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Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise 

Euroopa agentuur (Frontex) ***I 

Euroopa Parlamendi 13. septembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 

kohta vastu võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 

määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava 

operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) asutamise kohta 

(KOM(2010)0061 – C7-0045/2010 – 2010/0039(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(KOM(2010)0061); 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 74 ja artikli 

77 lõike 1 punkte b ja c, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 

(C7- 0045/2010); 

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta; 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ning artikli 77 lõike 

2 punkte b ja d; 

– võttes arvesse Poola Senati poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete 

kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 raames esitatud põhjendatud arvamust, mille 

kohaselt õigusakti ettepanek ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele; 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 15. juuli 2010. aasta arvamust1; 

– võttes arvesse nõukogu kohustust, mille nõukogu esindaja võttis 7. juuli 2011. aasta 

kirjas, kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 294 lõikele 4;  

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55; 

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning 

väliskomisjoni arvamust (A7-0278/2011), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. kiidab heaks oma avalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile; 

3. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused; 

4. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

                                                 
1  ELT C 44, 11.2.2011, lk 162. 



seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 



P7_TC1-COD(2010)0039 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. septembril 2011. 

aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2011, 

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide 

välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta 

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 

seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 1168/2011) lõplikule kujule.) 



 

LISA 

Euroopa Parlamendi avaldus 

Euroopa Parlament toonitab, et ELi institutsioonid peaksid püüdma kasutada õigusaktides 

asjakohast ja neutraalset terminoloogiat, käsitledes kolmandate riikide kodanike küsimust, kelle 

viibimiseks liikmesriikide territooriumil ei ole liikmesriikide asutused luba andnud või kelle 

viibimine seal ei ole enam lubatud. Sellistel juhtudel ei tohiks ELi institutsioonid viidata 

„ebaseaduslikule sisserändele” ja „ebaseaduslikele sisserändajatele”, vaid „ebaregulaarsele 

sisserändele” ja „ebaregulaarsetele sisserändajatele”.  

 

Komisjoni avaldus tagasisaatmisoperatsioonide üle järelevalve teostamise kohta 

Komisjon kohustub igal aastal esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruandeid 

tagasisaatmisoperatsioonide üle järelevalve teostamise kohta, nagu sellele on osutatud artikli 9 

lõikes [1b]. 

Aruanne põhineb kogu asjakohasel teabel, mille esitavad agentuur, selle haldusnõukogu ja 

määruse eelnõuga asutatud nõuandefoorum. Sellega seoses tuleks märkida, et vastavalt artiklile 

26a omab nõuandefoorum täielikku juurdepääsu kogu teabele põhiõiguste austamise kohta. 

Aruandes pööratakse erilist tähelepanu „objektiivsete ja läbipaistvate kriteeriumide” 

kohaldamisele, mida tuleb järgida agentuuri Frontex poolt teostatavate 

tagasisaatmisoperatsioonide läbiviimisel. 

Esimene iga-aastane aruanne esitatakse 2012. aasta lõpuks. 

 

Komisjoni avaldus Euroopa piirivalvesüsteemi loomise kohta 

Komisjon kohustub ühe aasta jooksul käesoleva määruse vastuvõtmisest käivitama 

teostatavusuuringu Euroopa piirivalvesüsteemi loomise kohta, nagu sellele on osutatud 

Stockholmi programmis. Uuringu tulemusi kasutatakse sisendina käesoleva määruse artikli 33 

lõikes 2a ettenähtud hindamises. 

Komisjon kohustub samuti analüüsima vajadust määruse (EÜ) nr 863/2007 (piirivalve 

kiirreageerimisrühmade loomise kohta) tehniliseks muutmiseks seoses nimetuse „Euroopa 

piirivalvurite rühmad” kasutamisega. 

 


