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Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za ustanovitev 
skupin za hitro posredovanje na mejah in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 glede 
tega mehanizma

Predlog Uredbe (KOM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 35
UVODNA IZJAVA 6

(6) Za zagotovitev učinkovitega sodelovanja 
z nacionalno mejno stražo je treba 
strokovnjakom omogočiti izvajanje nalog v 
zvezi s kontrolo oseb na zunanjih mejah in 
nadzorom teh meja med razporeditvijo v 
državi članici, ki je zahtevala njihovo 
pomoč.

(6) Za zagotovitev učinkovitega sodelovanja 
z nacionalno mejno stražo je treba 
strokovnjakom omogočiti izvajanje nalog v 
zvezi s kontrolo oseb na zunanjih mejah in 
nadzorom teh meja ter nalog, povezanih z 
reševalnimi akcijami, med razporeditvijo v 
državi članici, ki je zahtevala njihovo 
pomoč.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 36
UVODNA IZJAVA 10 A (novo)
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(10a) Nacionalni gostujoči pripadniki in 
člani skupin morajo dobro poznavati 
določbe mednarodnega prava in določbe 
nacionalnega prava držav članic, ki se 
nanašajo na zaščito beguncev, da bi v celoti 
spoštovali pravice oseb, ki prečkajo meje. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 37
UVODNA IZJAVA 10 B (novo)

(10b) Gostujoči pripadniki in člani skupin 
bi morali pri izvajanju svojih nalog 
največjo pozornost posvečati varovanju 
življenj in preprečevanju poškodovanja 
oseb, ki prečkajo meje.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 38
UVODNA IZJAVA 11

(11) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in 
upošteva načela, ki jih priznava člen 6(2) 
Pogodbe o Evropski uniji in jih izražata
Evropska konvencija o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin ter Listina 
Evropske unije o temeljnih pravicah.

(11) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in 
upošteva načela, ki jih priznava člen 6(2) 
Pogodbe o Evropski uniji in jih izražajo
Evropska konvencija o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin ter Listina 
Evropske unije o temeljnih pravicah in 
Konvencija ZN o statusu beguncev, sprejeta 
v Ženevi leta 1951.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog spremembe 39
ČLEN 2, TOČKA 8 A (novo)
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8a) „Tehnična oprema za kontrolo in 
nadzor“ pomeni vsa sredstva, ki se 
uporabljajo za kontrolo in spremljanje 
meja, vključno z nadzornimi sistemi, plovili, 
zračnimi plovili in kopenskimi vozili. 

Or. es

Obrazložitev

Tehnično opremo za kontrolo in nadzor, predvideno v členu 7 Uredbe (ES) št. 2007/2004, bi 
bilo treba jasno opredeliti zaradi večje pravne gotovosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Martine Roure

Predlog spremembe 40
ČLEN 3, ODSTAVEK 3, TOČKA  A 

(a) tečaji usposabljanja in treningi v skladu z 
razporedom, vključenim v letni delovni 
program Agencije;

(a) tečaji usposabljanja in treningi v skladu z 
razporedom, vključenim v letni delovni 
program Agencije, ter s pristopi k 
spoštovanju temeljnih pravic, in 
psihološkimi vidiki;

Or. fr

Obrazložitev

Za naloge pripadnikov mejnih straž je pomembno sprejeti pristop, ki temelji na psihologiji, 
saj je psihološka pomoč prva stvar, ki jo potrebujejo nezakoniti priseljenci, še posebej, če je 
bilo njihovo potovanje zelo težavno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 41
ČLEN 6, ODSTAVKI 1 DO 3,  PODODSTAVEK 1 

1. Za namen skupnih operacij in poskusnih 
projektov, ki jih usklajuje Agencija, in 
razporeditve skupin za hitro posredovanje na 
mejah gostujoči pripadniki in člani skupin 
opravljajo naloge iz členov 7 in 8 v času 
trajanja takšnih dejavnosti.

1. Za namen skupnih operacij in poskusnih 
projektov, ki jih usklajuje Agencija, in 
razporeditve skupin za hitro posredovanje na 
mejah gostujoči pripadniki in člani skupin 
opravljajo naloge iz členov 7, 8 in 8a v času 
trajanja takšnih dejavnosti.

2. Pri izvajanju nalog iz členov 7 in 8 
gostujoči pripadniki in člani skupin ravnajo 
v skladu s pravom Skupnosti in nacionalnim 

2. Pri izvajanju nalog iz členov 7, 8 in 8a 
gostujoči pripadniki in člani skupin ravnajo 
v skladu s pravom Skupnosti in nacionalnim 
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pravom države članice gostiteljice. Delujejo 
pod poveljstvom pripadnikov nacionalne 
mejne straže države članice gostiteljice. 

pravom države članice gostiteljice. Delujejo 
pod poveljstvom pripadnikov nacionalne 
mejne straže države članice gostiteljice. 

3. Gostujoči pripadniki in člani skupin lahko 
med opravljanjem nalog iz členov 7 in 8 
nosijo svoje uniforme. 

3. Gostujoči pripadniki in člani skupin lahko 
med opravljanjem nalog iz členov 7, 8 in 8a 
nosijo svoje uniforme.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathalijne Maria Buitenweg

Predlog spremembe 42
ČLEN 6, ODSTAVEK 4 A (novo)

4a. Ko izvajajo naloge iz členov 7 in 8 v 
operacijah kontrole in nadzora pred mejo, 
gostujoči pripadniki in člani skupin 
upoštevajo določbe, ki se uporabljajo za 
redne kontrole zunanjih meja, zlasti 
posebne določbe o zavrnitvi vstopa in 
pravici do azila. Gostujoči pripadniki in 
člani skupin v vseh okoliščinah 
zagotavljajo mednarodno zaščito v skladu z 
Evropsko konvencijo o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin ter Ženevsko 
konvencijo o statusu beguncev.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog spremembe 43
ČLEN 7, ODSTAVEK 1, UVOD

1. Gostujoči pripadniki in člani skupin, ki 
sodelujejo pri dejavnostih mejne kontrole, v 
smislu člena 7 Uredbe (ES) št. 562/2006 
opravljajo v državi članici gostiteljici 
naslednje naloge:

1. Gostujoči pripadniki in člani skupin, ki 
sodelujejo pri dejavnostih mejne kontrole, v 
smislu Uredbe (ES) št. 562/2006 opravljajo 
v državi članici gostiteljici naslednje naloge: 

Or. es
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Obrazložitev

Naloge, ki jih opravljajo skupine za hitro posredovanje na mejah, bi morala določati celotna 
Uredba (ES) št. 562/2006 in ne le nekateri njeni vidiki.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 44
ČLEN 7, ODSTAVEK 1, TOČKE D DO F

(d) kontrola, ali je za katero koli osebo, ki 
prečka mejo, razpisan ukrep zavrnitve 
vstopa v schengenskem informacijskem 
sistemu (SIS);
(e) žigosanje potnih listin v skladu s členom 
10 Uredbe (ES) št. 562/2006, tako ob vstopu 
kot izstopu;

(e) žigosanje potnih listin v skladu s členom 
10 Uredbe (ES) št. 562/2006, tako ob vstopu 
kot izstopu;

(f) preiskovanje prevoznih sredstev in stvari 
v posesti oseb, ki prečkajo mejo, v skladu z 
nacionalnim pravom države članice 
gostiteljice.

(f) preiskovanje prevoznih sredstev in stvari 
v posesti oseb, ki prečkajo mejo, v skladu z 
nacionalnim pravom države članice 
gostiteljice;
(fa) zagotavljanje pravnega svetovanja 
osebam, ki prečkajo meje.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog spremembe 45
ČLEN 7, ODSTAVEK 1, TOČKA F A (novo)

(fa) vsaka druga vrsta nalog, ki se uvaja z 
Uredbo (ES) št. 562/2006.

Or. es

Obrazložitev

Naloge, ki jih opravljajo skupine za hitro posredovanje na mejah, bi morala določati celotna 
Uredba (ES) št. 562/2006 in ne le nekateri njeni vidiki.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 46
ČLEN 7, ODSTAVEK 2

2. Dostop gostujočih pripadnikov in članov 
skupin do SIS in nacionalnih zbirk 
podatkov za namene iz odstavka 1(d) 
urejata pravo Skupnosti in nacionalno 
pravo države članice gostiteljice.

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Javier Moreno Sánchez in Gérard Deprez

Predlog spremembe 47
ČLEN 8, TOČKA A

(a) uporaba tehničnih sredstev za 
nadzorovanje območja zunanjih meja;

(a) uporaba tehničnih sredstev, vključno s 
kopenskimi vozili, plovili in zračnimi 
plovili, za nadzorovanje območja zunanjih 
meja;

Or. es

Obrazložitev

Predvideti bi bilo treba možnost uporabe motoriziranih sredstev (ladij, letal in terenskih 
vozil) za naloge nadzorovanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog spremembe 48
ČLEN 8, TOČKA B

(b) sodelovanje v patruljah, ki peš in v 
prevoznih sredstvih nadzorujejo območje
zunanjih meja države članice gostiteljice;

(b) sodelovanje v patruljah, ki peš in v 
prevoznih sredstvih nadzorujejo zunanje 
meje države članice gostiteljice;

Or. es

Obrazložitev

Četudi je smiselno kopenskim patruljam postaviti geografske omejitve, bi bilo omejevanje 
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pomorskih patrulj na območja ob meji povsem kontraproduktivno, saj bi to omejevalo delo 
skupin za hitro posredovanje na mejah na ozemeljske vode države članice in te ne bi imele 
možnosti pluti v mednarodnih vodah. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Javier Moreno Sánchez in Gérard Deprez

Predlog spremembe 49
ČLEN 8, TOČKA B

(b) sodelovanje v patruljah, ki peš in v 
prevoznih sredstvih nadzorujejo območje
zunanjih meja države članice gostiteljice;

(b) sodelovanje v patruljah, ki peš in v 
prevoznih sredstvih nadzorujejo zunanje 
meje države članice gostiteljice;

Or. es

Obrazložitev

Dejavnosti skupin za hitro posredovanje na mejah je treba razširiti na morske meje.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Javier Moreno Sánchez in Gérard Deprez

Predlog spremembe 50
ČLEN 8, TOČKA C A (novo)

(ca) sodelovanje pri vseh nalogah, 
potrebnih za izvajanje Uredbe (ES) št. 
562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti 
o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek 
meja (Zakonik o schengenskih mejah)1. 
1UL L 105, 14.4.2006, str. 1.

Or. es

Obrazložitev

Sodelovanje skupin za hitro posredovanje na mejah je treba razširiti na vse naloge, potrebne 
za izvajanje zakonika o mejah.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 51
ČLEN 8 A (novo)

Člen 8a
Reševalne akcije

Pri izvajanju nalog iz členov 7 in 8 
gostujoči pripadniki in člani skupin 
izvajajo ali pomagajo pri izvajanju 
reševalnih akcij, ki vključujejo reševanje 
življenj ali preprečevanje poškodb oseb, ki 
prečkajo meje.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 52
ČLEN 9, ODSTAVEK 1

1. Država članica gostiteljica izda listino 
gostujočim pripadnikom in članom skupin 
za namen njihove identifikacije in kot dokaz 
pravic imetnika, da izvaja naloge iz členov 7 
in 8. 

1. Država članica gostiteljica izda listino 
gostujočim pripadnikom in članom skupin 
za namen njihove identifikacije in kot dokaz 
pravic imetnika, da izvaja naloge iz 
členov 7, 8 in 8a.

(a) ime in državljanstvo gostujočega 
pripadnika/člana skupine;

(a) ime in državljanstvo gostujočega 
pripadnika/člana skupine;

(b) čin gostujočega pripadnika/člana 
skupine;

(b) čin gostujočega pripadnika/člana 
skupine;

(c) nedavno digitalno fotografijo 
gostujočega pripadnika/člana skupine;

(c) nedavno digitalno fotografijo 
gostujočega pripadnika/člana skupine;

(d) podatke o skupni operaciji/razporeditvi, 
v kateri sodeluje gostujoči pripadnik/član 
skupine;

(d) podatke o skupni operaciji/razporeditvi, 
v kateri sodeluje gostujoči pripadnik/član 
skupine;

(e) naloge, ki jih lahko v skladu s členoma 7 
in 8 izvaja gostujoči pripadnik/član skupine;

(e) naloge, ki jih lahko v skladu s členi 7, 8 
in 8a izvaja gostujoči pripadnik/član 
skupine;

(f) obdobje, v katerem gostujoči 
pripadnik/član skupine izvaja naloge iz 
členov 7 in 8.

(f) obdobje, v katerem gostujoči 
pripadnik/član skupine izvaja naloge iz 
členov 7, 8 in 8a.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog spremembe 53
ČLEN 12, TOČKA 1 A (novo)

Člen 7, odstavek 1 a (novo) (Uredba (ES) št. 2007/2004)

1a) V člen 7 se vključi naslednji odstavek 
1a:
„Sredstva, ki so del tehnične opreme za 
kontrolo in nadzor, se lahko uporabljajo v 
okviru misij, ki jih izvajajo skupine za hitro 
posredovanje na mejah. Države članice, 
katerih državljani sodelujejo v skupinah za 
hitro posredovanje na mejah, prispevajo 
sredstva, potrebna za zagotavljanje 
nemotenega delovanja teh skupin, na 
podlagi zahtev države članice gostiteljice in 
zahtev, ki jih določi Agencija.“

Or. es

Obrazložitev

Prispevki za skupine za hitro posredovanje na mejah ne bi smeli biti omejeni na človeške vire. 
Nasprotno, kriti bi morali tudi preskrbo z logističnimi sredstvi (vključno s sistemi za nadzor in 
vsemi vrstami zračnih plovil, plovil in vozil). Ta predlog spremembe poskuša pojasniti, da se 
tehnično opremo iz člena 7 Uredbe (ES) št. 2007/2004 (uredba frontex) lahko uporabi tudi v 
okviru skupin za hitro posredovanje na mejah (kar je bilo v izvirnem besedilu precej nejasno) 
in da bodo države članice, katerih državljani sodelujejo v teh skupinah, prispevale logistična 
sredstva, potrebna za njihovo nemoteno delovanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 54
ČLEN 12, TOČKA 3

Člen 8 b, odstavek 1, pododstavek 2 (Uredba (ES) št. 2007/2004)

Pri sestavljanju seznamov Agencija 
upošteva ustrezne poklicne izkušnje 
pripadnikov, zlasti znanje jezikov. 

Pri sestavljanju seznamov Agencija 
zagotovi, da imajo pripadniki ustrezne 
poklicne izkušnje, zlasti znanje jezikov ter 
poznavanje določb mednarodnega prava in 
določb nacionalnega prava držav članic, ki 
se nanašajo na zaščito beguncev.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 55
ČLEN 12, TOČKA 3

Člen 8 b, odstavek 2 (Uredba (ES) št. 2007/2004)

2. Pri določanju sestave skupine za hitro 
posredovanje na mejah za razporeditev 
Agencija upošteva posebne okoliščine, s 
katerimi se spopada država članica prosilka. 
Skupina je sestavljena v skladu z 
operativnim načrtom, pripravljenim v skladu 
s členom 8f(3).

2. Pri določanju sestave skupine za hitro 
posredovanje na mejah za razporeditev mora 
Agencija upoštevati posebne okoliščine, s 
katerimi se spopada država članica prosilka. 
Člani skupine morajo dobro poznati pravo 
države članice gostiteljice, ki se uporablja 
pri izvajanju njihovih nalog, vključno z 
določbami nacionalnega prava o zaščiti 
beguncev. Skupina je sestavljena v skladu z 
operativnim načrtom, pripravljenim v skladu 
s členom 8f(3).

Or. en
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