærværende forordning, er forbudt, jf. dog 

4. Videregivelse af personoplysninger, 

som behandles af agenturet, og 

medlemsstaters videregivelse til 

myndigheder i tredjelande, internationale 

organisationer eller til tredjeparter af 

personoplysninger, som behandles inden 

for rammerne af nærværende forordning, er 
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artikel 47. forbudt, jf. dog artikel 47. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  899 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 44 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Videregivelse af personoplysninger, 

som behandles af agenturet, og 

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. 

4. Videregivelse af personoplysninger, 

som behandles af agenturet, og 

medlemsstaters videregivelse til 

myndigheder i tredjelande eller til 

tredjeparter, herunder internationale 

organisationer, af personoplysninger, som 

behandles inden for rammerne af 

nærværende forordning, er forbudt, jf. dog 

artikel 47. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  900 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 44 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Hvis agenturets eller 

medlemsstaternes videregivelse af 

personlige oplysninger til tredjelande eller 

internationale organisationer 

undtagelsesvist er nødvendig i meget 

specifikke situationer, kræver det en 

evaluering af relevans og brug af 

specifikke sikkerhedsforanstaltninger i 

overensstemmelse med artikel 9 i 

forordning (EF) 45/2001 og artikel 25 og 

26 i direktiv 95/46/EF. 

Or. en 
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Ændringsforslag  901 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk 

 

Forslag til forordning 

Artikel 45 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 45 udgår 

Formål med behandling af 

personoplysninger 

 

1. Agenturet må udelukkende anvende 

personoplysninger til følgende formål: 

 

a) udførelsen af dets tilrettelæggelses- og 

koordinationsopgaver i forbindelse med 

fælles operationer, pilotprojekter, hurtige 

grænseinterventioner og inden for 

rammerne af 

migrationsstyringsstøttehold, jf. artikel 46 

 

b) udførelsen af dets tilrettelæggelses- og 

koordinationsopgaver i forbindelse med 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser, jf. artikel 47 

 

c) fremme af informationsudveksling med 

medlemsstaterne, Det Europæiske 

Asylstøttekontor, Europol eller Eurojust, 

jf. artikel 46 

 

d) agenturets risikoanalyse, jf. artikel 10  

e) identifikation og lokalisering af fartøjer 

inden for rammerne af Eurosur, jf. artikel 

48. 

 

2. Behandlingen af personoplysninger 

skal overholde proportionalitetsprincippet 

og nøje begrænses til personoplysninger, 

der er nødvendige med henblik på stk. 1. 

 

3. En medlemsstat eller et andet EU-

agentur, der videregiver 

personoplysninger til agenturet, 

bestemmer til hvilket eller hvilke af de i 

stk. 1 nævnte formål oplysningerne skal 

behandles. Hvis dette ikke sker, behandler 

agenturet i samråd med den part, der har 
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videregivet de pågældende oplysninger, 

oplysningerne med henblik på at fastslå, 

om de er nødvendige med henblik på stk. 

1, og til hvilket formål de yderligere skal 

behandles. Agenturet må kun behandle 

oplysninger til andre formål end dem, der 

er nævnt i stk. 1, såfremt den part, der har 

videregivet de pågældende oplysninger 

har givet tilladelse hertil. 

4. Medlemsstaterne og andre EU-

agenturer kan ved videregivelse af 

personoplysninger anføre, om adgangen 

til oplysningerne eller brugen af dem 

generelt eller konkret skal begrænses, 

herunder med hensyn til videregivelse, 

sletning eller tilintetgørelse. Hvis behovet 

for sådanne begrænsninger opstår efter 

videregivelsen af oplysningerne, 

informerer de agenturet herom. Agenturet 

overholder disse begrænsninger. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  902 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Elly Schlein 

 

Forslag til forordning 

Artikel 45 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. En medlemsstat eller et andet EU-

agentur, der videregiver personoplysninger 

til agenturet, bestemmer til hvilket eller 

hvilke af de i stk. 1 nævnte formål 

oplysningerne skal behandles. Hvis dette 

ikke sker, behandler agenturet i samråd 

med den part, der har videregivet de 

pågældende oplysninger, oplysningerne 

med henblik på at fastslå, om de er 

nødvendige med henblik på stk. 1, og til 

hvilket formål de yderligere skal 

behandles. Agenturet må kun behandle 

oplysninger til andre formål end dem, der 

er nævnt i stk. 1, såfremt den part, der har 

videregivet de pågældende oplysninger har 

3. En medlemsstat eller et andet EU-

agentur, der videregiver personoplysninger 

til agenturet, bestemmer til hvilket eller 

hvilke af de i stk. 1 nævnte formål 

oplysningerne skal behandles. Agenturet 

kan behandle oplysninger med henblik på 

et under stk. 1 nævnt formål, der er 

forskelligt fra det oprindelige formål, 

såfremt den part, der har videregivet de 

pågældende oplysninger, har givet 

tilladelse hertil. 
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givet tilladelse hertil. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  903 

Ska Keller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 45 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. En medlemsstat eller et andet EU-

agentur, der videregiver personoplysninger 

til agenturet, bestemmer til hvilket eller 

hvilke af de i stk. 1 nævnte formål 

oplysningerne skal behandles. Hvis dette 

ikke sker, behandler agenturet i samråd 

med den part, der har videregivet de 

pågældende oplysninger, oplysningerne 

med henblik på at fastslå, om de er 

nødvendige med henblik på stk. 1, og til 

hvilket formål de yderligere skal 

behandles. Agenturet må kun behandle 

oplysninger til andre formål end dem, der 

er nævnt i stk. 1, såfremt den part, der har 

videregivet de pågældende oplysninger 

har givet tilladelse hertil. 

3. En medlemsstat eller et andet EU-

agentur, der videregiver personoplysninger 

til agenturet, bestemmer til hvilket eller 

hvilke af de i stk. 1 nævnte formål 

oplysningerne skal behandles. Hvis dette 

ikke sker, behandler agenturet i samråd 

med den part, der har videregivet de 

pågældende oplysninger, oplysningerne 

med henblik på at fastslå, om de er 

nødvendige med henblik på stk. 1, og til 

hvilket formål de yderligere skal 

behandles. 

Or. en 

 


