
AM\651195DA.doc PE 384.476v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

6.2.2007 PE 384.476v01-00

ÆNDRINGSFORSLAG 35-55

Udkast til betænkning (PE 380.718v01-00)
Gérard Deprez
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en ordning for 
oprettelse af hurtige grænseindsatshold og ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 
med hensyn til denne ordning

Forslag til forordning (KOM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD))

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 35
BETRAGTNING 6

(6) For at kunne samarbejde effektivt med 
de nationale grænsebetjente bør eksperterne 
kunne udføre opgaver vedrørende 
personkontrol ved og overvågning af de ydre 
grænser, mens de er indsat i den 
medlemsstat, som har anmodet om deres 
bistand.

(6) For at kunne samarbejde effektivt med 
de nationale grænsebetjente bør eksperterne 
kunne udføre opgaver vedrørende 
personkontrol ved og overvågning af de ydre 
grænser samt opgaver vedrørende 
redningsaktioner, mens de er indsat i den 
medlemsstat, som har anmodet om deres 
bistand.

Or. en
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Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 36
BETRAGTNING 10 A (ny)

(10a) Nationale gæstemedarbejdere og 
medlemmer af holdene skal have et godt 
kendskab til de bestemmelser i 
international ret samt medlemsstaternes 
nationale ret, der vedrører beskyttelse af 
flygtninge, med henblik på at sikre, at 
rettighederne for personer, der passerer 
grænserne, respekteres fuldt ud. 

Or. en

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 37
BETRAGTNING 10 B (ny)

(10b) Beskyttelsen af liv og forebyggelsen 
af skader for personer, der passerer 
grænserne, bør være et altovervejende 
hensyn for gæstemedarbejderne og 
medlemmerne af holdene i forbindelse med 
udførelsen af deres arbejde.

Or. en

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 38
BETRAGTNING 11

(11) I denne forordning overholdes de 
grundlæggende rettigheder og principper, 
som anerkendes i artikel 6, stk. 2, i traktaten 
om Den Europæiske Union, og som er 
afspejlet i den europæiske konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder og i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

(11) I denne forordning overholdes de 
grundlæggende rettigheder og principper, 
som anerkendes i artikel 6, stk. 2, i traktaten 
om Den Europæiske Union, og som er 
afspejlet i den europæiske konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder og i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder samt i De 
Forenede Nationers konvention om 
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flygtninges retsstilling, vedtaget i Genève i 
1951.

Or. en

Ændringsforslag af Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ændringsforslag 39
ARTIKEL 2, NR. 8 a (nyt)

8a)"tekniske udstyr til kontrol og 
overvågning": ethvert udstyr, der anvendes 
til kontrol og overvågning af grænserne, 
herunder overvågningssystemer, fartøjer, 
luftfartøjer og køretøjer. 

Or. es

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden bør anvendelsesområdet for det tekniske udstyr, der er 
omhandlet i artikel 7 i forordning 2007/2004/EF, præciseres.

Ændringsforslag af Martine Roure

Ændringsforslag 40
ARTIKEL 3, STK. 3, LITRA A

a) kurser og øvelser i overensstemmelse med 
den tidsplan, som indgår i agenturets årlige 
arbejdsprogram

a) kurser og øvelser i overensstemmelse med 
den tidsplan, som indgår i agenturets årlige 
arbejdsprogram, samt vedrørende 
overholdelse af menneskerettighederne og 
de psykologiske aspekter

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at medtage det psykologiske aspekt af grænsebetjentenes arbejde, fordi ulovlige 
indvandrere ofte har behov for psykologisk førstehjælp, navnlig hvis deres rejse er foregået 
under meget kummerlige forhold.
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Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 41
ARTIKEL 6, STK. 1-3, AFSNIT 1

1. I forbindelse med fælles operationer og 
pilotprojekter, der samordnes af agenturet, 
og indsættelsen af de hurtige 
grænseindsatshold udfører 
gæstemedarbejderne og medlemmerne af 
holdene de opgaver, som er omhandlet i 
artikel 7 og 8, så længe de pågældende 
aktiviteter varer.

1. I forbindelse med fælles operationer og 
pilotprojekter, der samordnes af agenturet, 
og indsættelsen af de hurtige 
grænseindsatshold udfører 
gæstemedarbejderne og medlemmerne af 
holdene de opgaver, som er omhandlet i 
artikel 7, 8 og 8a, så længe de pågældende 
aktiviteter varer.

2. Under udførelsen af de opgaver, som er 
omhandlet i artikel 7 og 8, overholder 
gæsteofficererne og medlemmerne af 
holdene fællesskabslovgivningen og 
værtsmedlemsstatens nationale lovgivning. 
De handler under kommando af 
medarbejdere fra værtsmedlemsstatens 
nationale grænsepoliti. 

2. Under udførelsen af de opgaver, som er 
omhandlet i artikel 7, 8 og 8a, overholder 
gæsteofficererne og medlemmerne af 
holdene fællesskabslovgivningen og 
værtsmedlemsstatens nationale lovgivning. 
De handler under kommando af 
medarbejdere fra værtsmedlemsstatens 
nationale grænsepoliti. 

3. Gæstemedarbejderne og medlemmerne af 
holdene har ret til at bære deres egen 
uniform, mens de udfører de opgaver, som 
er omhandlet i artikel 7 og 8. 

3. Gæstemedarbejderne og medlemmerne af 
holdene har ret til at bære deres egen 
uniform, mens de udfører de opgaver, som 
er omhandlet i artikel 7, 8 og 8a.

Or. en

Ændringsforslag af Kathalijne Maria Buitenweg

Ændringsforslag 42
ARTIKEL 6, STK. 4 A (nyt)

4a. Når de i artikel 7 og 8 omhandlede 
opgaver udføres i forbindelse med kontrol-
og overvågningsaktiviteter forud for 
grænsen, skal gæstemedarbejderne og 
medlemmerne af holdene overholde de 
bestemmelser, der gælder for den normale 
kontrol ved de ydre grænser, navnlig de 
særlige bestemmelser vedrørende nægtelse 
af indrejse og ret til asyl. 
Gæstemedarbejderne og medlemmerne af 
holdene skal under alle omstændigheder 
garantere for den internationale beskyttelse 
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i henhold til den europæiske konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder og 
Genève-konventionen om flygtninges 
retsstilling.

Or. en

Ændringsforslag af Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ændringsforslag 43
ARTIKEL 7, STK. 1, AFSNIT 1

1. Gæstemedarbejdere og medlemmer af 
holdene, der deltager i arbejdet med 
grænsekontrol som omhandlet i artikel 7 i 
forordning (EF) nr. 562/2006, udfører 
følgende opgaver i værtsmedlemsstaten:

1. Gæstemedarbejdere og medlemmer af 
holdene, der deltager i arbejdet med 
grænsekontrol som omhandlet i forordning 
(EF) nr. 562/2006, udfører følgende opgaver 
i værtsmedlemsstaten: 

Or. es

Begrundelse

Afgrænsningen af arbejdsopgaverne for de hurtige grænseindsatshold bør ses i relation til 
hele forordning (EF) nr. 562/2006 og ikke kun til visse aspekter af denne.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 44
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA D-F

d) kontrol af, at de personer, der passerer 
grænsen, ikke er indberettet som uønskede 
i Schengen-informationssystemet (SIS)
e) stempling af rejsedokumenter i 
overensstemmelse med artikel 10 i 
forordning (EF) nr. 562/2006, både ved ind-
og udrejse

e) stempling af rejsedokumenter i 
overensstemmelse med artikel 10 i 
forordning (EF) nr. 562/2006, både ved ind-
og udrejse

f) gennemsøgning af transportmidler og 
genstande, som de personer, der passerer 
grænsen, har i deres besiddelse, i 
overensstemmelse med værtsmedlemsstatens 
nationale lovgivning.

f) gennemsøgning af transportmidler og 
genstande, som de personer, der passerer 
grænsen, har i deres besiddelse, i 
overensstemmelse med værtsmedlemsstatens 
nationale lovgivning
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fa) juridisk bistand til personer, der 
passerer grænsen.

Or. en

Ændringsforslag af Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ændringsforslag 45
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA F A (nyt)

(fa) enhver anden af de i forordning (EF) 
nr. 562/2006 omhandlede opgaver.

Or. es

Begrundelse

Afgrænsningen af arbejdsopgaverne for de hurtige grænseindsatshold bør ses i relation til 
hele forordning (EF) nr. 562/2006 og ikke kun til visse aspekter af denne.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 46
ARTIKEL 7, STK. 2 

2. Adgangen til SIS og til nationale 
databaser for gæstemedarbejdere og 
medlemmer af holdene i forbindelse med 
stk. 1, litra d), reguleres af henholdsvis 
fællesskabsretten og værtsmedlemsstatens 
nationale lovgivning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez

Ændringsforslag 47
ARTIKEL 8, LITRA A

a) anvendelse af tekniske midler til at 
overvåge området ved de ydre grænser

a) anvendelse af tekniske midler, herunder 
køretøjer, fartøjer og luftfartøjer, til at 
overvåge området ved de ydre grænser
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Or. es

Begrundelse

Der bør tages højde for muligheden af at anvende transportmidler såsom skibe, fly, 
terrængående køretøjer osv. til overvågningsopgaverne..

Ændringsforslag af Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ændringsforslag 48
ARTIKEL 8, LITRA B

b) deltagelse i patruljer til fods og i 
transportmidler i området ved 
værtsmedlemsstatens ydre grænser

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag af Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez, 

Ændringsforslag 49
ARTIKEL 8, LITRA B

b) deltagelse i patruljer til fods og i 
transportmidler i området ved 
værtsmedlemsstatens ydre grænser

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag af Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez, 

Ændringsforslag 50
ARTIKEL 8, LITRA C A (nyt)
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(ca) deltagelse i alle de opgaver, som måtte 
være nødvendige for at opfylde 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. 
marts 2006 om indførelse af en 
fællesskabskodeks for personers 
grænsepassage (Schengen-grænsekodeks)1

1EUT 105 af 14.4.2006, s. 1.

Or. es

Begrundelse

Indsatsholdenes arbejdsfelt bør udvides til at omfatte deltagelse i alle de opgaver, som måtte 
være nødvendige for at opfylde bestemmelserne i grænsekodeksen.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 51
ARTIKEL 8 A (ny)

Artikel 8a
Redningsaktioner

Gæstemedarbejdere og medlemmer af 
holdene skal i forbindelse med udførelsen 
af opgaverne i artikel 7 og 8 bistå med eller 
udføre redningsaktioner, herunder 
livredning og skadesforebyggelse for 
personer, der passerer grænsen.

Or. en

Ændringsforslag af Giusto Catania 

Ændringsforslag 52
ARTIKEL 9, STK. 1

1. Værtsmedlemsstaten udsteder et 
dokument til gæstemedarbejderne og 
medlemmerne af holdene med henblik på at 
identificere dem og som bevis for 
indehaverens ret til at udføre de opgaver, 
som er omhandlet i artikel 7 og 8. 
Dokumenterne skal som minimum indeholde 

1. Værtsmedlemsstaten udsteder et 
dokument til gæstemedarbejderne og 
medlemmerne af holdene med henblik på at 
identificere dem og som bevis for 
indehaverens ret til at udføre de opgaver, 
som er omhandlet i artikel 7, 8 og 8a. 
Dokumenterne skal som minimum indeholde 
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følgende elementer: følgende elementer:
a) navn og nationalitet på 
gæstemedarbejderen/medlemmet af holdet

a) navn og nationalitet på 
gæstemedarbejderen/medlemmet af holdet

b) rang for gæstemedarbejderen/medlemmet 
af holdet

b) rang for gæstemedarbejderen/medlemmet 
af holdet

c) et nyt digitaliseret foto af 
gæstemedarbejderen/medlemmet af holdet

c) et nyt digitaliseret foto af 
gæstemedarbejderen/medlemmet af holdet

d) oplysninger om den fælles operation/den 
indsættelse, som 
gæstemedarbejderen/medlemmet af holdet 
deltager i

d) oplysninger om den fælles operation/den 
indsættelse, som 
gæstemedarbejderen/medlemmet af holdet 
deltager i

e) de opgaver, som 
gæstemedarbejderen/medlemmet af holdet 
kan udføre efter artikel 7 og 8

e) de opgaver, som 
gæstemedarbejderen/medlemmet af holdet 
kan udføre efter artikel 7, 8 og 8a

f) den periode, hvor 
gæstemedarbejderen/medlemmet af holdet 
skal udføre de opgaver, som er omhandlet i 
artikel 7 og 8.

f) den periode, hvor 
gæstemedarbejderen/medlemmet af holdet 
skal udføre de opgaver, som er omhandlet i 
artikel 7, 8 og 8a.

Or. en

Ændringsforslag af Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Ændringsforslag 53
ARTIKEL 12, NR. 1 A (nyt)

Artikel 7, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2007/2004/EF)

1a) I artikel 7 tilføjes som stk. 1a følgende:
"1a. Det tekniske udstyr til kontrol og 
overvågning kan anvendes i forbindelse 
med opgaver udført af de hurtige 
grænseindsatshold. De medlemsstater, hvis 
statsborgere deltager i de hurtige 
grænseindsatshold, stiller de nødvendige 
midler til rådighed for, at disse hold kan 
fungere korrekt i henhold til 
værtsmedlemsstatens behov samt de behov, 
som agenturet fastsætter." 

Or. es

Begrundelse

De hurtige grænseindsatsholds bidrag skal ikke være begrænset til menneskelige ressourcer. 
De skal tværtimod kunne stille logistiske midler til rådighed (bl.a. overvågningssystemer samt 
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luftfartøjer, fartøjer og køretøjer af enhver art). Med dette ændringsforslag præciseres det, at 
det tekniske udstyr, der er omhandlet i den nuværende artikel 7 i forordning 2007/2005 
(Frontex-forordningen), også skal kunne anvendes af de hurtige grænseindsatshold (hvilket 
ikke fremgår særlig klart af den nuværende ordlyd), og at de medlemsstater, hvis statsborgere 
deltager i disse hold, skal stille de logistiske midler til rådighed, der er nødvendige for 
holdenes funktionsdygtighed.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 54
ARTIKEL 12, NR. 3

Artikel 8 b, stk. 1, afsnit 2 (forordning (EF) nr. 2007/2004)

Ved udarbejdelsen af listerne tager agenturet 
hensyn til medarbejdernes relevante faglige 
erfaring, specielt kendskabet til sprog. 

Ved udarbejdelsen af listerne sikrer 
agenturet, at medarbejderne har den
relevante faglige erfaring, specielt 
sprogkundskaber samt kendskab til de 
bestemmelser i international ret og 
medlemsstaternes nationale ret, der 
vedrører beskyttelse af flygtninge.

Or. en

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 55
ARTIKEL 12, NR. 3

Artikel 8 b, stk. 2 (forordning (EF) nr. 2007/2004)

2. Når agenturet fastlægger 
sammensætningen af et hurtigt 
grænseindsatshold med henblik på 
indsættelse, tager det især hensyn til den 
specifikke situation, som den anmodende 
medlemsstat står i. Holdet sammensættes i 
overensstemmelse med den operative plan, 
som er udarbejdet i overensstemmelse med 
artikel 8f, stk. 3.

2. Når agenturet fastlægger 
sammensætningen af et hurtigt 
grænseindsatshold med henblik på 
indsættelse, tager det især hensyn til den 
specifikke situation, som den anmodende 
medlemsstat står i. Medlemmerne af holdet 
skal have et godt kendskab til de 
bestemmelser i værtsmedlemsstatens 
nationale ret, der er relevante for 
udførelsen af deres opgaver, herunder de 
nationale lovbestemmelser om beskyttelse 
af flygtninge. Holdet sammensættes i 
overensstemmelse med den operative plan, 
som er udarbejdet i overensstemmelse med 
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artikel 8f, stk. 3.

Or. en


