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TARKISTUKSET 35-55

Mietintöluonnos (PE 380.718v01-00)
Gérard Deprez
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi nopeiden 
rajainterventioryhmien perustamista koskevan mekanismin vahvistamisesta ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 2007/2004 muuttamisesta kyseisen mekanismin osalta

Ehdotus asetukseksi (KOM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 35
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Jotta asiantuntijat voivat työskennellä 
tehokkaasti kansallisten rajavartijoiden 
kanssa, heidän on voitava suorittaa apua 
pyytäneessä jäsenvaltiossa 
työskennellessään tehtäviä, jotka liittyvät 
ulkorajoilla tehtäviin henkilötarkastuksiin ja 
rajavalvontaan.

(6) Jotta asiantuntijat voivat työskennellä 
tehokkaasti kansallisten rajavartijoiden 
kanssa, heidän on voitava suorittaa apua 
pyytäneessä jäsenvaltiossa 
työskennellessään tehtäviä, jotka liittyvät 
ulkorajoilla tehtäviin henkilötarkastuksiin ja 
rajavalvontaan sekä pelastustoimiin.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 36
JOHDANTO-OSAN 10 A KAPPALE (uusi)

(10 a) Vierailevilla virkamiehillä ja 
ryhmien jäsenillä pitää olla hyvät tiedot 
pakolaisten suojelua koskevista 
kansainvälisen oikeuden säännöksistä ja 
jäsenvaltioiden lainsäädännöstä, jotta rajat 
ylittävien ihmisten oikeudet voidaan turvata 
täysimääräisesti.

Or. en

Tarkistus déposé par Giusto Catania

Tarkistus 37
JOHDANTO-OSAN 10 B KAPPALE (uusi)

(10 b) Vierailevien virkamiesten ja ryhmien 
jäsenten olisi asetettava rajat ylittävien 
ihmisten hengen turvaaminen ja 
loukkaantumisen estäminen etusijalle 
hoitaessaan tehtäviään.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 38
JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE

(11) Tässä asetuksessa noudatetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa 
tunnustetut sekä ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn 
eurooppalaiseen yleissopimukseen ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaan 
kirjatut periaatteet.

(11) Tässä asetuksessa noudatetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa 
tunnustetut sekä ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn 
eurooppalaiseen yleissopimukseen ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaan ja 
Genevessä vuonna 1951 tehtyyn 
pakolaisten oikeusasemaa koskevaan 
yleissopimukseen kirjatut periaatteet.
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Tarkistus 39
2 ARTIKLAN 8 A KOHTA (uusi)

8 a)"Valvontaan ja tarkastuksiin 
käytettävällä teknisellä kalustolla" 
tarkoitetaan kaikkia välineitä, joita voidaan 
käyttää rajavalvontaan, mukaan lukien 
valvontajärjestelmät, laivat, ilma-alukset ja 
ajoneuvot.

Or. es

Perustelut

Oikeusvarmuuden parantamiseksi on täsmennettävä mitä asetuksen 2007/2004/EY 
7 artiklassa mainitulla valvontaan ja tarkastuksiin käytettävällä teknisellä kalustolla 
tarkoitetaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure

Tarkistus 40
3 ARTIKLAN 3 KOHDAN A ALAKOHTA

(a) koulutusjaksot ja harjoitukset 
rajaturvallisuusviraston vuotuiseen 
työohjelmaan sisältyvän suunnitelman 
mukaisesti;

(a) koulutusjaksot ja harjoitukset 
rajaturvallisuusviraston vuotuiseen 
työohjelmaan sisältyvän suunnitelman 
mukaisesti ja perusoikeuksien 
kunnioittamiseen liittyvät näkökohdat ja 
psykologiset näkökohdat huomioon ottaen;

Or. fr

Perustelut

On tärkeää sisällyttää asetukseen psykologinen lähestymistapa rajavalvojien tehtävään, sillä 
laittomat maahanmuuttajat tarvitsevat psykologista ensiapua, erityisesti tapauksissa, joissa 
matkustusolot ovat olleet äärimmäisen rasittavia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 41
6 ARTIKLAN 1–3 KOHTA 

1. Toimiessaan viraston koordinoimissa 
yhteisissä operaatioissa ja kokeiluhankkeissa 
tai rajainterventioryhmien jäsenenä 
vierailevat virkamiehet ja ryhmien jäsenet 
suorittavat 7 ja 8 artiklassa tarkoitettuja 
tehtäviä.

1. Toimiessaan viraston koordinoimissa 
yhteisissä operaatioissa ja kokeiluhankkeissa 
tai rajainterventioryhmien jäsenenä 
vierailevat virkamiehet ja ryhmien jäsenet 
suorittavat 7, 8 ja 8 a artiklassa tarkoitettuja 
tehtäviä.

2. Kun vierailevat virkamiehet ja ryhmien 
jäsenet suorittavat 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitettuja tehtäviä, heidän on noudatettava 
yhteisön lainsäädäntöä ja vastaanottavan 
jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä. He 
toimivat vastaanottavan jäsenvaltion 
kansallisen rajavartiolaitoksen henkilöstön 
alaisuudessa.

2. Kun vierailevat virkamiehet ja ryhmien 
jäsenet suorittavat 7, 8 ja 8 a artiklassa 
tarkoitettuja tehtäviä, heidän on noudatettava 
yhteisön lainsäädäntöä ja vastaanottavan 
jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä. He 
toimivat vastaanottavan jäsenvaltion 
kansallisen rajavartiolaitoksen henkilöstön 
alaisuudessa. 

3. Vierailevat virkamiehet ja ryhmien jäsenet 
voivat 7 ja 8 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä 
suorittaessaan käyttää omia univormujaan.

3. Vierailevat virkamiehet ja ryhmien jäsenet 
voivat 7, 8 ja 8 a artiklassa tarkoitettuja 
tehtäviä suorittaessaan käyttää omia 
univormujaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathalijne Maria Buitenweg

Tarkistus 42
6 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Kun 7 ja 8 artiklassa tarkoitetut 
tehtävät liittyvät ennen rajanylitystä 
suoritettaviin tarkastuksiin ja valvontaan, 
vierailevien virkamiesten ja 
rajainterventioryhmien jäsenten on 
noudatettava ulkorajoilla tehtäviin 
säännöllisiin tarkastuksiin sovellettavia 
säännöksiä, erityisesti maahanpääsyn 
epäämistä ja turvapaikkaoikeutta koskevia 
erityissäännöksiä. Vierailevien 
virkamiesten ja rajainterventioryhmien 
jäsenten on varmistettava kaikissa oloissa 
kansainvälinen suojelu ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
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eurooppalaisen yleissopimuksen ja 
pakolaisten oikeusasemaa koskevan 
Geneven yleissopimukseen mukaisesti.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Tarkistus 43
7 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTO-OSA

1. Vierailevat virkamiehet ja ryhmien 
jäsenet, jotka osallistuvat asetuksen (EY) 
N:o 562/2006 7 artiklassa tarkoitettuihin 
rajatarkastuksiin, suorittavat 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa seuraavia 
tehtäviä:

1. Vierailevat virkamiehet ja ryhmien 
jäsenet, jotka osallistuvat asetuksessa (EY) 
N:o 562/2006 tarkoitettuihin 
rajatarkastuksiin, suorittavat 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa seuraavia 
tehtäviä:

Or. es

Perustelut

Nopeiden rajainterventioryhmien tehtävät pitää määritellä koko asetusta (EY) N:o 562/2006 
eikä vain joitakin sen näkökohtia koskeviksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 44
7 ARTIKLAN 1 KOHDAN (D)–(F) ALAKOHTA

(d) sen tarkistaminen, että rajan ylittävää 
henkilöä ei ole määrätty 
maahantulokieltoon Schengenin 
tietojärjestelmässä (SIS);
(e) matkustusasiakirjojen leimaaminen 
asetuksen (EY) N:o 562/2006 10 artiklan 
mukaisesti sekä maahantulon että 
maastapoistumisen yhteydessä;

(e) matkustusasiakirjojen leimaaminen 
asetuksen (EY) N:o 562/2006 10 artiklan 
mukaisesti sekä maahantulon että 
maastapoistumisen yhteydessä;

(f) rajan ylittävien henkilöiden ajoneuvojen 
ja heidän hallussaan olevien esineiden 
tutkiminen vastaanottavan jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(f) rajan ylittävien henkilöiden ajoneuvojen 
ja heidän hallussaan olevien esineiden 
tutkiminen vastaanottavan jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
(f a ) oikeusneuvonnan antaminen rajat 
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ylittäville ihmisille.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Tarkistus 45
7 ARTIKLAN 1 KOHDAN (F A) ALAKOHTA (uusi)

(f a) muu asetuksessa (EY) N:o 562/2006 
tarkoitettu tehtävä.

Or. es

Perustelut

Nopeiden rajainterventioryhmien tehtävät pitää määritellä koko asetusta (EY) N:o 562/2006 
eikä vain joitakin sen näkökohtia koskeviksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 46
7 ARTIKLAN 2 KOHTA 

2. Edellä olevan 1 kohdan d alakohdan 
täytäntöönpanoa varten säännellään 
vierailevien virkamiesten pääsyä 
Schengenin tietojärjestelmään yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti ja ryhmien 
jäsenten pääsyä Schengenin 
tietojärjestelmään vastaanottavan 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez

Tarkistus 47
8 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

(a)ulkorajan valvontaan tarkoitettujen 
teknisten välineiden käyttö;

(a) ulkorajan valvontaan tarkoitettujen 
teknisten välineiden käyttö, mukaan lukien 
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ajoneuvot, laivat ja ilma-alukset;

Or. es

Perustelut

On annettava mahdollisuus käyttää kulkuvälineitä (laivoja, lentokoneita, maastoajoneuvoja 
jne.) valvontatoiminnassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Tarkistus 48
8 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

(b) osallistuminen jalan tai kulkuneuvoilla 
liikkuviin valvontapartioihin vastaanottavan 
jäsenvaltion ulkorajaan liittyvällä 
rajavyöhykkeellä;

(b) osallistuminen jalan tai kulkuneuvoilla 
liikkuviin valvontapartioihin vastaanottavan 
jäsenvaltion ulkorajalla;

Or. es

Perustelut

Vaikka maalla toimivien partioiden maantieteellisen alueen rajoittaminen on paikallaan, 
merillä toimivien valvontapartioiden rajoittaminen rajavyöhykkeelle kääntyisi tarkoitustaan 
vastaan, sillä nopeat rajainterventioryhmät voisivat toimia vain jäsenvaltioiden aluevesillä 
eivätkä voisi siirtyä kansainvälisille merialueille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez,

Tarkistus 49
8 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

(b) osallistuminen jalan tai kulkuneuvoilla 
liikkuviin valvontapartioihin vastaanottavan 
jäsenvaltion ulkorajaan liittyvällä 
rajavyöhykkeellä;

(b) osallistuminen jalan tai kulkuneuvoilla 
liikkuviin valvontapartioihin vastaanottavan 
jäsenvaltion ulkorajalla;

Or. es

Perustelut

Nopeiden rajainterventioryhmien toimintaa pitää laajentaa merirajoille.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez,

Tarkistus 50
8 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) osallistuminen kaikkiin tehtäviin, joita 
tarvitaan henkilöiden liikkumista rajojen 
yli koskevasta yhteisön säännöstöstä 
(Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä 
maaliskuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 562/2006 noudattamiseksi1

_________________

1EUVL L 105, 14.4.2006, s. 1.

Or. es

Perustelut

Näiden nopeiden rajainterventioryhmien toimintaa pitää laajentaa kaikkiin tehtäviin, joita 
tarvitaan rajasäännöstön noudattamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 51
8 A ARTIKLA (uusi)

8 a artikla
Pelastustoimet

Kun vierailevat virkamiehet ja ryhmien 
jäsenet suorittavat 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitettuja tehtäviä, heidän on 
avustettava tai suoritettava pelastustoimia, 
jotka liittyvät rajat ylittävien ihmisten 
hengen pelastamiseen ja loukkaantumisen 
estämiseen.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania 

Tarkistus 52
9 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Vastaanottavan jäsenvaltion on 
myönnettävä vieraileville virkamiehille ja 
ryhmien jäsenille valtuuskirja, jonka avulla 
he voivat todistaa henkilöllisyytensä ja joka 
osoittaa, että sen haltijalla on oikeus 
suorittaa 7 ja 8 artiklassa tarkoitettuja 
tehtäviä. Valtuuskirjassa on oltava seuraavat 
tiedot:

1. Vastaanottavan jäsenvaltion on 
myönnettävä vieraileville virkamiehille ja 
ryhmien jäsenille valtuuskirja, jonka avulla 
he voivat todistaa henkilöllisyytensä ja joka 
osoittaa, että sen haltijalla on oikeus 
suorittaa 7, 8 ja 8 a artiklassa tarkoitettuja 
tehtäviä.

(a) vierailevan virkamiehen / ryhmän 
jäsenen nimi ja kansalaisuus;

(a) vierailevan virkamiehen / ryhmän 
jäsenen nimi ja kansalaisuus;

(b) vierailevan virkamiehen / ryhmän 
jäsenen sotilasarvo;

(b) vierailevan virkamiehen / ryhmän 
jäsenen sotilasarvo;

(c) vierailevan virkamiehen / ryhmän 
jäsenen tuore digitaalivalokuva;

(c) vierailevan virkamiehen / ryhmän 
jäsenen tuore digitaalivalokuva;

(d) tiedot siitä yhteisestä 
operaatiosta/komennuksesta, johon 
vieraileva virkamies / ryhmän jäsen 
osallistuu;

(d) tiedot siitä yhteisestä 
operaatiosta/komennuksesta, johon 
vieraileva virkamies / ryhmän jäsen 
osallistuu;

(e) tehtävät, joita vieraileva virkamies / 
ryhmän jäsen voi suorittaa 7 ja 8 artiklan 
mukaisesti; 

(e) tehtävät, joita vieraileva virkamies / 
ryhmän jäsen voi suorittaa 7, 8 ja 8 
a artiklan mukaisesti;

(f) aika, jonka kuluessa vierailevan 
virkamiehen / ryhmän jäsenen on määrä 
suorittaa 7 ja 8 artiklassa suoritettuja 
tehtäviä.

(f) aika, jonka kuluessa vierailevan 
virkamiehen / ryhmän jäsenen on määrä 
suorittaa 7, 8 ja 8 a artiklassa suoritettuja 
tehtäviä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Tarkistus 53
12 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

7 artiklan 1 a kohta (uusi) (asetus (EY) N:o 2007/2004)

1 a) edellä 7 artiklaan lisätään seuraava 1 a 
kohta:
"Valvontaan ja tarkastuksiin käytettävään 
tekniseen kalustoon sisältyviä välineitä 
voidaan käyttää nopeiden 
rajainterventioryhmien toteuttamissa 



PE 384.476v01-00 10/11 AM\651195FI.doc

FI

toimissa. Jäsenvaltiot, joiden kansalaisia 
osallistuu nopeisiin rajainterventioryhmiin, 
on järjestettävä riittävät välineet niiden 
toiminnan varmistamiseksi vastaanottavan 
jäsenvaltion ja viraston määrittämien 
tarpeiden mukaan." 

Or. es

Perustelut

Osallistumista nopeisiin rajainterventioryhmiin ei pidä rajoittaa henkilöstöresursseihin. 
Niiden pitää kattaa myös logististen välineiden (muun muassa valvontajärjestelmät ja 
kaikenlaiset ilma-alukset, meri- ja maakulkuneuvot). Tarkistuksella pyritään täsmentämään, 
että teknistä kalustoa, johon viitataan nykyisen asetuksen 2007/2004/EY 7 artiklassa 
(Frontex-asetus), voidaan käyttää myös nopeisiin rajainterventioryhmiin (mitä ei nykyisestä 
sanamuodosta käy täysin selväksi), ja että kaikki jäsenvaltiot, joiden kansalaiset osallistuvat 
näihin ryhmiin, järjestävät omat logistiset välineensä, joita tarvitaan ryhmien moitteettoman 
toiminnan mahdollistamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 54
12 ARTIKLAN 3 KOHTA 

8 b artiklan 1 kohdan 2 alakohta (asetus (EY) N:o 2007/2004)

Laatiessaan luettelon virasto ottaa huomioon 
virkamiesten ammattikokemuksen ja 
erityisesti heidän kielitaitonsa.

Laatiessaan luettelon virasto varmistaa, että 
virkamiehillä on ammattikokemus ja 
erityisesti kielitaito ja tiedot pakolaisten 
suojelua koskevista kansainvälisen 
oikeuden säännöksistä ja jäsenvaltioiden 
lainsäädännöstä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 55
12 ARTIKLAN 3 KOHTA

8 b artiklan 2 kohta (asetus (EY) N:o 2007/2004)

2. Virasto ottaa komennukselle lähetettävän 
nopean rajainterventioryhmän kokoonpanon 
määrittämisessä huomioon apua pyytävässä 

2. Virasto ottaa komennukselle lähetettävän 
nopean rajainterventioryhmän kokoonpanon 
määrittämisessä huomioon apua pyytävässä 
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jäsenvaltiossa vallitsevan erityistilanteen. 
Ryhmä muodostetaan 8 f artiklan 3 kohdan 
mukaisesti laaditun toimintasuunnitelman 
perusteella.

jäsenvaltiossa vallitsevan erityistilanteen.
Ryhmien jäsenillä pitää olla hyvät tiedot 
vastaanottavan jäsenvaltion 
lainsäädännöstä, jota sovelletaan heidän 
tehtäviensä suorittamiseen, mukaan lukien 
pakolaisten suojelua koskevista 
säännöksistä. Ryhmä muodostetaan 
8 f artiklan 3 kohdan mukaisesti laaditun 
toimintasuunnitelman perusteella.

Or. en


