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Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 35
CONSIDERENTUL 6

(6) Pentru a conlucra în mod eficient cu 
agenţii naţionali responsabili de paza la 
frontieră, experţii ar trebui să poată îndeplini 
misiuni privind controlul persoanelor şi 
supravegherea frontierelor externe pe 
perioada detaşării în statul membru care le-a 
solicitat asistenţa.

(6) Pentru a conlucra în mod eficient cu 
agenţii naţionali responsabili de paza la 
frontieră, experţii ar trebui să poată îndeplini 
misiuni privind controlul persoanelor şi 
supravegherea frontierelor externe, precum 
şi misiunile ce presupun operaţiuni de 
salvare, pe perioada detaşării în statul 
membru care le-a solicitat asistenţa.

Or. en



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

RO

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 36
CONSIDERENTUL 10A (nou)

(10a) Agenţii naţionali invitaţi şi membrii 
echipelor trebuie să cunoască bine 
dispoziţiile de drept internaţional, precum 
şi dispoziţiile de drept intern din fiecare stat 
membru, referitoare la protecţia 
refugiaţilor, pentru a putea respecta pe 
deplin drepturile persoanelor care 
traversează frontierele. 

Or. en

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 37
CONSIDERENTUL 10B (nou)

(10b) Protecţia vieţii persoanelor care 
traversează frontierele, precum şi
prevenirea vătămării lor corporale ar trebui 
să constituie o preocupare primordială a 
agenţilor invitaţi şi a membrilor echipelor 
în îndeplinirea misiunilor.

Or. en

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 38
CONSIDERENTUL 11

(11) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale şi principiile 
recunoscute la articolul 6 alineatul (2) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană şi 
cuprinse în Convenţia Europeană pentru 
Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 
Fundamentale, precum şi în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.

(11) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale şi principiile 
recunoscute la articolul 6 alineatul (2) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană şi 
cuprinse în Convenţia Europeană pentru 
Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 
Fundamentale, precum şi în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene şi 
Convenţia Naţiunilor Unite privind statutul 
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refugiaţilor, adoptată la Geneva în 1951.

Or. en

Amendament depus de Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendamentul 39
ARTICOLUL 2 PUNCTUL 8A (nou)

(8a) „echipament tehnic de control şi 
supraveghere” înseamnă orice mijloace a 
căror utilizare serveşte la controlul şi 
supravegherea frontierelor, inclusiv 
sistemele de supraveghere, nave, aeronave 
şi vehicule terestre. 

Or. es

Justificare

The technical control and surveillance equipment provided for in Article 7 of Regulation (EC) 
2007/2004 should be clearly defined in the interests of greater legal certainty.

Amendament depus de Martine Roure

Amendamentul 40
ARTICOLUL 3 ALINEATUL (3) LITERA (a)

(a) cursuri şi exerciţii de formare în 
conformitate cu orarul inclus în programul 
de lucru anual al Agenţiei;

(a) cursuri şi exerciţii în conformitate cu 
orarul inclus în programul de lucru anual al 
Agenţiei şi aspectele legate de respectarea 
drepturilor fundamentale şi aspectele 
psihologice;

Or. fr

Justificare

It is important to adopt a psychology-based approach to border officers' tasks since the first 
thing illegal immigrants will need is psychological assistance, particularly when their journey 
has been fraught with difficulties.
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Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 41
ARTICOLUL 6 ALINEATELE (1)-(3) PRIMUL PARAGRAF

(1) Pentru a duce la bun sfârşit operaţiunile 
comune şi proiectele pilot coordonate de 
Agenţie, precum şi misiunile echipelor de 
intervenţie rapidă la frontieră, agenţii invitaţi 
şi membrii echipelor îndeplinesc sarcinile 
prevăzute la articolele 7 şi 8 pe durata 
acestor activităţi.

(1) Pentru a duce la bun sfârşit operaţiunile 
comune şi proiectele pilot coordonate de 
Agenţie, precum şi misiunile echipelor de 
intervenţie rapidă la frontieră, agenţii invitaţi 
şi membrii echipelor îndeplinesc sarcinile 
prevăzute la articolele 7, 8 şi 8a pe durata 
acestor activităţi.

(2) În cadrul îndeplinirii sarcinilor prevăzute 
la articolele 7 şi 8, agenţii invitaţi şi membrii 
echipelor se conformează legislaţiei 
comunitare şi legislaţiei naţionale a statului 
membru. Aceştia acţionează sub comanda 
agenţilor serviciului de pază la frontieră al 
statului membru gazdă. 

(2) În cadrul îndeplinirii sarcinilor prevăzute 
la articolele 7, 8 şi 8a agenţii invitaţi şi 
membrii echipelor se conformează legislaţiei 
comunitare şi legislaţiei naţionale a statului 
membru gazdă. Aceştia acţionează sub 
comanda agenţilor serviciului de pază la 
frontieră al statului membru gazdă. 

(3) Agenţii invitaţi şi membrii echipelor sunt 
autorizaţi să-şi poate uniformele proprii pe 
durata îndeplinirii sarcinilor prevăzute la 
articolele 7 şi 8. 

(3) Agenţii invitaţi şi membrii echipelor sunt 
autorizaţi să-şi poarte uniformele proprii pe 
durata îndeplinirii sarcinilor prevăzute la 
articolele 7, 8 şi 8a.

Or. en

Amendament depus de Kathalijne Maria Buitenweg

Amendamentul 42
ARTICOLUL 6 ALINEATUL (4A) (nou)

(4a) În cazul în care sarcinile prevăzute la 
articolele 7 şi 8 se îndeplinesc în cadrul 
unor operaţiuni de control şi supraveghere 
înainte de atingerea frontierei, agenţii 
invitaţi şi membrii echipelor respectă 
dispoziţiile aplicabile controalelor obişnuite 
la frontierele externe, îndeosebi dispoziţiile 
speciale referitoare la refuzarea intrării şi 
la dreptul de azil. Agenţii invitaţi şi 
membrii echipelor garantează, în orice 
situaţie, protecţia în conformitate cu 
Convenţia europeană pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale şi cu Convenţia de la Geneva 



AM\651195RO.doc 5/11 PE 384.476v01-00

RO

privind statutul refugiaţilor.

Or. en

Amendament depus de Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendamentul 43
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (1) TEZA INTRODUCTIVĂ

(1) Agenţii invitaţi şi membrii echipelor care 
participă la activităţile de control la frontieră 
în sensul articolului 7 din Regulamentul 
(CE) nr. 562/2006 îndeplinesc următoarele 
sarcini în statul membru gazdă:

(1) Agenţii invitaţi şi membrii echipelor care 
participă la activităţile de control la frontieră 
în sensul Regulamentului (CE) nr. 562/2006 
îndeplinesc următoarele sarcini în statul 
membru gazdă: 

Or. es

Justificare

The tasks performed by the Rapid Border Intervention Teams should be circumscribed by 
Regulation (EC) 562/2006 as a whole, and not just certain aspects of it.

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 44
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (1) LITERELE (D), (E), (F) şi (FA)

(d) verifică în Sistemul de Informaţii 
Schengen (SIS) dacă persoana care 
traversează frontiera nu face obiectul unui 
avertisment privind refuzarea intrării;
(e) ştampilează documentele de călătorie, în 
conformitate cu articolul 10 din 
Regulamentul (CE) nr. 562/2006, atât la 
intrare cât şi la ieşire;

(e) ştampilează documentele de călătorie, în 
conformitate cu articolul 10 din 
Regulamentul (CE) nr. 562/2006, atât la 
intrare cât şi la ieşire;

(f) percheziţionează mijloacele de transport 
şi obiectele aflate în posesia persoanelor care 
traversează frontiera, în conformitate cu 
legislaţia naţională a statului membru gazdă;

(f) percheziţionează mijloacele de transport 
şi obiectele aflate în posesia persoanelor care 
traversează frontiera, în conformitate cu 
legislaţia naţională a statului membru gazdă;
(fa) acordă consultanţă juridică

persoanelor care traversează frontierele.

Or. en
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Amendament depus de Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendamentul 45
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (1) LITERA (FA) (nouă)

(fa) orice alt tip de sarcini stabilite de 
Regulamentul (CE) nr. 562/2006.

Or. es

Justificare

The tasks performed by the Rapid Border Intervention Teams should be circumscribed by 
Regulation (EC) 562/2006 as a whole, and not just certain aspects of it.

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 46
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (2) 

(2) Accesul agenţilor invitaţi şi al 
membrilor echipelor la SIS şi la bazele de 
date naţionale în sensul alineatului (1)
litera (d) este reglementat de legislaţia 
comunitară şi respectiv de legislaţia 
naţională a statului membru gazdă.

eliminat

Or. en

Amendament depus de Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez

Amendamentul 47
ARTICOLUL 8 LITERA (A)

(a) folosesc mijloacele tehnice de 
supraveghere a frontierelor externe;

(a) folosesc mijloace tehnice, inclusiv 
vehicule terestre, nave şi aeronave, pentru 
supravegherea frontierelor externe;

Or. es

Justificare

The possibility should be envisaged of using mobile resources (ships, planes and off-road 
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vehicles) in surveillance tasks.

Amendament depus de Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendamentul 48
ARTICOLUL 8 LITERA (B)

(b) participă la patrulele pedestre şi 
motorizate în zona limitrofă a frontierei 
externe a statului membru gazdă;

(b) participă la patrulele pedestre şi 
motorizate la frontiera externă a statului 
membru gazdă;

Or. es

Justificare

Although there is reason to place geographical limitations on land-based patrols, restricting 
maritime patrols to border areas would be totally counter-productive since this would limit 
the work done by Rapid Border Intervention Teams to territorial waters of the Member State, 
without their being able to sail in international waters.

Amendament depus de Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez, 

Amendamentul 49
ARTICOLUL 8 LITERA (B)

(b) participă la patrulele pedestre şi 
motorizate în zona limitrofă a frontierei 
externe a statului membru gazdă;

(b) participă la patrulele pedestre şi 
motorizate la frontiera externă a statului 
membru gazdă;

Or. es

Justificare

The activities of Rapid Border Intervention Teams must be extended to the maritime borders.

Amendament depus de Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez, 

Amendamentul 50
ARTICOLUL 2 LITERA CA (nouă)
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(ca) participă la toate sarcinile necesare 
pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod 
Comunitar privind regimul de trecere a 
frontierelor de către persoane (Codul 
Frontierelor Schengen)1

JO L 105, 14. 4. 2006, p. 1.

Or. es

Justificare

The participation of Rapid Border Intervention Teams must be extended to all the tasks 
necessary for the performance of the Borders Code.

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 51
ARTICOLUL 8A (nou)

Articolul 8a
Operaţiuni de salvare

În îndeplinirea sarcinilor prevăzute la 
articolele 7 şi 8, agenţii invitaţi şi membrii 
echipelor asistă la sau execută operaţiuni 
de salvare, ce au ca scop, în special, 
salvarea de vieţi omeneşti, sau prevenirea 
vătămării corporale a persoanelor care 
traversează frontierele.

Or. en

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 52
ARTICOLUL 9 ALINEATUL (1)

(1) Statul membru gazdă eliberează agenţilor 
invitaţi şi membrilor echipelor un document 
care să permită identificarea lor şi care să 
demonstreze că posesorul acestuia are 
dreptul de a îndeplini sarcinile prevăzute la 

(1) Statul membru gazdă eliberează agenţilor 
invitaţi şi membrilor echipelor un document 
care să permită identificarea lor şi care să 
demonstreze că posesorul acestuia are 
dreptul de a îndeplini sarcinile prevăzute la 



AM\651195RO.doc 9/11 PE 384.476v01-00

RO

articolele 7 şi 8. Documentul cuprinde 
elementele următoare:

articolele 7, 8 şi 8a. Documentul cuprinde 
elementele următoare:

(a) numele şi naţionalitatea agentului 
invitat/ale membrului echipei;

(a) numele şi naţionalitatea agentului 
invitat/ale membrului echipei;

(b) gradul agentului invitat/al membrului 
echipei;

(b) gradul agentului invitat/al membrului 
echipei;

(c) o poză recentă în format electronic a 
agentului invitat/a membrului echipei;

(c) o fotografie recentă în format electronic a 
agentului invitat/a membrului echipei;

(d) informaţii privind operaţiunea 
comună/misiunea de detaşare la care 
participă agentul invitat/membrul echipei;

(d) informaţii privind operaţiunea 
comună/misiunea de detaşare la care 
participă agentul invitat/membrul echipei;

(e) sarcinile pe care agentul invitat/membrul 
echipei poate să le îndeplinească în 
conformitate cu articolele 7 şi 8;

(e) sarcinile pe care agentul invitat/membrul 
echipei poate să le îndeplinească în 
conformitate cu articolele 7, 8 şi 8a;

(f) perioada pentru care agentul 
invitat/membrul echipei îndeplineşte 
sarcinile prevăzute la articolele 7 şi 8.

(f) perioada pentru care agentul 
invitat/membrul echipei îndeplineşte 
sarcinile prevăzute la articolele 7, 8 şi 8a.

Or. en

Amendament depus de Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Amendamentul 53
ARTICOLUL 12 PUNCTUL 1A (nou)

Articolul 7 alineatul (1a) (nou) [Regulamentul (CE) nr. 2007/2004]

(1a) La articolul 7, se inserează alineatul 
(1a) după cum urmează:
(1a) „Mijloacele care compun
echipamentul tehnic de control şi 
supraveghere pot fi utilizate în cadrul 
misiunilor efectuate de echipele de 
intervenţie rapidă la frontieră. Statele 
membre ai căror resortisanţi fac parte din 
echipele de intervenţie rapidă la frontieră 
furnizează resursele necesare bunei 
funcţionări a acestora, în funcţie de 
necesităţile statului membru gazdă şi a 
celor stabilite de Agenţie.”

Or. es

Justificare

The contribution made to Rapid Border Intervention Teams should not be limited to human 
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resources. On the contrary, they must also cover the provision of logistical resources 
(including surveillance systems and all kinds of aircraft, vessels and vehicles). This 
amendment seeks to make it clear that the technical equipment referred to in Article 7 of 
Regulation 2007/2004 (the Frontex Regulation) can also be used in the context of Rapid 
Border Intervention Teams (which was quite unclear from the original wording) and that 
Member States whose nationals participate in those teams will contribute the logistical 
resources needed for their smooth operation.

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 54
ARTICOLUL 12 PUNCTUL 3

Articolul 8b alineatul (1) al doilea paragraf [Regulamentul (CE) nr. 2007/2004]

La întocmirea listelor, Agenţia ţine seama 
de experienţa profesională relevantă a
agenţilor, în special de cunoştinţele lor 
lingvistice. 

La întocmirea listelor, Agenţia se asigură că 
agenţii deţin experienţa profesională 
relevantă, în special cunoştinţe lingvistice, şi 
cunosc dispoziţiile de drept internaţional şi 
dispoziţiile de drept intern din fiecare stat 
membru, referitoare la protecţia 
refugiaţilor.

Or. en

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 55
ARTICOLUL 12 PUNCTUL 3

Articolul 8b alineatul (2) [Regulamentul (CE) nr. 2007/2004]

(2) La determinarea componenţei unei 
echipe de intervenţie rapidă la frontieră care 
urmează să fie detaşată, Agenţia ţine seama 
de circumstanţele speciale cu care se 
confruntă statul membru solicitant. Echipa 
este constituită conform planului operaţional 
întocmit în conformitate cu articolul 8f 
alineatul (3).

(2) La determinarea componenţei unei 
echipe de intervenţie rapidă la frontieră care 
urmează să fie detaşată, Agenţia ţine seama 
de circumstanţele speciale cu care se 
confruntă statul membru solicitant. Membrii 
echipei trebuie să cunoască foarte bine 
legislaţia statului membru gazdă, aplicabilă
sarcinilor pe care le îndeplinesc, inclusiv 
dispoziţiile de drept intern referitoare la 
protecţia refugiaţilor. Echipa este 
constituită conform planului operaţional 
întocmit în conformitate cu articolul 8f 
alineatul (3).
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Or. en


