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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 35
OVERWEGING 6

(6) Om doeltreffend te kunnen samenwerken 
met nationale grenswachten moeten de 
deskundigen gedurende de periode dat zij 
worden ingezet in de om bijstand 
verzoekende lidstaat, taken kunnen 
uitvoeren in verband met de 
personencontroles aan en de bewaking van 
de buitengrenzen.

(6) Om doeltreffend te kunnen samenwerken 
met nationale grenswachten moeten de 
deskundigen gedurende de periode dat zij 
worden ingezet in de om bijstand 
verzoekende lidstaat, taken kunnen 
uitvoeren in verband met de 
personencontroles aan en de bewaking van 
de buitengrenzen, alsmede taken in verband 
met reddingsoperaties.

Or. en
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Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 36
OVERWEGING 10 BIS (nieuw)

(10 bis) Nationale uitgezonden 
functionarissen en teamleden dienen goed 
bekend te zijn met de internationale 
wettelijke bepalingen en de nationale 
wettelijke bepalingen van de lidstaten 
betreffende de bescherming van 
vluchtelingen, zodat de rechten van
personen die de grens overschrijden, 
volledig worden geëerbiedigd.

Or. en

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 37
OVERWEGING 10 TER (nieuw)

(10 ter) Bescherming van het leven en 
voorkoming van verwondingen van 
personen die de grens overschrijden, 
dienen een absolute prioriteit te zijn voor de 
uitgezonden functionarissen en teamleden 
bij de uitvoering van hun taken.

Or. en

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 38
OVERWEGING 11

(11) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in acht 
waarnaar wordt verwezen in artikel 6, lid 2, 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en die zijn weerspiegeld in het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden en het Handvest van de 

(11) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in acht 
waarnaar wordt verwezen in artikel 6, lid 2, 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en die zijn weerspiegeld in het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie en het VN-Verdrag 
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grondrechten van de Europese Unie. betreffende de status van vluchtelingen dat 
in 1951 in Genève werd gesloten.

Or. en

Amendement ingediend door Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendement 39
ARTIKEL 2, PUNT 8 BIS (nieuw)

(8 bis) "Technische uitrusting voor 
controle en bewaking": elk middel dat 
wordt ingezet voor de controle en bewaking 
van de grenzen, met inbegrip van 
bewakingssystemen, schepen, luchtschepen 
en landvoertuigen.

Or. es

Motivering

Omwille van grotere juridische zekerheid moet hetgeen de technische uitrusting voor controle 
en bewaking als bedoeld in artikel 7 van verordening 2007/2004/EG omvat, nader worden 
omschreven.

Amendement ingediend door Martine Roure

Amendement 40
ARTIKEL 3, LID 3, LETTER A)

(a) cursussen en oefeningen volgens de 
planning in het jaarlijkse werkprogramma 
van het agentschap;

(a) cursussen en oefeningen volgens de 
planning in het jaarlijkse werkprogramma 
van het agentschap en cursussen op het 
gebied van de grondrechten en psychologie;

Or. fr

Motivering

Het is van belang de taak van de grenswachters ook te zien vanuit de psychologische hoek, 
want illegale immigranten zullen in eerste instantie behoefte hebben aan psychologische 
bijstand, met name wanneer hun reisomstandigheden uiterst zwaar zijn geweest.
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Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 41
ARTIKEL 6, LID 1 T/M 3, ALINEA 1

1. In het kader van de door het agentschap 
gecoördineerde gezamenlijke operaties en 
proefprojecten en het inzetten van snelle 
grensinterventieteams voeren de 
uitgezonden functionarissen en teamleden 
tijdens de duur van deze activiteiten de in de 
artikelen 7 en 8 bedoelde taken uit.

2. Bij de uitvoering van de in de artikelen 7 
en 8 bedoelde taken nemen de uitgezonden 
functionarissen en teamleden het 
Gemeenschapsrecht en het nationale recht 
van de ontvangende lidstaat in acht. Zij staan 
onder bevel van nationale grenswachters van 
de ontvangende lidstaat. 
3. Bij de uitvoering van de in de artikelen 7 
en 8 bedoelde taken hebben uitgezonden 
functionarissen en teamleden het recht hun 
eigen uniform dragen.

1. In het kader van de door het agentschap 
gecoördineerde gezamenlijke operaties en 
proefprojecten en het inzetten van snelle 
grensinterventieteams voeren de 
uitgezonden functionarissen en teamleden 
tijdens de duur van deze activiteiten de in de 
artikelen 7, 8 en 8bis bedoelde taken uit.

2. Bij de uitvoering van de in de artikelen 7,
8 en 8bis bedoelde taken nemen de 
uitgezonden functionarissen en teamleden 
het Gemeenschapsrecht en het nationale 
recht van de ontvangende lidstaat in acht. Zij 
staan onder bevel van nationale 
grenswachters van de ontvangende lidstaat. 
3. Bij de uitvoering van de in de artikelen 7,
8 en 8bis bedoelde taken hebben 
uitgezonden functionarissen en teamleden 
het recht hun eigen uniform dragen.

Or. en

Amendement ingediend door Kathalijne Maria Buitenweg

Amendement 42
ARTIKEL 6, LID 4 BIS (nieuw)

4bis. Indien de in de artikelen 7 en 8 
bedoelde taken worden uitgevoerd in het 
kader van controle- en bewakingsoperaties 
die vóór de grens plaatsvinden, houden 
uitgezonden functionarissen en teamleden 
zich aan de bepalingen die van toepassing 
zijn bij de normale controles aan de 
buitengrenzen, in het bijzonder de speciale 
bepalingen inzake weigering van toegang 
en asielrecht. Uitgezonden functionarissen 
en teamleden waarborgen in alle 
omstandigheden de internationale 
bescherming overeenkomstig het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
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van de mens en de fundamentele vrijheden 
en het Verdrag van Genève betreffende de 
status van vluchtelingen.

Or. en

Amendement ingediend door Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendement 43
ARTIKEL 7, LID 1, INLEIDENDE FORMULE

1. Uitgezonden functionarissen en teamleden 
die aan grenscontroles in de zin van artikel 7 
van Verordening (EG) nr. 562/2006 
deelnemen, voeren in de ontvangende 
lidstaat de volgende taken uit:

1. Uitgezonden functionarissen en teamleden 
die aan grenscontroles in de zin van 
Verordening (EG) nr. 562/2006 deelnemen, 
voeren in de ontvangende lidstaat de 
volgende taken uit:

Or. es

Motivering

Bij de omschrijving van de taken van de snelle interventieteams dient te worden verwezen 
naar de gehele verordening 562/2006/EG en niet slechts naar enkele aspecten daarvan. 

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 44
ARTIKEL 7, LID 1, LETTERS D) T/M F)

(d) nagaan of personen die de grens 
overschrijden niet ter fine van weigering 
van toegang gesignaleerd staan in het 
Schengeninformatiesysteem (SIS); 
(e) afstempeling van reisdocumenten bij 
inreis en uitreis overeenkomstig artikel 10 
van Verordening (EG) nr. 562/2006;

(f) onderzoek van vervoermiddelen en 
voorwerpen in het bezit van de personen die 
de grens overschrijden overeenkomstig het 
nationale recht van de ontvangende lidstaat.

(e) afstempeling van reisdocumenten bij 
inreis en uitreis overeenkomstig artikel 10 
van Verordening (EG) nr. 562/2006;
(f) onderzoek van vervoermiddelen en 
voorwerpen in het bezit van de personen die 
de grens overschrijden overeenkomstig het 
nationale recht van de ontvangende lidstaat.

(f bis) juridisch advies aan personen die de 
grens overschrijden.
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Or. en

Amendement ingediend door Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendement 45
ARTIKEL 7, LID 1, LETTER F BIS) (nieuw)

f bis) enige andere taak als bedoeld in 
verordening (EG) nr. 562/2006.

Or. es

Motivering

Bij de omschrijving van de taken van de snelle interventieteams dient te worden verwezen 
naar de gehele verordening 562/2006/EG en niet slechts naar enkele aspecten daarvan. 

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 46
ARTIKEL 7, LID 2

2. Toegang van uitgezonden 
functionarissen en teamleden tot SIS en tot 
nationale gegevensbanken met het oog op 
de toepassing van lid 1, onder d), valt 
respectievelijk onder het 
Gemeenschapsrecht en het nationale recht 
van de ontvangende lidstaat.

schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez

Amendement 47
ARTIKEL 8, LETTER A)

(a) gebruik van technische middelen voor de 
controle van de buitengrenzen;

(a) gebruik van technische middelen, met 
inbegrip van schepen, landvoertuigen en 
luchtschepen, voor de controle van de 
buitengrenzen;

Or. es



AM\651195NL.doc 7/11 PE 384.476v01-00

NL

Motivering

De mogelijkheid van het gebruik van mobiele middelen (schepen, vliegtuigen, terreinwagens, 
enz.) moet in overweging worden genomen.

Amendement ingediend door Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendement 48
ARTIKEL 8, LETTER B)

(b) deelname aan patrouilles te voet en in 
vervoermiddelen aan de buitengrenzen van 
de ontvangende lidstaat;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. es

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie).

Amendement ingediend door Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez

Amendement 49
ARTIKEL 8, LETTER B)

(b) deelname aan patrouilles te voet en in 
vervoermiddelen aan de buitengrenzen van 
de ontvangende lidstaat;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. es

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement ingediend door Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez

Amendement 50
ARTIKEL 8, LETTER C BIS) (nieuw)

c bis) deelname aan alle taken die nodig 
zijn voor de tenuitvoerlegging van 
Verordening (EG) nr. 562/2006 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 15 
maart 2006 tot vaststelling van een 
communautaire code betreffende de 
overschrijding van de grenzen door 
personen (Grenscode van Schengen)1.
_____________

1 PB L 105 van 14.4.2006, blz. 1

Or. es

Motivering

De deelname van deze interventieteams moet worden uitgebreid tot alle taken die nodig zijn 
voor de tenuitvoerlegging van de grenscode.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 51
ARTIKEL 8 BIS (nieuw)

Artikel 8 bis
Reddingsoperaties

Uitgezonden functionarissen en teamleden 
nemen deel aan reddingsoperaties of 
voeren deze uit om het leven te redden of 
verwondingen te voorkomen van personen 
die de grens overschrijden. 

Or. en

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 52
ARTIKEL 9, LID 1

1. De ontvangende lidstaat geeft de 
uitgezonden functionarissen en teamleden 
een document af aan de hand waarvan zij 
kunnen worden geïdentificeerd en waaruit 
blijkt dat de houder ervan het recht heeft de 
in de artikelen 7 en 8 bedoelde taken uit te 
voeren. Het document bevat de volgende 
gegevens:

1. De ontvangende lidstaat geeft de 
uitgezonden functionarissen en teamleden 
een document af aan de hand waarvan zij 
kunnen worden geïdentificeerd en waaruit 
blijkt dat de houder ervan het recht heeft de 
in de artikelen 7, 8 en 8bis bedoelde taken 
uit te voeren. Het document bevat de 
volgende gegevens:
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(a) naam en nationaliteit van de uitgezonden 
functionaris/het teamlid;

(b) rang van de uitgezonden functionaris/het 
teamlid;

(c) een recente digitale foto van de 
uitgezonden functionaris/het teamlid;

(d) informatie over de gezamenlijke 
operatie/het inzetten van het team waaraan 
de uitgezonden functionaris/het teamlid 
deelneemt;

(e) de taken die de uitgezonden 
functionaris/het teamlid mag uitvoeren 
overeenkomstig de artikelen 7 en 8; 
(f) de periode waarin de uitgezonden 
functionaris/het teamlid de in de artikelen 7 
en 8 bedoelde taken mag uitvoeren.

(a) naam en nationaliteit van de uitgezonden 
functionaris/het teamlid;

(b) rang van de uitgezonden functionaris/het 
teamlid;

(c) een recente digitale foto van de 
uitgezonden functionaris/het teamlid;

(d) informatie over de gezamenlijke 
operatie/het inzetten van het team waaraan 
de uitgezonden functionaris/het teamlid 
deelneemt;

(e) de taken die de uitgezonden 
functionaris/het teamlid mag uitvoeren 
overeenkomstig de artikelen 7, 8 en 8bis; 
(f) de periode waarin de uitgezonden 
functionaris/het teamlid de in de artikelen 7, 
8 en 8bis bedoelde taken mag uitvoeren.

Or. en

Amendement ingediend door Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendement 53
ARTIKEL 12, LID 1 BIS (NIEUW)

Artikel 7, lid 1 bis (nieuw) (Verordening (EG) nr. 2007/2004)

1 bis) aan artikel 7 wordt het volgende lid 
1bis toegevoegd:
"De middelen die deel uitmaken van de 
technische uitrusting voor controle en 
bewaking kunnen worden gebruikt in het 
kader van de taken die door de snelle 
interventieteams worden uitgevoerd. De 
lidstaten waarvan functionarissen 
deelnemen aan snelle interventieteams,
brengen de voor het goed functioneren van 
deze teams benodigde middelen mee, al 
naargelang de behoeften van de 
ontvangende lidstaat en al naargelang de 
door het agentschap vastgestelde 
behoeften."

Or. es
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Motivering

La contribución de los Equipos de Intervención Rápida no debe limitarse a recursos 
humanos. Al contrario, también tienen que cubrir la puesta a disposición de medios 
logísticos (entre otros, sistemas de vigilancia y todo tipo de vehículos aéreos, marítimos o 
terrestres). Esta enmienda pretende clarificar que el Equipo Técnico al que hace referencia el 
actual artículo 7 del Reglamento 2007/2004 (reglamento Frontex) también puede utilizarse 
en el marco de los Equipos de Intervención Rápida (lo que con la redacción actual no queda 
del todo claro) y que los Estados miembros cuyos nacionales participen en dichos equipos, 
aportarán los medios logísticos necesarios al buen funcionamiento de dichos equipos

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 54
ARTIKEL 12, LID 3

Artikel 8 ter, lid 1, alinea 2 (Verordening (EG) nr. 2007/2004)

Bij het opstellen van de lijsten houdt het 
agentschap rekening met de relevante 
beroepservaring van de functionarissen, en 
met name met hun talenkennis.

Bij het opstellen van de lijsten zorgt het 
agentschap ervoor dat de functionarissen de 
relevante beroepservaring bezitten, en met 
name beschikken over talenkennis en 
kennis van het internationale recht en de
nationale wettelijke bepalingen van de 
lidstaten op het gebied van de bescherming 
van vluchtelingen.

Or. en

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 55
ARTIKEL 12, LID 3

Artikel 8 ter, lid 2 (Verordening (EG) nr. 2007/2004)

2. Bij de bepaling van de samenstelling van 
een in te zetten snel grensinterventieteam, 
houdt het agentschap rekening met de 
bijzondere omstandigheden waarmee de 
verzoekende lidstaat wordt geconfronteerd. 
Het team wordt samengesteld volgens het 
overeenkomstig artikel 8 septies, lid 3, 
opgestelde operationele plan.

2. Bij de bepaling van de samenstelling van 
een in te zetten snel grensinterventieteam, 
houdt het agentschap rekening met de 
bijzondere omstandigheden waarmee de 
verzoekende lidstaat wordt geconfronteerd. 
De leden van het team dienen te beschikken 
over een goede kennis van het nationale 
recht van de ontvangende lidstaat dat van 
toepassing is op de uitoefening van hun 
taken, met inbegrip van het nationale recht 
op het gebied van de bescherming van 
vluchtelingen. Het team wordt samengesteld 
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volgens het overeenkomstig artikel 8 septies, 
lid 3, opgestelde operationele plan.

Or. en


