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Ziņojuma projekts (PE 380.718v01-00)
Gérard Deprez
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko ievieš mehānismu ātrās 
reaģēšanas robežapsardzes vienību izveidei un ar ko groza Padomes Regulu 
(EK) Nr. 2007/2004 attiecībā uz šo mehānismu

Rezolūcijas priekšlikums (COM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 35
6. APSVĒRUMS

(6) Lai nodrošinātu efektīvu valstu 
robežsardzes sadarbību, ekspertiem ir jābūt 
spējīgiem īstenot uzdevumus, kas saistīti ar 
personu kontroli pie ārējām robežām un 
ārējo robežu uzraudzību izvietojuma laikā 
dalībvalstī, kas pieprasa viņu palīdzību.

(6) Lai nodrošinātu efektīvu valstu 
robežsardzes sadarbību, ekspertiem ir jābūt 
spējīgiem īstenot uzdevumus, kas saistīti ar 
personu kontroli pie ārējām robežām un 
ārējo robežu uzraudzību, kā arī uzdevumus, 
kas saistīti ar glābšanas operācijām
izvietojuma laikā dalībvalstī, kas pieprasa 
viņu palīdzību.

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 36
10. A APSVĒRUMS (jauns)
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(10a) Pieaicinātajiem valsts darbiniekiem 
un vienību dalībniekiem ir labi jāzina 
starptautisko tiesību un dalībvalsts valsts 
tiesību normas bēgļu aizsardzības jomā, lai 
nodrošinātu pilnīgu robežas šķērsojošo 
personu tiesību ievērošanu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 37
10. B APSVĒRUMS (jauns)

(10b) Robežu šķērsojošo personu dzīvības 
aizsardzība un viņu aizsardzība pret 
ievainojumiem ir pamata apsvērums, ko 
ievēro pieaicinātie darbinieki un vienību 
dalībnieki, veicot uzdevumus.

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 38
11. APSVĒRUMS

(11) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un 
ņemti vērā principi, kas atzīti Līguma par 
Eiropas Savienību 6. panta 2. punktā un 
atspoguļoti Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, kā arī 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

(11) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un 
ņemti vērā principi, kas atzīti Līguma par 
Eiropas Savienību 6. panta 2. punktā un 
atspoguļoti Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, kā arī 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un 
ANO Konvencijā par bēgļu statusu, ko 
pieņēma Ženēvā 1951. gadā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Grozījums Nr. 39
2. PANTA, 8. A PUNKTS (jauns)
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8.a) „Tehniskās kontroles un 
uzraudzīšanas aprīkojums” ir jebkuri 
resursi, kurus izmanto robežu kontrolei un 
novērošanai, tostarp uzraudzīšanas 
sistēmas, kuģi, gaisa kuģi un sauszemes 
transportlīdzekļi.

Or. es

Pamatojums

Regulas (EK) 2007/2004 7. pantā minētais tehniskās kontroles un uzraudzīšanas aprīkojums 
ir skaidri jādefinē, lai nodrošinātu lielāku tiesisko noteiktību.

Grozījumu iesniedza Martine Roure

Grozījums Nr. 40
3. PANTA 3. DAĻAS A PUNKTS

(a) apmācību kursi un praktiskās nodarbības 
saskaņā ar Aģentūras gada darba programmā 
ietverto grafiku;

(a) apmācību kursi un praktiskās nodarbības 
saskaņā ar Aģentūras gada darba programmā 
ietverto grafiku, kā arī pamattiesību 
ievērošanas aspekti un psiholoģiski 
apsvērumi;

Or. fr

Pamatojums

Būtiski ir robežsargu uzdevumu izpildi saistīt ar psiholoģiski pamatotu pieeju, jo nelegālajiem 
imigrantiem ir nepieciešama psiholoģiska palīdzība, īpaši tajos gadījumos, kad ceļojums ir 
bijis bīstams un sarežģīts.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 41
6. PANTA 1. LĪDZ 3. PUNKTS, 1. DAĻA

1. Aģentūras koordinēto kopīgo pasākumu 
un eksperimentālo projektu un ātrās 
reaģēšanas robežapsardzes vienību 
izvietošanas nolūkā pieaicinātie darbinieki 
un vienību dalībnieki visu minēto darbību 
laikā veic 7. un 8. pantā minētos 

1. Aģentūras koordinēto kopīgo pasākumu 
un eksperimentālo projektu un ātrās 
reaģēšanas robežapsardzes vienību 
izvietošanas nolūkā pieaicinātie darbinieki 
un vienību dalībnieki visu minēto darbību 
laikā veic 7., 8. un 8.a) pantā minētos 



PE 384.476v01-00 4/10 AM\651195LV.doc

LV

uzdevumus. uzdevumus.
2. Veicot 7. un 8. pantā minētos uzdevumus, 
pieaicinātie darbinieki un vienību dalībnieki 
ievēro Kopienas tiesību aktus un uzņēmējas 
dalībvalsts tiesību aktus. Tie darbojas 
uzņēmējas dalībvalsts robežsardzes 
darbinieku pakļautībā.

2. Veicot 7., 8. un 8.a) pantā minētos 
uzdevumus, pieaicinātie darbinieki un 
vienību dalībnieki ievēro Kopienas tiesību 
aktus un uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktus. 
Tie darbojas uzņēmējas dalībvalsts 
robežsardzes darbinieku pakļautībā. 

3. Pieaicinātajiem darbiniekiem un vienību 
dalībniekiem, veicot 7. un 8. pantā minētos 
uzdevumus, ir atļauts valkāt savas 
uniformas.

3. Pieaicinātajiem darbiniekiem un vienību 
dalībniekiem, veicot 7., 8. un 8.a) pantā 
minētos uzdevumus, ir atļauts valkāt savas 
uniformas.

Or. en

Grozījumu iesniedza Kathalijne Maria Buitenweg

Grozījums Nr. 42
6. PANTA 4. A DAĻA (jauns)

4.a Ja 7. un 8. pantā norādītos uzdevumus 
veic pierobežas kontroles un uzraudzības 
operāciju laikā, pieaicinātie darbinieki un 
vienību dalībnieki ievēro noteikumus, ko 
piemēro, veicot parastu ārējās robežas 
kontroli, tostarp īpašos noteikumus par 
ieceļošanas liegumu un patvēruma 
tiesībām. Pieaicinātie darbinieki un vienību 
dalībnieki jebkuros apstākļos nodrošina 
starptautisku aizsardzību saskaņā ar 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencija un Ženēvas 
Konvenciju par bēgļu statusu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Grozījums Nr. 43
7. PANTA 1. DAĻAS IEVADS

1. Pieaicinātajiem darbiniekiem un vienību 
dalībniekiem, kas piedalās robežkontroles 
pasākumos Regulas (EK) Nr. 562/2006 

1. Pieaicinātajiem darbiniekiem un vienību 
dalībniekiem, kas piedalās robežkontroles 
pasākumos Regulas (EK) Nr. 562/2006 
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7. panta nozīmē, uzņēmējā dalībvalstī ir 
jāveic šādi uzdevumi:

nozīmē, uzņēmējā dalībvalstī ir jāveic šādi 
uzdevumi:

Or. es

Pamatojums

Robežu ātrās reaģēšanas vienības uzdevumus aptver visa Regula (EK) Nr. 562/2006, ne vien 
daži tās aspekti.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 44
7. PANTA 1. DAĻAS (D) LĪDZ (F) PUNKTI

(d) pārbaudīt, vai uz robežu šķērsojošo 
personu neattiecas brīdinājuma 
informācija Šengenas Informācijas sistēmā 
(SIS), kas liedz ieceļošanu;
(e) iespiest zīmogu ceļošanas dokumentos
saskaņā Regulas (EK) Nr. 562/2006 
10. pantu, personai iebraucot valstī un 
izbraucot no tās;

(e) iespiest zīmogu ceļošanas dokumentos 
saskaņā Regulas (EK) Nr. 562/2006 
10. pantu, personai iebraucot valstī un 
izbraucot no tās;

(f) pārmeklēt robežu šķērsojošām personām 
piederošos transportlīdzekļus un priekšmetus 
saskaņā ar uzņēmējas dalībvalsts tiesību 
aktiem.

(f) pārmeklēt robežu šķērsojošām personām 
piederošos transportlīdzekļus un priekšmetus 
saskaņā ar uzņēmējas dalībvalsts tiesību 
aktiem.
(fa) sniegt juridiskas konsultācijas 
personām, kuras šķērso robežu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Grozījums Nr. 45
7. PANTA 1. DAĻAS (F A) PUNKTS (jauns)

(fa) jebkurš cita veida uzdevums, kas 
noteikts Regulā (EK) Nr. 562/2006.

Or. es

Pamatojums

Robežu ātrās reaģēšanas vienības uzdevumus aptver visa Regula (EK) Nr. 562/2006, ne vien 
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daži tās aspekti.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 46
7. PANTA 2. DAĻA

2. Pieaicināto darbinieku un vienību 
dalībnieku piekļuvi SIS un valstu 
datubāzēm saistībā ar 1. punkta 
d) apakšpunkta mērķiem attiecīgi 
reglamentē Kopienas tiesību akti un 
uzņēmējas dalībvalsts tiesību akti.

(svītrots)

Or. en

Grozījumu iesniedza Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez

Grozījums Nr. 47
8. PANTA A) PUNKTS

(a) izmantot tehniskos līdzekļus ārējo robežu 
pierobežas novērošanai;

(a) izmantot tehniskos līdzekļus, tostarp 
sauszemes transportlīdzekļus, kuģus un 
gaisa kuģus ārējo robežu pierobežas 
novērošanai;

Or. es

Pamatojums

Veicot uzraudzības uzdevumus, jāparedz iespēja izmantot mobilos resursus (kuģus, 
lidmašīnas un visurgājējus).

Grozījumu iesniedza Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Grozījums Nr. 48
8. PANTA B) PUNKTS

(b) uzņēmējas dalībvalsts ārējo robežu 
pierobežā piedalīties kājnieku patruļās un 
patruļās, izmantojot transportlīdzekļus;

(b) uzņēmējā dalībvalstī piedalīties kājnieku 
patruļās un patruļās, izmantojot 
transportlīdzekļus;
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Or. es

Pamatojums

Lai gan ir iemesls noteikt ģeogrāfiskus ierobežojumus sauszemes patruļām, būtu pilnīgi 
neproduktīvi par jūras patruļu darbības teritoriju noteikt tikai pierobežas zonu, jo tādējādi 
robežu ātrās reaģēšanas vienības darbotos tikai dalībvalsts teritoriālajos ūdeņos bez iespējas 
kuģot starptautiskajos ūdeņos. 

Grozījumu iesniedza Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez

Grozījums Nr. 49
8. PANTA B) PUNKTS

(b) uzņēmējas dalībvalsts ārējo robežu 
pierobežā piedalīties kājnieku patruļās un 
patruļās, izmantojot transportlīdzekļus;

(b) uzņēmējā dalībvalstī piedalīties kājnieku 
patruļās un patruļās, izmantojot 
transportlīdzekļus;

Or. es

Pamatojums

Šo robežu ātrās reaģēšanas vienību darbība ir jāpaplašina līdz jūras robežām

Grozījumu iesniedza Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez

Grozījums Nr. 50
8. PANTA C) A PUNKTS(jauns)

(ca) piedalīties visu to uzdevumu veikšanā, 
kas ir nepieciešami, lai īstenotu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
15. marta Regulu Nr. 562/2006/EK, ar 
kuru ievieš Kopienas Kodeksu par 
noteikumiem, kas reglamentē personu 
pārvietošanos pār robežām (Šengenas 
Robežu kodekss)1.
1OV L 105, 14.4.2006., 1. lpp.

Or. es
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Pamatojums

Robežu ātrās reaģēšanas vienību darbība ir jāpaplašina, tajā iekļaujot arī visus Robežu 
kodeksa īstenošanai nepieciešamos uzdevumus.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 51
8. A PANTS (jauns)

8.a pants
Glābšanas operācijas

Veicot uzdevumus, kas norādīti 7. un 
8. pantā pieaicinātie darbinieki un vienību 
dalībnieki piedalās vai veic glābšanas 
operācijas, kuru mērķis ir robežu 
šķērsojošo personu dzīvības glābšana vai 
aizsardzība pret ievainojumiem.

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 52
9. PANTA 1. DAĻA

1. Uzņēmēja dalībvalsts pieaicinātajiem 
darbiniekiem un vienību dalībniekiem 
izsniedz dokumentu, lai identificētu viņus un 
apliecinātu šāda dokumenta turētāja tiesības 
veikt 7. un 8. pantā minētos uzdevumus. 
Dokumentos ir iekļauti šādi dati:

1. Uzņēmēja dalībvalsts pieaicinātajiem 
darbiniekiem un vienību dalībniekiem 
izsniedz dokumentu, lai identificētu viņus un 
apliecinātu šāda dokumenta turētāja tiesības 
veikt 7., 8. un 8.a) pantā minētos 
uzdevumus. Dokumentos ir iekļauti šādi 
dati:

(a) pieaicinātā darbinieka/vienības 
dalībnieka vārds un valstspiederība;

(a) pieaicinātā darbinieka/vienības 
dalībnieka vārds un valstspiederība;

(b) pieaicinātā darbinieka/vienības 
dalībnieka dienesta pakāpe;

(b) pieaicinātā darbinieka/vienības 
dalībnieka dienesta pakāpe;

(c) pieaicinātā darbinieka/vienības 
dalībnieka fotogrāfija, kas ir nesen uzņemta, 
digitālā formātā;

(c) pieaicinātā darbinieka/vienības 
dalībnieka fotogrāfija, kas ir nesen uzņemta, 
digitālā formātā;

(d) informācija par kopīgo 
pasākumu/izvietošanu, kurā piedalās 

(d) informācija par kopīgo 
pasākumu/izvietošanu, kurā piedalās 
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pieaicinātais darbinieks/vienības dalībnieks; pieaicinātais darbinieks/vienības dalībnieks;
(e) uzdevumi, ko pieaicinātais 
darbinieks/vienības dalībnieks var veikt 
saskaņā ar 7. un 8. pantu;

(e) uzdevumi, ko pieaicinātais 
darbinieks/vienības dalībnieks var veikt 
saskaņā ar 7., 8. un 8.a) pantu;

(f) laikposms, kurā pieaicinātajam 
darbiniekam/vienības dalībniekam ir jāveic 
7. un 8. pantā minētie uzdevumi.

f) laikposms, kurā pieaicinātajam 
darbiniekam/vienības dalībniekam ir jāveic 
7., 8. un 8.a) pantā minētie uzdevumi

Or. en

Grozījumu iesniedza Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Grozījums Nr. 53
12. PANTA 1. A PUNKTS (jauns)

7. panta 1. a) daļa (jauna) (Regula (EK) Nr. 2007/2004)

(1.a) Direktīvas 7. pantā iekļauj šādu 
1.a punktu:
„Līdzekļus, kas ietilpst tehniskās kontroles 
un uzraudzības aprīkojumā var izmantot to 
uzdevumu veikšanai, kurus vada robežu
ātrās reaģēšanas vienības. Tās dalībvalstis, 
kuru valstspiederīgie ir iesaistīti robežu 
ātrās reaģēšanas vienībās, nodrošina 
atbilstīgai darbībai nepieciešamos resursus, 
pamatojoties uz uzņēmējas dalībvalsts un 
Aģentūras noteiktajām prasībām.” 

Or. es

Pamatojums

Robežu ātrās reaģēšanas vienību ieguldījuma mērķis nav tikai cilvēkresursu nodrošināšana. 
Tieši pretēji – tām jārūpējas arī par loģistikas resursu sagādi (tostarp uzraudzības sistēmu, 
visus veidu gaisa kuģu, kuģu un sauszemes transportlīdzekļu sagādi). Šā grozījuma mērķis ir 
precizēt to, ka tehnisko aprīkojumu, kas norādīts Regulas 2007/2004 (Frontex Regula) var 
izmantot arī robežu ātrās reaģēšanas vienību kontekstā (par ko neliecina pašreizējais 
formulējums) un ka dalībvalstis, kuru valstspiederīgie ir iesaistīti šajās vienībās nodrošina to 
atbilstīgai darbībai nepieciešamos loģistikas resursus.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 54
12. PANTA 3. PUNKTS
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8. b panta 1. daļas 2. apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 2007/2004)

Sastādot sarakstus, Aģentūra ņem vērā 
darbinieku attiecīgo profesionālo pieredzi, jo 
īpaši valodu prasmes. 

Sastādot sarakstus, Aģentūra rūpējas par to, 
lai darbiniekiem būtu attiecīga profesionālā
pieredze, jo īpaši valodu prasmes un lai tie 
pārzina starptautisko tiesību un dalībvalsts 
tiesību normas bēgļu aizsardzības jomā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 55
12. PANTA 3. PUNKTS

8. b panta 2. daļa (Regula (EK) Nr. 2007/2004)

2. Nosakot ātrās reaģēšanas robežapsardzes 
vienību sastāvu izvietošanai, Aģentūra ņem 
vērā īpašos apstākļus, kas radušies 
pieprasītājai dalībvalstij. Vienību komplektē 
saskaņā ar darbības plānu, kas izveidots 
atbilstoši 8.f panta 3. punktam.

2. Nosakot ātrās reaģēšanas robežapsardzes 
vienību sastāvu izvietošanai, Aģentūra ņem 
vērā īpašos apstākļus, kas radušies 
pieprasītājai dalībvalstij. Vienības 
dalībniekiem ir labi jāpārzina tie dalībvalsts 
tiesību akti, kurus piemēro viņu darbībai, 
īstenojot uzdevumus, tostarp arī valsts 
tiesību normas, kuras ir saistītas ar bēgļu 
aizsardzību. Vienību komplektē saskaņā ar 
darbības plānu, kas izveidots atbilstoši 
8.f panta 3. punktam.

Or. en


