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Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη 
θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα και την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τον εν λόγω μηχανισμό

Πρόταση κανονισμού (COM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 35
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Για την αποτελεσματική συνεργασία 
με τους εθνικούς συνοριοφύλακες, οι 
εμπειρογνώμονες θα πρέπει να είναι σε θέση 
να εκτελούν καθήκοντα σχετικά με τον 
έλεγχο των προσώπων και την επιτήρηση 
των εξωτερικών συνόρων κατά τη διάρκεια 
της αποστολής τους στο κράτος μέλος που 
ζήτησε τη συνδρομή τους.

(6) Για την αποτελεσματική συνεργασία 
με τους εθνικούς συνοριοφύλακες, οι 
εμπειρογνώμονες θα πρέπει να είναι σε θέση 
να εκτελούν τόσο καθήκοντα σχετικά με τον 
έλεγχο των προσώπων και την επιτήρηση 
των εξωτερικών συνόρων όσο και τα 
καθήκοντα που σχετίζονται με επιχειρήσεις 
διάσωσης κατά τη διάρκεια της αποστολής 
τους στο κράτος μέλος που ζήτησε τη 
συνδρομή τους

Or. en



PE 384.476v01-00 2/11 AM\651195EL.doc

EL

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 36
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10 Α (νέα)

(10α) Τα εθνικά προσκεκλημένα όργανα 
και τα μέλη των ομάδων πρέπει να 
γνωρίζουν καλά τις διεθνείς νομοθετικές 
διατάξεις και τις εθνικές νομοθετικές 
διατάξεις των κρατών μελών που διέπουν 
την προστασία των προσφύγων ούτως 
ώστε να σέβονται πλήρως τα δικαιώματα 
των ατόμων που διέρχονται τα σύνορα.

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 37
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10 Β (νέα)

(10β) Η προστασία της ζωής των ατόμων 
που διέρχονται τα σύνορα και η πρόληψη 
τραυματισμών στα άτομα αυτά πρέπει να 
συνιστά πρωταρχικό μέλημα των 
προσκεκλημένων οργάνων και των μελών 
των ομάδων κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 38
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11

(11) Ο παρών κανονισμός τηρεί τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που 
αναγνωρίζονται από το άρθρο 6 παράγραφος 
2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
για την προάσπιση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών 
καθώς και στον Χάρτη θεμελιωδών 

(11) Ο παρών κανονισμός τηρεί τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που 
αναγνωρίζονται από το άρθρο 6 παράγραφος 
2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
για την προάσπιση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών 
καθώς και στον Χάρτη θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
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δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων 
που θεσπίστηκε στη Γενεύη το 1951.

Or. en

Τροπολογία: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Τροπολογία 39
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 8 Α (νέο)

8α) "Τεχνικός εξοπλισμός ελέγχου και 
επιτήρησης", κάθε μέσο η χρήση του 
οποίου εξυπηρετεί τον έλεγχο και την 
επιτήρηση των συνόρων, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
επιτήρησης, σκαφών, αεροσκαφών, και 
χερσαίων οχημάτων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αποβλέποντας σε μεγαλύτερη νομική ασφάλεια, πρέπει να προσδιοριστεί η εμβέλεια του 
τεχνικού εξοπλισμού ελέγχου και επιτήρησης που προβλέπεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
2007/2004/ΕΚ.

Τροπολογία: Martine Roure

Τροπολογία 40
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α 

(α) δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
ασκήσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
που περιλαμβάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας του Οργανισμού

(α) δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
ασκήσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
που περιλαμβάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας του Οργανισμού και τα ζητήματα 
που αφορούν το σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και τις ψυχολογικές 
παραμέτρους·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προβλέπεται μια προσέγγιση ψυχολογικού χαρακτήρα των καθηκόντων των 
συνοριοφυλάκων εφόσον οι παράνομοι μετανάστες θα χρειαστούν, σε πρώτη φάση ψυχολογική 
στήριξη, ιδίως λόγω των εξαιρετικά επώδυνων συνθηκών του ταξιδιού τους.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 41
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΕΩΣ 3, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 

1. Για τη διεξαγωγή των κοινών 
επιχειρήσεων και των πιλοτικών σχεδίων τα 
οποία συντονίζονται από τον Οργανισμό, 
καθώς και την αποστολή ομάδων ταχείας 
επέμβασης στα σύνορα, τα προσκεκλημένα 
όργανα και τα μέλη των ομάδων εκτελούν 
καθόλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 
αυτών, τα καθήκοντα που προβλέπονται στα 
άρθρα 7 και 8.

1. Για τη διεξαγωγή των κοινών 
επιχειρήσεων και των πιλοτικών σχεδίων τα 
οποία συντονίζονται από τον Οργανισμό, 
καθώς και την αποστολή ομάδων ταχείας 
επέμβασης στα σύνορα, τα προσκεκλημένα 
όργανα και τα μέλη των ομάδων εκτελούν 
καθόλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 
αυτών, τα καθήκοντα που προβλέπονται στα 
άρθρα 7, 8 και 8α.

2. Για την εκτέλεση των καθηκόντων 
που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8, τα 
προσκεκλημένα όργανα και τα μέλη των 
ομάδων οφείλουν να τηρούν την κοινοτική 
νομοθεσία καθώς και την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους υποδοχής. Ενεργούν 
υπό τη διοίκηση οργάνων του σώματος 
συνοριοφυλακής του κράτους μέλους 
υποδοχής.

2. Για την εκτέλεση των καθηκόντων 
που προβλέπονται στα άρθρα 7, 8 και 8α, τα 
προσκεκλημένα όργανα και τα μέλη των 
ομάδων οφείλουν να τηρούν την κοινοτική 
νομοθεσία καθώς και την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους υποδοχής. Ενεργούν 
υπό τη διοίκηση οργάνων του σώματος 
συνοριοφυλακής του κράτους μέλους 
υποδοχής.

3. Τα προσκεκλημένα όργανα και τα 
μέλη των ομάδων επιτρέπεται να φέρουν τη 
δική τους στολή για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τα οποία προβλέπονται στα 
άρθρα 7 και 8.

3. Τα προσκεκλημένα όργανα και τα 
μέλη των ομάδων επιτρέπεται να φέρουν τη 
δική τους στολή για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τα οποία προβλέπονται στα 
άρθρα 7, 8 και 8α.

Or. en

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg

Τροπολογία 42
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4Α (νέα)

4α. Όταν τα καθήκοντα που αναφέρονται 
στα άρθρα 7 και 8 εκτελούνται στο πλαίσιο 
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των επιχειρήσεων ελέγχου και επιτήρησης 
πριν από τα σύνορα, τα προσκεκλημένα 
όργανα και τα μέλη των ομάδων 
συμμορφούνται προς τις διατάξεις που 
εφαρμόζονται σε τακτικούς ελέγχους στα 
εξωτερικά σύνορα, ιδίως με τις διατάξεις 
για την άρνηση εισόδου και το δικαίωμα 
χορήγησης ασύλου. Τα προσκεκλημένα 
όργανα και τα μέλη των ομάδων 
διασφαλίζουν σε όλες τις περιστάσεις 
διεθνή προστασία σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών και τη Σύμβαση 
της Γενεύης σχετικά με το Καθεστώς των 
Προσφύγων.

Or. en

Τροπολογία: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Τροπολογία 43
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Τα προσκεκλημένα όργανα και τα 
μέλη των ομάδων που συμμετέχουν στους 
ελέγχους στα σύνορα, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
562/2006, εκτελούν τα ακόλουθα καθήκοντα 
στο κράτος μέλος υποδοχής:

1. Τα προσκεκλημένα όργανα και τα 
μέλη των ομάδων που συμμετέχουν στους 
ελέγχους στα σύνορα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 562/2006, εκτελούν 
τα ακόλουθα καθήκοντα στο κράτος μέλος 
υποδοχής

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα καθήκοντα που εκτελούνται από τις ομάδες ταχείας επέμβασης θα πρέπει να εντάσσονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) 562/2006/ΕΚ στο σύνολό του και όχι μόνο σε ορισμένα σκέλη του.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 44
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Δ) ΕΩΣ (ΣΤ)

(δ) έλεγχο ότι το πρόσωπο το οποίο 
διέρχεται τα σύνορα δεν αποτελεί 
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αντικείμενο καταχώρησης άρνησης 
εισόδου στο πλαίσιο του συστήματος 
πληροφοριών Σένγκεν (SIS)·
(ε) επίθεση σφραγίδων στα ταξιδιωτικά 
έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006, κατά την 
είσοδο και έξοδο·

(ε) επίθεση σφραγίδων στα ταξιδιωτικά 
έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006, κατά την 
είσοδο και έξοδο·

(στ) έρευνα οχημάτων και αντικειμένων 
που βρίσκονται στην κατοχή των προσώπων 
τα οποία διέρχονται τα σύνορα, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους 
υποδοχής

(στ) έρευνα οχημάτων και αντικειμένων 
που βρίσκονται στην κατοχή των προσώπων 
τα οποία διέρχονται τα σύνορα, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους 
υποδοχής·

(στα) παροχή νομικής συμβουλής σε άτομα 
που διέρχονται τα σύνορα·

Or. en

Τροπολογία: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Τροπολογία 45
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΤ Α) (νέο)

(στα) οποιαδήποτε άλλη μορφή 
καθήκοντος προβλέπεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) 562/2006.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα καθήκοντα που εκτελούνται από τις ομάδες ταχείας επέμβασης θα πρέπει να εντάσσονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) 562/2006/ΕΚ στο σύνολό του και όχι μόνο σε ορισμένα σκέλη του.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 46
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Η πρόσβαση από τα 
προσκεκλημένα όργανα και τα μέλη των 
ομάδων στο SIS και στις εθνικές βάσεις 
δεδομένων για τους λόγους που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, σημείο 

διαγράφεται
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δ), διέπεται αντίστοιχα από την κοινοτική 
νομοθεσία και από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους υποδοχής.

Or. en

Τροπολογία: Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez

Τροπολογία 47
ΑΡΘΡΟ 8, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)

(α) χρήση τεχνικών μέσων για την 
επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων·

(α) χρήση τεχνικών μέσων, 
συμπεριλαμβανομένων χερσαίων 
οχημάτων, σκαφών και αεροσκαφών, για 
την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων·

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης κινητών μέσων (σκαφών, αεροσκαφών, 
οχημάτων παντός εδάφους κ.ά) στα καθήκοντα επιτηρησης.

Τροπολογία: Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez

Τροπολογία 48
ΑΡΘΡΟ 8, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β) 

(β) συμμετοχή σε περιπολίες πεζών και 
οχημάτων στην περιοχή των εξωτερικών 
συνόρων του κράτους μέλους υποδοχής·

(β) συμμετοχή σε περιπολίες πεζών και 
οχημάτων στην περιοχή του κράτους μέλους 
υποδοχής·

Or. es

Αιτιολόγηση

Μολονότι είναι σκόπιμο να τεθούν γεωγραφικοί περιορισμοί στις χερσαίες περιπολίες, ο 
περιορισμός των θαλάσσιων περιπολιών στην παραμεθόρια ζώνη θα ήταν εντελώς 
αντιπαραγωγικός δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό θα περιοριζόταν το έργο των ομάδων 
ταχείας επέμβασης στα χωρικά ύδατα του κράτους μέλους χωρίς δυνατότητα πλεύσης σε διεθνή 
ύδατα.
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Τροπολογία: Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez

Τροπολογία 49
ΑΡΘΡΟ 8, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β

(β) συμμετοχή σε περιπολίες πεζών και 
οχημάτων στην περιοχή των εξωτερικών 
συνόρων του κράτους μέλους υποδοχής·

(β) συμμετοχή σε περιπολίες πεζών και 
οχημάτων στην περιοχή του κράτους μέλους 
υποδοχής·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η δράση των ομάδων ταχείας επέμβασης πρέπει να επεκταθεί στα θαλάσσια σύνορα.

Τροπολογία: Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez

Τροπολογία 50
ΑΡΘΡΟ 8, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ) Α (νέο)

(γα) συμμετοχή σε όλα τα καθήκοντα που 
απαιτούνται για την τήρηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για 
τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά 
με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από 
τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)
1ΕΕ L 105 της 14.4.2006, σελ. 1.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των εν λόγω ομάδων ταχείας επέμβασης πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα 
καθήκοντα που απαιτούνται για την τήρηση του κώδικα των συνόρων.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 51
ΑΡΘΡΟ 8 Α (νέο)

Άρθρο 8α
Επιχειρήσεις διάσωσης
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Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που 
αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8, τα 
προσκεκλημένα όργανα και τα μέλη των 
ομάδων ασκούν ή εκτελούν επιχειρήσεις 
διάσωσης που περιλαμβάνουν τη διάσωση 
ζωής ή την πρόληψη τραυματισμών σε 
άτομα που διασχίζουν τα σύνορα.

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 52
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Το κράτος μέλος υποδοχής χορηγεί 
στα προσκεκλημένα όργανα και στα μέλη 
των ομάδων μια πράξη διαπίστευσης με 
σκοπό τον προσδιορισμό της ταυτότητάς 
τους και την απόδειξη ότι ο κάτοχος 
δικαιούται να εκτελεί τα καθήκοντα που 
προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8. Η πράξη 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Το κράτος μέλος υποδοχής χορηγεί 
στα προσκεκλημένα όργανα και στα μέλη 
των ομάδων μια πράξη διαπίστευσης με 
σκοπό τον προσδιορισμό της ταυτότητάς 
τους και την απόδειξη ότι ο κάτοχος 
δικαιούται να εκτελεί τα καθήκοντα που 
προβλέπονται στα άρθρα 7, 8 και 8α. Η 
πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) το όνομα και την ιθαγένεια του 
προσκεκλημένου οργάνου/μέλους της 
ομάδας·

(α) το όνομα και την ιθαγένεια του 
προσκεκλημένου οργάνου/μέλους της 
ομάδας·

(β) το βαθμό του προσκεκλημένου 
οργάνου/μέλους της ομάδας·

(β) το βαθμό του προσκεκλημένου 
οργάνου/μέλους της ομάδας·

(γ) πρόσφατη ψηφιακή φωτογραφία του 
προσκεκλημένου οργάνου/μέλους της 
ομάδας·

(γ) πρόσφατη ψηφιακή φωτογραφία του 
προσκεκλημένου οργάνου/μέλους της 
ομάδας·

(δ) πληροφορίες σχετικά με την κοινή 
επιχείρηση/την αποστολή στην οποία 
συμμετέχει το προσκεκλημένο όργανο/μέλος 
της ομάδας·

(δ) πληροφορίες σχετικά με την κοινή 
επιχείρηση/την αποστολή στην οποία 
συμμετέχει το προσκεκλημένο όργανο/μέλος 
της ομάδας·

(ε) τα καθήκοντα που το 
προσκεκλημένο όργανο/μέλος της ομάδας 
εξουσιοδοτείται να εκτελέσει σύμφωνα με 
τα άρθρα 7 και 8·

(ε) τα καθήκοντα που το 
προσκεκλημένο όργανο/μέλος της ομάδας 
εξουσιοδοτείται να εκτελέσει σύμφωνα με 
τα άρθρα 7, 8 και 8α·

(στ) την περίοδο κατά τη διάρκεια της 
οποίας τα καθήκοντα που προβλέπονται στα 
άρθρα 7 και 8 εκτελούνται από το 
προσκεκλημένο όργανο/μέλος της ομάδας.

(στ) την περίοδο κατά τη διάρκεια της 
οποίας τα καθήκοντα που προβλέπονται στα 
άρθρα 7, 8 και 8α εκτελούνται από το 
προσκεκλημένο όργανο/μέλος της ομάδας.
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Τροπολογία: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Τροπολογία 53
ΑΡΘΡΟ 12, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1 Α (νέο)

Άρθρο 7, παράγραφος 1 α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004)

1α) Στο άρθρο 7, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 1 α:
"Τα μέσα που περιλαμβάνονται στον 
τεχνικό εξοπλισμό ελέγχου και επιτήρησης 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
των αποστολών που εκτελούν οι ομάδες 
ταχείας επέμβασης. Τα κράτη μέλη οι 
υπήκοοι των οποίων μετέχουν σε ομάδες 
ταχείας επέμβασης παρέχουν τα μέσα που 
απαιτούνται για την καλή λειτουργία τους, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους 
μέλους υποδοχής καθώς και εκείνων που 
καθορίζει ο Οργανισμός".

Or. es

Αιτιολόγηση

Η συμβολή στις ομάδες ταχείας επέμβασης δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε ανθρώπινους 
πόρους. Αντίθετα, πρέπει επίσης να καλύπτεται η διάθεση διοικητικών πόρων (μεταξύ άλλων, 
συστημάτων επιτήρησης και κάθε είδος αεροσκάφους, σκάφους ή οχήματος). Στόχος της 
παρούσας τροπολογίας είναι να διευκρινιστεί ότι ο τεχνικός εξοπλισμός που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 του Κανονισμού 2007/2004 (κανονισμός για τη διαχείριση της συνεργασίας στα 
εξωτερικά σύνορα - Frontex) μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των ομάδων 
ταχείας επέμβασης (πράγμα που δεν προκύπτει σαφώς από την αρχική διατύπωση) και ότι τα 
κράτη μέλη οι υπήκοοι των οποίων μετέχουν στις εν λόγω ομάδες, παρέχουν τα απαιτούμενα 
μέσα διοικητικής μέριμνας για την καλή λειτουργία των εν λόγω ομάδων.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 54
ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Άρθρο 8β, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004)

Κατά την κατάρτιση των καταλόγων αυτών, Κατά την κατάρτιση των καταλόγων αυτών, 
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ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τη σχετική 
επαγγελματική εμπειρία των οργάνων και 
ιδίως τις γλωσσικές τους γνώσεις.

ο Οργανισμός διασφαλίζει ότι τα όργανα 
διαθέτουν τη σχετική επαγγελματική 
εμπειρία και ιδίως τις γλωσσικές γνώσεις 
και γνώσεις σχετικά με διεθνείς 
νομοθετικές διατάξεις καθώς και 
νομοθετικές διατάξεις των κρατών μελών 
που αφορούν την προστασία των 
προσφύγων.

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 55
ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Άρθρο 8β, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004)

2. Όταν καθορίζει τη σύνθεση μιας 
ομάδας ταχείας επέμβασης στα σύνορα 
ενόψει της αποστολής της, ο Οργανισμός 
λαμβάνει υπόψη τις ειδικές περιστάσεις που 
αντιμετωπίζει το αιτούν κράτος μέλος. Η 
σύσταση της ομάδας γίνεται βάσει του 
επιχειρησιακού σχεδίου που θεσπίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 στ, παράγραφος 3.

2. Όταν καθορίζει τη σύνθεση μιας 
ομάδας ταχείας επέμβασης στα σύνορα 
ενόψει της αποστολής της, ο Οργανισμός 
λαμβάνει υπόψη τις ειδικές περιστάσεις που 
αντιμετωπίζει το αιτούν κράτος μέλος. Τα 
μέλη της ομάδας πρέπει να γνωρίζουν καλά 
το δίκαιο του κράτους μέλους υποδοχής 
που διέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους, συμπεριλαμβανομένων εθνικών 
νομοθετικών διατάξεων που αφορούν την 
προστασία των προσφύγων. Η σύσταση της 
ομάδας γίνεται βάσει του επιχειρησιακού 
σχεδίου που θεσπίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 στ, παράγραφος 3

Or. en


