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Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 35
СЪОБРАЖЕНИЕ 6

(6) За да сътрудничат ефективно на 
националните гранични служители, 
експертите следва да могат да изпълняват 
задачи, свързани с контрола над лицата 
на външните граници и надзора на 
последните, докато са развърнати в 
държавата-членка, потърсила тяхната 
помощ.

(6) За да сътрудничат ефективно на 
националните гранични служители, 
експертите следва да могат да изпълняват 
задачи, свързани с контрола над лицата 
на външните граници и надзора на 
последните, както и задълженията, 
свързани със спасителните операции,
докато са развърнати в държавата-членка, 
потърсила тяхната помощ. 

Or. en
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Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 36
СЪОБРАЖЕНИЕ 10 A (ново)

(10a) Националните гост-офицерите и 
членовете на екипите трябва добре да 
познават разпоредбите на 
международното право и тези на 
националното законодателство на 
държавите-членки, свързани със 
защитата на бежанците, за да могат
да спазят изцяло правата на лицата, 
преминаващи границите.

Or. en

Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 37
СЪОБРАЖЕНИЕ 10 Б (ново)

(10б) Защитата на живота и 
възпрепятстването на телесни вреди 
на лицата, преминаващи през 
границите трябва да бъде 
първостепенна грижа на гост-
офицерите и членовете на екипите по 
време на

Or. en

Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 38
СЪОБРАЖЕНИЕ 11

(11) Настоящият регламент зачита 
основните права и спазва принципите, 
признати от член 6, параграф 2 от 
Договора за Европейски съюз и отразени 
в Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи, 
както и в Хартата за основните права в 
Европейския съюз.

(11) Настоящият регламент зачита 
основните права и спазва принципите, 
признати от член 6, параграф 2 от 
Договора за Европейски съюз и отразени 
в Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи, 
както и в Хартата за основните права в 
Европейския съюз и Конвенцията на 
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ООН относно статута на бежанците, 
приета в Женева през 1951 г. 

Or. en

Изменение, внесено от Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Изменение 39
ЧЛЕН 2, ТОЧКА 8 А (нова)

8 а) под"техническо оборудване за 
контрол и наблюдение "се разбират 
всякакви ресурси, които служат за 
контрол и надзор на границите, в това 
число системи за наблюдение, 
плавателни съдове, летателни 
апарати и сухопътни превозни 
средства

Or. es

Justification

En aras a una mayor seguridad jurídica, conviene precisar el alcance del equipo técnico de 
control y vigilancia previsto en el artículo 7 del reglamento 2007/2004/CE.

Изменение, внесено от Martine Roure

Изменение 40
ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 3, БУКВА (A)

a) подготвителни курсове и учения в 
съответствие с графика, включен в 
годишната програма за работа на 
Агенцията;

a) подготвителни курсове и учения в 
съответствие с графика, включен в 
годишната програма за работа на 
Агенцията и аспектите, свързани със 
спазването на основните права, както 
и психологическите аспекти;

Or. fr

Justification

Il est important de prévoir une approche psychologique de la tâche des agents de garde-
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frontières, car les immigrés illégaux nécessiteront d' une première assistance psychologique, 
notamment lorsque leur conditions de voyage auront été extrêmement pénibles.

Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение41
ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФИ 1 ДО 3, АЛИНЕЯ 1

1. За целта на съвместните операции и 
пилотните проекти, координирани от 
Агенцията, и за развръщането на Екипите 
за бърза гранична намеса, гост-
служителите и членовете на екипите 
изпълняват задачите, посочени в членове 
7 и 8, за времетраенето на такива 
дейности.

1. За целта на съвместните операции и 
пилотните проекти, координирани от 
Агенцията, и за развръщането на Екипите 
за бърза гранична намеса, гост-
служителите и членовете на екипите 
изпълняват задачите, посочени в членове 
7 и 8а, за времетраенето на такива 
дейности.

2. Когато изпълняват задачите, посочени 
в членове 7 и 8, гост-служителите и 
членовете на екипите спазват 
общностното законодателство и 
националното законодателство на 
приемащата държава-членка. Те действат 
под командването на служителите от 
националната служба за гранична охрана 
на приемащата държава-членка. 

2. Когато изпълняват задачите, посочени 
в членове 7, 8 и 8а, гост-служителите и 
членовете на екипите спазват 
общностното законодателство и 
националното законодателство на 
приемащата държава-членка. Те действат 
под командването на служителите от 
националната служба за гранична охрана 
на приемащата държава-членка. 

3. На гост-служителите и членовете на 
екипите се разрешава да носят 
собствената си униформа, докато 
изпълняват задачите, посочени в членове 
7 и 8.

3. На гост-служителите и членовете на 
екипите се разрешава да носят 
собствената си униформа, докато 
изпълняват задачите, посочени в членове 
7, 8 и 8а.

Or. en

Изменение, внесено от Kathalijne Maria Buitenweg

Изменение 42
ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 4 A (нов)

4a. Когато задълженията по членове 7 
и 8 се провеждат при операции за 
наблюдение в предграничен контрол, 
гост-офицерите и членовете на 
екипите спазват разпоредбите, които 
се прилагат при редовния контрол на 
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външните граници, по-конкретно 
специалните разпоредби за забрана за 
влизане и право на убежище. Гост-
офицерите и членовете на екипите 
осигуряват при всякакви 
обстоятелства международна защита, 
съгласно Европейската конвенция за 
защита правата на човека и основните 
свободи и Женевската конвенция за 
статута на бежанците. 

Or. en

Изменение, внесено от Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Изменение 43
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 1, УВОДНА ЧАСТ

1.Гост-служителите и членовете на 
екипите, участващи в дейности, свързани 
с гранични проверки по смисъла на член 
7 от Регламент (ЕО) № 562/2006, 
изпълняват в приемащата държава-членка 
следните задачи:

1. Гост-служителите и членовете на 
екипите, участващи в дейности, свързани 
с гранични проверки по смисъла на 
Регламент (ЕО) № 562/2006, изпълняват в 
приемащата държава-членка следните 
задачи:

Or. es

Justification

Conviene limitar las tareas de los Equipos de Intervención Rápida al conjunto del 
Reglamento 562/2006/CE y no solo a algunos aspectos de éste.

Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение44
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 1, БУКВИ Г) ДО Е)

г) проверка на всяко лице, преминаващо 
границата, за да се установи дали 
съответното лице не е издирвано и 
дали в Шенгенската информационна 
система (ШИС) за него има забрана за 
влизане;
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д) подпечатване на пътни документи, при 
влизане и излизане, съгласно 
разпоредбите на член 10 от Регламент 
(ЕО) №562/2006;

д) подпечатване на пътни документи, при 
влизане и излизане, съгласно 
разпоредбите на член 10 от Регламент 
(ЕО) №562/2006;

е) проверка на превозните средства и на 
предметите, притежание на лицата, 
преминаващи през границата, съгласно 
националното законодателство на 
приемащата държава-членка

е) проверка на превозните средства и на 
предметите, притежание на лицата, 
преминаващи през границата, съгласно 
националното законодателство на 
приемащата държава-членка; 
еa) осигуряване на правни консултации 
на лицата, преминаващи границите.

Or. en

Изменение, внесено от Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Изменение 45
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 1, БУКВА(Е A) (нова)

еа) за всякакъв друг тип задача, 
установена в Регламент (ЕО) №
562/2006 г..

Or. es

Justification

Conviene limitar las tareas de los Equipos de Intervención Rápida al conjunto del 
Reglamento 562/2006/CE y no solo a algunos aspectos de éste.

Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение46
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 2 

2. Достъпът на гост-служителите и 
членовете на екипи до Шенгенската 
информационна система (ШИС) и до 
национални бази данни по смисъла на 
параграф 1, буква г) трябва да бъде 
регламентиран съответно от 
общностното законодателство и 
националното законодателство на 
приемащата държава-членка.

заличава се
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Or. en

Изменение, внесено от Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez

Изменение 47
ЧЛЕН 8, БУКВА A)

a) използване на технически средства за 
наблюдение на зоната на външната 
граница;

a) използване на технически средства, в 
това число сухопътни превозни 
средства, плавателни съдове и 
летателни апарати, за наблюдение на 
зоната на външната граница; 

Or. es

Justification

Debe contemplarse la posibilidad de utilización de medios móviles (barcos, aviones, 
vehículos todo-terreno, etc.) en las tareas de vigilancia.

Изменение, внесено от Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Изменение48
ЧЛЕН 8, БУКВА Б)

б) участие в стационарни и мобилни 
екипи, които патрулират в зоната на 
външната граница на приемащата 
държава-членка; 

б) участие в стационарни и мобилни 
екипи, които патрулират в приемащата 
държава-членка;

Or. es

Justification

Si bien la limitación del ámbito geográfico de las patrullas terrestres es pertinente, restringir 
las patrullas marítimas a la zona fronteriza sería totalmente contraproducente ya que la 
labor de los Equipos de Intervención Rápida se limitaría a las aguas territoriales del Estado 
miembro, sin posibilidad de navegar por aguas internacionales. 
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Изменение, внесено от Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez, 

Изменение49
ЧЛЕН 8, БУКВА Б)

б) участие в стационарни и мобилни 
екипи, които патрулират в зоната на 
външната граница на приемащата 
държава-членка;

б) участие в стационарни и мобилни 
екипи, които патрулират в приемащата 
държава-членка;

Or. es

Justification

Debe ampliarse la actuación de estos equipos de intervención rápida a las fronteras 
marítimas.

Изменение, внесено от Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez, 

Изменение 50
ЧЛЕН 8, БУКВА ВА(нова)

(в а)участие във всички задачи, 
необходими за прилагането на 
Регламент (ЕО) №562/2006 г. на
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 мат 2006 г., установяващ 
Общностен кодекс относно правилата, 
управляващи движението на лица през 
границите (Шенгенски граничен 
кодекс)1

1ОВ L 105 от 14.04.2006 г., стp. 1.

Or. es

Justification

Debe ampliarse la participación de estos equipos de intervención en todas las tareas 
necesarias para el cumplimiento del Código de fronteras.

Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 51
ЧЛЕН 8 А (нов)

Член8a
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Спасителни операции
При изпълнение на задачите, посочени 
в членове 7 и 8, гост-офицерите и 
членовете на екипите помагат или 
извършват спасителни операции като 
спасяване на човешки живот или 
предотвратяване на телесни повреди 
за лица, преминаващи границите.

Or. en

Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 52
ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 1

1. Приемащата държава-членка издава на 
гост-служителите и членовете на екипите 
документ за идентифициране и в 
доказателство на техните правомощия да 
изпълняват задачите по членове 7 и 8.
Документите включват следните данни:

1. Приемащата държава-членка издава на 
гост-служителите и членовете на екипите 
документ за идентифициране и в 
доказателство на техните правомощия да 
изпълняват задачите по членове 7, 8 и 8а.

a) име и гражданство на гост-
служителя/члена на екипа;

a) име и гражданство на гост-
служителя/члена на екипа;

б) чин на гост-служителя/члена на екипа; б) чин на гост-служителя/члена на екипа;

в) актуална дигитална снимка на гост-
служителя/ члена на екипа;

в) актуална дигитална снимка на гост-
служителя/ члена на екипа;

г) информация за съвместната 
операция/развръщане, в които участва 
гост-служителят/членът на екипа;

г) информация за съвместната 
операция/развръщане, в които участва 
гост-служителят/членът на екипа;

д) задачите, които гост-
служителят/членът на екипа може да 
изпълнява, съгласно разпоредбите на 
членове 7 и 8;

д) задачите, които гост-
служителят/членът на екипа може да 
изпълнява, съгласно разпоредбите на 
членове 7, 8 и 8а;

е) срока, в който гост-служителят/членът 
на екипа трябва да изпълни задачите по 
членове 7 и 8.

е) срока, в който гост-служителят/членът 
на екипа трябва да изпълни задачите по 
членове 7, 8 и 8а.

Or. en
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Изменение, внесено от Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Изменение 53
ЧЛЕН 12, ТОЧКА 1 A (нова)

Член 7, параграф1 a (нов) (Регламент (EО) № 2007/2004)

1 а) В член 7, се вмъква следният 
параграф:
"Средствата, които представляват 
оборудването за технически контрол и 
наблюдение, могат да се използват в 
контекста на мисии, провеждани под 
ръководството на Екипи за бърза 
гранична намеса. Държавите-членки, 
чиито граждани участват в Екипи за 
бърза гранична намеса, дават своя 
принос към необходимите средства, за 
да гарантират правилното 
провеждане на гореспоменатата 
операция, на база на изискванията от 
страна на приемащата държава-
членка и на тези, установени от 
Агенцията." 

Or. es

Justification

La contribución de los Equipos de Intervención Rápida no debe limitarse a recursos 
humanos. Al contrario, también tienen que cubrir la puesta a disposición de medios 
logísticos (entre otros, sistemas de vigilancia y todo tipo de vehículos aéreos, marítimos o 
terrestres). Esta enmienda pretende clarificar que el Equipo Técnico al que hace referencia el 
actual artículo 7 del Reglamento 2007/2004 (reglamento Frontex) también puede utilizarse 
en el marco de los Equipos de Intervención Rápida (lo que con la redacción actual no queda 
del todo claro) y que los Estados miembros cuyos nacionales participen en dichos equipos, 
aportarán los medios logísticos necesarios al buen funcionamiento de dichos equipos.

Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 54
ЧЛЕН12, ТОЧКА 3

Член 8 б, параграф 1, алинея 2 (Регламент (EО) № 2007/2004)

При изготвяне на списъците Агенцията 
взема предвид професионалния опит на 
служителите в съответната област, и 
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по-специално техните езикови 
познания.

Or. en

Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 55
ЧЛЕН 12, ТОЧКА 3

Член 8 б, параграф 2 (регламент (EО) № 2007/2004)

2. При определяне на състава на Екипи за 
бърза гранична намеса, които ще бъдат 
развърнати, Агенцията взема предвид 
конкретните обстоятелства, пред които е 
изправена държавата-членка, отправила 
искане. Екипът се сформира съгласно 
плана за действие, начертан съгласно 
член 8е, параграф 3.

2. При определяне на състава на Екипи за 
бърза гранична намеса, които ще бъдат 
развърнати, Агенцията взема предвид 
конкретните обстоятелства, пред които е 
изправена държавата-членка, отправила 
искане. Членовете на екипа трябва 
добре да познават законодателството 
на приемащата държава-членка, 
приложимо при изпълнение на 
техните задължения, в това число 
национални законови разпоредби във 
връзка със защита на бежанците.
Екипът се сформира съгласно плана за 
действие, начертан съгласно член 8е, 
параграф 3.
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