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Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse 
mehhanism piirivalve kiirreageerimisrühmade loomiseks ning muudetakse nõukogu määrust 
(EÜ) nr 2007/2004 kõnealuse mehhanismiga seoses

Ettepanek võtta vastu määrus (KOM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD))

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 35
PÕHJENDUS 6

(6) Tõhusaks koostööks liikmesriikide 
piirivalvuritega peaksid eksperdid oma 
taotluse esitanud liikmesriigis lähetuses 
viibimise ajal olema võimelised täitma 
ülesandeid, mis on seotud isikute 
kontrollimisega välispiiridel ja välispiiride 
valvamisega.

(6) Tõhusaks koostööks liikmesriikide 
piirivalvuritega peaksid eksperdid oma 
taotluse esitanud liikmesriigis lähetuses 
viibimise ajal olema võimelised täitma 
ülesandeid, mis on seotud isikute 
kontrollimisega välispiiridel ja välispiiride 
valvamisega ning päästeoperatsioonidega.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 36
PÕHJENDUS 10 A (uus)
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(10 a) Teiste liikmesriikide piirivalve 
külalisametnikel ja rühmaliikmetel peavad 
olema head teadmised pagulaste kaitset 
käsitlevate rahvusvahelise õiguse sätete ja 
liikmesriikide siseriiklike õigussätete kohta, 
et nad saaksid täielikult kinni pidada piiri 
ületavate isikute õigustest. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 37
PÕHJENDUS 10 B (uus)

(10 b) Piiri ületavate isikute elu kaitsmine 
ning nende vigastuste vältimine peab olema 
piirivalve külalisametnike ja rühmaliikmete 
jaoks nende tööülesannete täitmisel ülima 
tähtsusega.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 38
PÕHJENDUS 11

(11) Käesolev määrus austab põhiõigusi ja 
järgib põhimõtteid, mida tunnustatakse 
Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõikes 2 ja 
mis on kajastatud Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsioonis ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas.

(11) Käesolev määrus austab põhiõigusi ja 
järgib põhimõtteid, mida tunnustatakse 
Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõikes 2 ja 
mis on kajastatud Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsioonis ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning 1951. 
aastal Genfis vastu võetud ÜRO 
pagulasseisundi konventsioonis.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Muudatusettepanek 39
ARTIKLI 2 PUNKT 8 A (uus)
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(8 a) Tehnilised kontrolli- ja valveseadmed 
– kõik vahendid, mille kasutuseesmärgiks 
on piiride kontroll ja valvamine, kaasa 
arvatud valvesüsteemid, laevad, õhu- ja 
maismaasõidukid. 

Or. es

Selgitus

Suurema õiguskindluse nimel tuleks selgelt määratleda määruse (EÜ) 2007/2004 artiklis 7 
ette nähtud kontrolli- ja valveseadmed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Martine Roure

Muudatusettepanek 40
ARTIKLI 3 LÕIKE 3 PUNKT A

(a) väljaõppel ja õppustel osalemine 
vastavalt agentuuri iga-aastases 
tööprogrammis esitatud ajakavale;

(a) väljaõppel ja õppustel ning põhiõiguste 
ja psühholoogiliste aspektide arvestamise 
alasel koolitusel osalemine vastavalt 
agentuuri iga-aastases tööprogrammis 
esitatud ajakavale;

Or. fr

Selgitus

Oluline on omaks võtta psühholoogiapõhine lähenemine piirivalveametnike ülesannetele, sest 
esimese asjana vajavad ebaseaduslikud sisserändajad psühholoogilist abi, eriti juhul, kui neil 
on selja taga rasketes tingimustes toimunud reis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 41
ARTIKLI 6 LÕIKED 1–2, LÕIKE 3 ESIMENE LÕIK

1. Agentuuri koordineeritavate 
ühisoperatsioonide ja katseprojektide puhul 
ning piirivalve kiirreageerimisrühmade 
lähetuste ajal täidavad külalisametnikud ja 
rühmaliikmed artiklites 7 ja 8 osutatud 
ülesandeid selleks ettenähtud ajavahemiku 
jooksul.

1. Agentuuri koordineeritavate 
ühisoperatsioonide ja katseprojektide puhul 
ning piirivalve kiirreageerimisrühmade 
lähetuste ajal täidavad külalisametnikud ja 
rühmaliikmed artiklites 7, 8 ja 8a osutatud 
ülesandeid selleks ettenähtud ajavahemiku 
jooksul.
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2. Artiklites 7 ja 8 osutatud ülesannete 
täitmisel on külalisametnikud ja 
rühmaliikmed kohustatud järgima ühenduse 
õigust ja vastuvõtva liikmesriigi õigust. Nad 
alluvad vastuvõtva liikmesriigi 
piirivalveametnikele. 

2. Artiklites 7, 8 ja 8a osutatud ülesannete 
täitmisel on külalisametnikud ja 
rühmaliikmed kohustatud järgima ühenduse 
õigust ja vastuvõtva liikmesriigi õigust. Nad 
alluvad vastuvõtva liikmesriigi 
piirivalveametnikele. 

3. Külalisametnikud ja rühmaliikmed 
tohivad artiklis 7 ja 8 osutatud ülesannete 
täitmisel kanda oma vormiriietust. 

3. Külalisametnikud ja rühmaliikmed 
tohivad artiklis 7,8 ja 8a osutatud ülesannete 
täitmisel kanda oma vormiriietust.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathalijne Maria Buitenweg

Muudatusettepanek 42
ARTIKLI 6 LÕIGE 4 A (uus)

4 a. Artiklites 7 ja 8 osutatud ülesannete 
täitmisel piiriületuseelsete patrull- ja 
kontrollioperatsioonide käigus järgivad 
külalisametnikud ja rühmaliikmed 
regulaarse välispiirikontrolli suhtes 
kohaldatavaid sätteid, eelkõige riiki 
sisenemise keelu ja varjupaiga taotlemisega 
seotud erisätteid. Külalisametnikud ja 
rühmaliikmed tagavad igal juhul 
rahvusvahelise kaitse kooskõlas Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni ja Genfi pagulasseisundi 
konventsiooniga.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Muudatusettepanek 43
ARTIKLI 7 LÕIKE 1 SISSEJUHATUS

1. Külalisametnikel ja rühmaliikmetel, kes 
osalevad määruse (EÜ) nr 562/2006 
artiklis 7 käsitletud kontrollides, tuleb 
vastuvõtvas liikmesriigis täita järgmisi 
ülesandeid:

1. Külalisametnikel ja rühmaliikmetel, kes 
osalevad määruses (EÜ) nr 562/2006 
käsitletud kontrollides, tuleb vastuvõtvas 
liikmesriigis täita järgmisi ülesandeid:
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Or. es

Selgitus

Piirivalve kiirreageerimisrühma ülesandeid peab piiritlema kogu määrus (EÜ) 562/2006 
tervikuna, mitte üksnes mõned selle aspektid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 44
ARTIKLI 7 LÕIKE 1 PUNKTID D–F

(d) kontrollida, kas piiri ületava isiku kohta 
ei ole Schengeni infosüsteemis (SIS) tehtud 
märget riiki sisenemise keelu kohta;
(e) lüüa reisidokumentidesse templeid nii 
riiki sisenemisel kui ka väljumisel vastavalt 
määruse (EÜ) nr 562/2006 artiklile 10;

(e) lüüa reisidokumentidesse templeid nii 
riiki sisenemisel kui ka väljumisel vastavalt 
määruse (EÜ) nr 562/2006 artiklile 10;

(f) kontrollida piiri ületavate isikute 
transpordivahendeid ja esemeid kooskõlas 
vastuvõtva liikmesriigi õigusaktidega.

(f) kontrollida piiri ületavate isikute 
transpordivahendeid ja esemeid kooskõlas 
vastuvõtva liikmesriigi õigusaktidega;
(f a) pakkuda piiri ületavatele isikutele 
õigusnõustamist.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Muudatusettepanek 45
ARTIKLI 7 LÕIKE 1 PUNKT F A (uus)

(f a) täita määruses (EÜ) nr 562/2006 ette 
nähtud muud laadi tegevust.

Or. es

Selgitus

Piirivalve kiirreageerimisrühma ülesandeid peab piiritlema kogu määrus (EÜ) 562/2006 
tervikuna, mitte üksnes mõned selle aspektid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 46
ARTIKLI 7 LÕIGE 2 

2. Külalisametnike ja rühmaliikmete 
juurdepääsu SIS-ile ja riiklikele 
andmebaasidele lõike 1 punktis d osutatud 
eesmärkidel reguleerivad ühenduse õigus 
ja vastuvõtva liikmesriigi õigus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez

Muudatusettepanek 47
ARTIKLI 8 PUNKT A

(a) kasutada välispiiride jälgimisel tehnilisi 
vahendeid;

(a) kasutada välispiiride jälgimisel tehnilisi 
vahendeid, kaasa arvatud laevad, maismaa-
ja õhusõidukid;

Or. es

Selgitus

Valvetegevuste läbiviimiseks tuleb näha ette võimalus kasutada liikuvvahendeid (laevad, 
lennukid ja maastikusõidukid).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Muudatusettepanek 48
ARTIKLI 8 PUNKT B

(b) osaleda vastuvõtva liikmesriigi 
välispiirialadel jalgsi- ning 
transpordivahenditega teostatavates 
patrullides;

(b) osaleda vastuvõtvas liikmesriigis jalgsi-
ning transpordivahenditega teostatavates 
patrullides;

Or. es

Selgitus

Maismaapõhist kontrolli on põhjust piiritleda, kuid merel toimuva kontrolli piiritlemine 
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piirialadega oleks täiesti pidurdav, sest siis piirduks piirivalve kiirreageerimisrühma tegevus 
liikmesriigi territoriaalvetega ning nad ei saaks rahvusvahelistes vetes seilata. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez, 

Muudatusettepanek 49
ARTIKLI 8 PUNKT B

(b) osaleda vastuvõtva liikmesriigi 
välispiirialadel jalgsi- ning 
transpordivahenditega teostatavates 
patrullides;

(b) osaleda vastuvõtvas liikmesriigis jalgsi-
ning transpordivahenditega teostatavates 
patrullides;

Or. es

Selgitus

Piirivalve kiirreageerimisrühma tegevust tuleb laiendada merepiiridele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez, 

Muudatusettepanek 50
ARTIKLI 8 PUNKT C A (uus)

(c a) osaleda kõikides Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse 
(EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse 
isikute üle piiri liikumist reguleerivad 
ühenduse eeskirjad (Schengeni 
piirieeskirjad))1 täitmiseks vajalikes 
ülesannetes
1ELT L 105, 14.4.2006, lk 1.

Or. es

Selgitus

Piirivalve kiirreageerimisrühma osalust tuleb laiendada kõigile piirieeskirjade täitmiseks 
vajalikele ülesannetele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 51
ARTIKKEL 8 A (uus)
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Artikkel 8a
Päästeoperatsioonid

Artiklis 7 ja 8 osutatud ülesannete täitmisel 
teostavad külalisametnikud ja 
rühmaliikmed päästeoperatsioone või 
annavad nende käigus abi, et päästa piiri 
ületavate isikute elu või vältida nende 
vigastusi.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania 

Muudatusettepanek 52
ARTIKLI 9 LÕIGE 1

1. Vastuvõttev liikmesriik väljastab 
külalisametnikele ja rühmaliikmetele 
dokumendi, mis võimaldab nende isiku 
tuvastamist ning mis tõendab selle omaniku 
õigust täita artiklites 7 ja 8 osutatud 
ülesandeid. Dokument peab sisaldama:

1. Vastuvõttev liikmesriik väljastab 
külalisametnikele ja rühmaliikmetele 
dokumendi, mis võimaldab nende isiku 
tuvastamist ning mis tõendab selle omaniku 
õigust täita artiklites 7, 8 ja 8a osutatud 
ülesandeid. Dokument peab sisaldama:

(a) külalisametniku/rühmaliikme nime ja 
rahvust;

(a) külalisametniku/rühmaliikme nime ja 
rahvust;

(b) külalisametniku/rühmaliikme auastet; (b) külalisametniku/rühmaliikme auastet;

(c) külalisametniku/rühmaliikme hiljuti 
tehtud digitaalfotot;

(c) külalisametniku/rühmaliikme hiljuti 
tehtud digitaalfotot;

(d) teavet ühisoperatsiooni/lähetuse kohta, 
milles külalisametnik/rühmaliige osaleb;

(d) teavet ühisoperatsiooni/lähetuse kohta, 
milles külalisametnik/rühmaliige osaleb;

(e) ülesandeid, mida 
külalisametnik/rühmaliige tohib artiklite 7 ja
8 kohaselt täita;

(e) ülesandeid, mida 
külalisametnik/rühmaliige tohib artiklite 7, 8 
ja 8a kohaselt täita;

(f) ajavahemikku, mille jooksul 
külalisametnik/rühmaliige artiklites 7 ja 8 
osutatud ülesandeid täidab.

f) ajavahemikku, mille jooksul 
külalisametnik/rühmaliige artiklites 7, 8 ja 
8a osutatud ülesandeid täidab.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Muudatusettepanek 53
ARTIKLI 12 PUNKT 1 A (uus)
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Määruse (EÜ) nr 2007/2004 artikli 7 punkt 1 a (uus)

(1 a) Artiklisse 7 lisatakse järgmine punkt 1 
a:
„Tehnilisi kontrolli- ja valveseadmeid 
võidakse kasutada piirivalve 
kiirreageerimisrühma missioonide 
käigus. Liikmesriigid, kelle kodanikud 
osalevad piirivalve 
kiirreageerimisrühmades, tagavad 
vastuvõtva liikmesriigi ja agentuuri 
kehtestatud nõuete alusel rühmade 
tõrgeteta toimimiseks vajalikud ressursid.”

Or. es

Selgitus

Panused piirivalve kiirreageerimisrühmadesse ei peaks piirduma üksnes inimressursiga. 
Vastupidi, kaasatud peaksid olema ka logistilised ressursid (kaasa arvatud valvesüsteemid ja 
mitmesugused õhusõidukid, laevad ja maismaasõidukid). Käesoleva muudatusettepaneku 
eesmärgiks on selgelt sätestada, et määruses 2007/2004 (Frontexi määrus) osutatud tehnilisi 
seadmeid võivad kasutada ka piirivalve kiirreageerimisrühmad (mis originaalsõnastuses jäi 
ebaselgeks) ja et liikmesriigid, kelle kodanikud osalevad nimetatud rühmades, tagavad 
rühmade tõrgeteta toimimiseks vajalikud logistilised ressursid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 54
ARTIKLI 12 PUNKT 3

Määruse (EÜ) nr 2007/2004 artikli 8b lõike 1 teine lõik

Selliste nimekirjade koostamisel võtab
agentuur arvesse ametnike erialast 
töökogemust, eelkõige nende keelteoskust.

Selliste nimekirjade koostamisel tagab 
agentuur, et ametnikud omavad erialast 
töökogemust, eelkõige keelteoskust ja 
teadmisi pagulaste kaitsega seotud 
rahvusvahelise õiguse sätete ning 
liikmesriikide siseriiklike sätete kohta.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 55
ARTIKLI 12 PUNKT 3

Määruse (EÜ) nr 2007/2004 artikli 8b lõige 2

2. Lähetusse saadetava piirivalve 
kiirreageerimisrühma koosseisu määramisel 
võtab agentuur arvesse konkreetseid 
asjaolusid, mis esinevad taotluse esitanud 
liikmesriigis. Piirivalve kiirreageerimisrühm 
moodustatakse kooskõlas operatiivkavaga, 
mis on koostatud artikli 8f lõike 3 kohaselt.

2. Lähetusse saadetava piirivalve 
kiirreageerimisrühma koosseisu määramisel 
võtab agentuur arvesse konkreetseid 
asjaolusid, mis esinevad taotluse esitanud 
liikmesriigis. Rühma liikmetel peavad 
olema head teadmised nende ülesannete 
täitmise suhtes kohaldatavate vastvõtva 
liikmesriigi õigusaktide, sealhulgas 
pagulaste kaitsega seotud siseriiklike 
õigussätete kohta. Piirivalve 
kiirreageerimisrühm moodustatakse 
kooskõlas operatiivkavaga, mis on koostatud 
artikli 8f lõike 3 kohaselt.

Or. en
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