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ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-55

Förslag till betänkande (PE 380.718v01-00)
Gérard Deprez
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en mekanism för 
upprättande av grupper för snabba ingripanden vid gränserna och om ändring av 
rådets förordning (EG) nr 2007/2004 vad beträffar den mekanismen

Förslag till förordning (KOM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD) – ändringsakt)

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 35
SKÄL 6

(6) För att experterna i grupperna skall 
kunna samarbeta effektivt med den 
nationella gränsbevakningspersonalen måste 
de ha möjlighet att utföra uppgifter som 
gäller personkontroll vid och övervakning av 
de yttre gränserna under den tid de är 
utplacerade i den medlemsstat som begärt 
bistånd.

(6) För att experterna i grupperna skall 
kunna samarbeta effektivt med den 
nationella gränsbevakningspersonalen måste 
de ha möjlighet att utföra uppgifter som 
gäller personkontroll vid och övervakning av 
de yttre gränserna samt uppgifter i samband 
med räddningsinsatser under den tid de är 
utplacerade i den medlemsstat som begärt 
bistånd.

Or. en
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Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 36
SKÄL 10A (nytt)

(10a) De nationella gästtjänstemännen och 
gruppmedlemmarna måste ha god
kännedom om de bestämmelser i 
internationell rätt och medlemsstaternas 
nationella lagstiftning som rör skydd av 
flyktingar eftersom detta skulle kunna 
bidra till att rättigheterna för de personer 
som passerar gränserna respekteras fullt 
ut.

Or. en

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 37
SKÄL 10B (nytt)

(10b) En av de viktigaste uppgifterna för
gästtjänstemännen och 
gruppmedlemmarna bör vara att se till att 
de personer som passerar gränsen inte 
dödas eller skadas.

Or. en

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 38
SKÄL 11

(11) Denna förordning står i 
överensstämmelse med de grundläggande 
rättigheter och principer som erkänns i 
artikel 6.2 i fördraget om 
Europeiska unionen och återspeglas i 
Europakonventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna och i 
Europeiska unionens stadga om de 

(11) Denna förordning står i 
överensstämmelse med de grundläggande 
rättigheter och principer som erkänns i 
artikel 6.2 i fördraget om 
Europeiska unionen och återspeglas i 
Europakonventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna och i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna samt FN:s 
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grundläggande rättigheterna. konvention om flyktingars rättsliga 
ställning, vilken antogs i Genève 1951.

Or. en

Ändringsförslag från Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ändringsförslag 39
ARTIKEL 2, LED 8A (nytt)

(8a) Teknisk utrustning för kontroll och 
övervakning: all utrustning som används 
för att kontrollera och övervaka gränserna, 
bland annat övervakningssystem, fartyg, 
flygplan och landfordon.

Or. es

Motivering

För att skapa ett tydligare rättsläge bör den tekniska kontroll- och övervakningsutrustning 
som avses i artikel 7 i förordning (EG) nr 2007/2004 preciseras.

Ändringsförslag från Martine Roure

Ändringsförslag 40
ARTIKEL 3, PUNKT 3, LED A

(a) Utbildningskurser och övningar enligt en
plan som fastställs i byråns 
årsarbetsprogram.

(a) Utbildningskurser och övningar enligt en 
plan som fastställs i byråns årsarbetsprogram
samt strategier med inriktning på respekt 
för grundläggande rättigheter och
psykologiska aspekter.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att betona den psykologiska aspekten av gränsbevakningspersonalens uppgifter 
eftersom illegala invandrare i ett första skede ofta behöver psykologisk hjälp, särskilt om 
deras resa har varit oerhört strapatsrik. 
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Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 41
ARTIKEL 6, PUNKTERNA 1–3

1. Gästtjänstemän och gruppmedlemmar 
skall under den tid som gemensamma 
insatser och pilotprojekt som samordnas av 
byrån respektive utplaceringar av grupper 
för snabba ingripanden vid gränserna varar 
utföra de uppgifter som avses i artiklarna 7 
och 8.

1. Gästtjänstemän och gruppmedlemmar 
skall under den tid som gemensamma 
insatser och pilotprojekt som samordnas av 
byrån respektive utplaceringar av grupper 
för snabba ingripanden vid gränserna varar 
utföra de uppgifter som avses i artiklarna 7, 
8 och 8a.

2. Gästtjänstemän och gruppmedlemmar 
skall vid utförandet av de uppgifter som 
avses i artiklarna 7 och 8 iaktta 
gemenskapslagstiftningen och 
värdmedlemsstatens nationella lagstiftning. 
De skall agera under ledning av tjänstemän 
som tillhör värdmedlemsstatens nationella 
gränsbevakningsmyndigheter.

2. Gästtjänstemän och gruppmedlemmar 
skall vid utförandet av de uppgifter som 
avses i artiklarna 7, 8 och 8a iaktta 
gemenskapslagstiftningen och 
värdmedlemsstatens nationella lagstiftning. 
De skall agera under ledning av tjänstemän 
som tillhör värdmedlemsstatens nationella 
gränsbevakningsmyndigheter.

3. Gästtjänstemän och gruppmedlemmar 
skall ha rätt att bära sina egna uniformer 
under utförandet av de uppgifter som avses i 
artiklarna 7 och 8.

3. Gästtjänstemän och gruppmedlemmar 
skall ha rätt att bära sina egna uniformer 
under utförandet av de uppgifter som avses i 
artiklarna 7, 8 och 8a.

För att de skall kunna identifieras såsom 
deltagare i gemensamma insatser eller 
pilotprojekt som samordnas av byrån eller i 
grupper för snabba ingripanden vid 
gränserna skall de bära en blå armbindel 
med Europeiska unionens insignier på sina 
uniformer.

För att de skall kunna identifieras såsom 
deltagare i gemensamma insatser eller 
pilotprojekt som samordnas av byrån eller i 
grupper för snabba ingripanden vid 
gränserna skall de bära en blå armbindel 
med Europeiska unionens insignier på sina 
uniformer.

För att de skall kunna identifiera sig för 
värdmedlemsstatens myndigheter och 
medborgare skall de alltid ha ett 
ackrediteringsdokument enligt artikel 9 med 
sig, som de skall uppvisa på begäran.

För att de skall kunna identifiera sig för 
värdmedlemsstatens myndigheter och 
medborgare skall de alltid ha ett 
ackrediteringsdokument enligt artikel 9 med 
sig, som de skall uppvisa på begäran.

Or. en

Ändringsförslag från Kathalijne Maria Buitenweg

Ändringsförslag 42
ARTIKEL 6, PUNKT 4A (ny)
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4a. Om de uppgifter som avses i 
artiklarna 7 och 8 utförs i samband med 
kontroll- och övervakningsinsatser före 
gränsen skall gästtjänstemännen och 
gruppmedlemmarna iaktta de bestämmelser
som gäller för sedvanliga kontroller vid de 
yttre gränserna, särskilt 
specialbestämmelserna om asylrätt och 
nekad inresa. Gästtjänstemännen och 
gruppmedlemmarna skall under alla 
omständigheter garantera internationellt 
skydd i enlighet med Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna och Genèvekonventionen om
flyktingars rättsliga ställning.

Or. en

Ändringsförslag från Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ändringsförslag 43
ARTIKEL 7, PUNKT 1, INLEDNINGEN

1. Gästtjänstemän och gruppmedlemmar 
som deltar i in- och utresekontroller i den 
mening som avses i artikel 7 i
förordning (EG) nr 562/2006 skall utföra 
följande uppgifter i värdmedlemsstaten:

1. Gästtjänstemän och gruppmedlemmar 
som deltar i in- och utresekontroller i den 
mening som avses i förordning (EG) 
nr 562/2006 skall utföra följande uppgifter i 
värdmedlemsstaten:

Or. es

Motivering

De uppgifter som utförs av grupperna för snabba insatser vid gränserna bör begränsas av
förordning (EG) nr 562/2006 som helhet, och inte bara av några aspekter av den.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 44
ARTIKEL 7, PUNKT 1, LEDEN D–F och FA (nytt)

(d) Kontroll av att personer som passerar 
gränsen inte registrerats i Schengens 
informationssystem (SIS) i syfte att de skall 
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nekas inresa.
(e) Stämpling av resehandlingar enligt 
artikel 10 i förordning (EG) nr 562/2006 vid 
in- och utresa.

(e) Stämpling av resehandlingar enligt 
artikel 10 i förordning (EG) nr 562/2006 vid 
in- och utresa.

(f) Genomsökning av transportmedel och 
föremål som medförs av personer som 
passerar gränsen, i enlighet med 
värdmedlemsstatens nationella lagstiftning.

(f) Genomsökning av transportmedel och 
föremål som medförs av personer som 
passerar gränsen, i enlighet med 
värdmedlemsstatens nationella lagstiftning.

(fa) Juridisk rådgivning till personer som 
passerar gränserna.

Or. en

Ändringsförslag från Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ändringsförslag 45
ARTIKEL 7, PUNKT 1, LED FA (nytt)

(fa) Alla andra uppgifter i enlighet med
förordning (EG) nr 562/2006.

Or. es

Motivering

De uppgifter som utförs av grupperna för snabba insatser vid gränserna bör begränsas av
förordning (EG) nr 562/2006 som helhet, och inte bara av några aspekter av den.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 46
ARTIKEL 7, PUNKT 2

2. För gästtjänstemäns och 
gruppmedlemmars tillträde till SIS och 
nationella databaser vid tillämpning av 
punkt 1 d gäller gemenskapslagstiftningen 
respektive värdmedlemsstatens nationella 
lagstiftning.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag från Javier Moreno Sánchez och Gérard Deprez

Ändringsförslag 47
ARTIKEL 8, LED A

a) Övervakning av de yttre gränserna med 
tekniska hjälpmedel.

a) Övervakning av de yttre gränserna med 
tekniska hjälpmedel, bland annat 
landfordon, fartyg och flygplan.

Or. es

Motivering

Man bör överväga möjligheten att använda transportmedel såsom fartyg, flygplan och 
terränggående fordon i samband med övervakningsuppgifterna.

Ändringsförslag från Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ändringsförslag 48
ARTIKEL 8, LED B

b) Deltagande i patruller till fots och med 
transportmedel vid de yttre gränserna.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. es

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Javier Moreno Sánchez och Gérard Deprez

Ändringsförslag 49
ARTIKEL 8, LED B

b) Deltagande i patruller till fots och med 
transportmedel vid de yttre gränserna.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. es

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag från Javier Moreno Sánchez och Gérard Deprez

Ändringsförslag 50
ARTIKEL 8, LED CA (nytt)

(ca) Deltagande i alla de uppgifter som 
krävs för att uppfylla bestämmelserna i
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om 
en gemenskapskodex om gränspassage för 
personer (kodex om Schengengränserna)1.
_________________________
1 EUT L 105, 14.4.2006, s. 1.

Or. es

Motivering

Grupperna för snabba ingripanden vid gränserna måste i större utsträckning delta i alla de 
uppgifter som krävs för att uppfylla bestämmelserna i gränskodexen.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 51
ARTIKEL 8A (ny)

Artikel 8a
Räddningsinsatser

Vid utförandet av de uppgifter som avses i 
artiklarna 7 och 8 skall gästtjänstemännen 
och gruppmedlemmarna bidra till eller 
genomföra räddningsinsatser som bland 
annat tar sikte på att rädda människoliv
och förhindra att personer som passerar 
gränsen kommer till skada.

Or. en

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 52
ARTIKEL 9, PUNKT 1
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1. Värdmedlemsstaten skall utfärda ett 
ackrediteringsdokument till gästtjänstemän 
och gruppmedlemmar så att dessa kan 
identifiera sig och visa att de har rätt att 
utföra de uppgifter som avses i artiklarna 7 
och 8. Dokumentet skall innehålla

1. Värdmedlemsstaten skall utfärda ett 
ackrediteringsdokument till gästtjänstemän 
och gruppmedlemmar så att dessa kan 
identifiera sig och visa att de har rätt att 
utföra de uppgifter som avses i artiklarna 7, 
8 och 8a. Dokumentet skall innehålla

a) gästtjänstemannens eller 
gruppmedlemmens namn och nationalitet,

a) gästtjänstemannens eller 
gruppmedlemmens namn och nationalitet,

b) uppgift om gästtjänstemannens eller 
gruppmedlemmens ställning,

b) uppgift om gästtjänstemannens eller 
gruppmedlemmens ställning,

c) ett nyligen taget foto av 
gästtjänstemannen eller gruppmedlemmen 
vilket givits digitalt format,

c)ett nyligen taget foto av gästtjänstemannen 
eller gruppmedlemmen vilket givits digitalt 
format,

d) uppgifter om den gemensamma insats 
eller det pilotprojekt som gästtjänstemannen 
deltar i eller om den utplacering som 
gruppmedlemmen deltar i,

d) uppgifter om den gemensamma insats 
eller det pilotprojekt som gästtjänstemannen 
deltar i eller om den utplacering som 
gruppmedlemmen deltar i,

e) information om vilka uppgifter 
gästtjänstemannen eller gruppmedlemmen 
får utföra i enlighet med artiklarna 7 och 8,

e) information om vilka uppgifter 
gästtjänstemannen eller gruppmedlemmen 
får utföra i enlighet med artiklarna 7, 8 och 
8a,

f) uppgift om under vilken period 
gästtjänstemannen eller gruppmedlemmen 
skall utföra de uppgifter som avses i 
artiklarna 7 och 8.

f) uppgift om under vilken period 
gästtjänstemannen eller gruppmedlemmen 
skall utföra de uppgifter som avses i 
artiklarna 7, 8 och 8a.

Or. en

Ändringsförslag från Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ändringsförslag 53
ARTIKEL 12, LED 1A (nytt)

Artikel 7, punkt 1a (ny) (förordning (EG) nr 2007/2004)

1a. I artikel 7 skall följande punkt 1a 
läggas till:
”Utrustningen för teknisk kontroll och 
övervakning kan användas i samband med 
uppdrag som utförs av grupperna för 
snabba ingripanden vid gränserna. De 
medlemsstater vars medborgare deltar i 
grupperna för snabba ingripanden vid 
gränserna skall bidra med de resurser som 
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behövs för att grupperna skall fungera på 
ett bra sätt utifrån värdmedlemsstatens 
behov och de behov som fastställts av 
byrån.”

Or. es

Motivering

Bidraget från grupperna för snabba ingripanden vid gränserna bör inte vara begränsat till 
personal utan bör även omfatta logistik (bland annat övervakningssystem och flygplan, fartyg 
och fordon av olika slag). Syftet med detta ändringsförslag är att klargöra att den tekniska 
utrustning som avses i artikel 7 i förordning (EG) 2007/2004 (Frontex-förordningen) även 
kan användas i samband med grupper för snabba ingripanden vid gränserna (vilket inte klart 
framgår av den nuvarande lydelsen) och att de medlemsstater vars medborgare deltar i
grupperna skall bidra med den logistik som behövs för att grupperna skall fungera på ett bra
sätt.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 54
ARTIKEL 12, LED 3

Artikel 8b, punkt 1, stycke 2 (förordning (EG) nr 2007/2004)

Byrån skall när den upprättar förteckningen 
beakta tjänstemännens yrkeserfarenhet och 
i synnerhet deras språkkunskaper.

Byrån skall när den upprättar förteckningen 
försäkra sig om att tjänstemännen har 
relevant yrkeserfarenhet och i synnerhet 
språkkunskaper samt kännedom om de 
bestämmelser i internationell rätt och 
medlemsstaternas nationella lagstiftning
som rör skydd av flyktingar.

Or. en

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 55
ARTIKEL 12, LED 3

Artikel 8b, punkt 2 (förordning (EG) nr 2007/2004)

2. Byrån skall när den fastställer 
sammansättningen av en grupp för snabba 
ingripanden vid gränserna beakta de 
särskilda omständigheter som den 
biståndssökande medlemsstaten ställs inför. 

2. Byrån skall när den fastställer 
sammansättningen av en grupp för snabba 
ingripanden vid gränserna beakta de 
särskilda omständigheter som den 
biståndssökande medlemsstaten ställs inför.
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Gruppen skall sättas samman i enlighet med 
den operativa plan som upprättas på 
grundval av artikel 8f.3.

Gruppmedlemmarna måste ha god 
kännedom om de bestämmelser i 
värdmedlemsstatens nationella lagstiftning
som gäller för utförandet av deras 
uppgifter, däribland de nationella 
bestämmelserna om skydd av flyktingar.
Gruppen skall sättas samman i enlighet med 
den operativa plan som upprättas på 
grundval av artikel 8f.3.

Or. en


