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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en ordning 
for oprettelse af hurtige grænseindsatshold og ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
2007/2004 med hensyn til denne ordning
(KOM(2006)0401 – C6–0253/2006 – 2006/0140(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2006)0401)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, 
artikel 62, stk. 2a, og artikel 66 (C6-02532006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A6–0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 2 A (ny)

(2a) Overvågningen af EU's ydre grænser 
gennemføres ikke alene af hensyn til den 
medlemsstat, ved hvis ydre grænser den 
gennemføres, men af hensyn til alle 
medlemsstaterne, der har afskaffet 
grænsekontrollen ved deres indre 
grænser. 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet forklarer dette ændringsforslag merværdien 
ved at oprette hurtige grænseindsatshold.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 2 B (ny)

(2b) Grænsekontrollen og 
personkontrollen bidrager særlig til at 
bekæmpe ulovlig indvandring og 
menneskehandel samt til at forebygge 
trusler mod den indre sikkerhed, den 
offentlige orden og den offentlige 
sundhed.

Begrundelse

Det skal understreges, at grænsekontrollen er et af de elementer, der bidrager til, at de øvrige 
politikker for et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed fungerer efter hensigten.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 3

(3) Under hensyntagen til de kritiske 
situationer, som medlemsstaterne 
sommetider skal håndtere ved deres ydre 
grænser, specielt når der visse steder ved 
de ydre grænser ankommer et stort antal 
tredjelandsstatsborgere, som forsøger at 
indrejse ulovligt i Den Europæiske Union, 
anses de nuværende muligheder for at yde 
effektiv praktisk bistand vedrørende 
personkontrol ved og overvågning af de 
ydre grænser for at være utilstrækkelige.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 3 A (ny)

(3a) De nuværende muligheder for at yde 
effektiv praktisk bistand på europæisk 
plan som led i personkontrollen og 
overvågningen ved de ydre grænser er 
ikke tilstrækkelig.
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Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 3 B (ny)

(3b) Desuden viser erfaringen med al 
ønskelig tydelighed og i stigende grad, at 
det er nødvendigt at gøre mere for at 
tilskynde til solidaritet og bistand mellem 
medlemsstaterne og Fællesskabet med 
hensyn til forvaltningen af de ydre 
grænser.

Begrundelse

Det er vigtigt at minde om, at solidaritet er et nøgleelement i samarbejdet mellem 
medlemsstaterne, særlig i forbindelse med kontrollen af de ydre grænser.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 1

Med denne forordning indføres der en 
ordning med henblik på at yde hurtig 
teknisk og operativ bistand til en 
anmodende medlemsstat, der står i en 
situation med et særligt pres, specielt når 
der til steder ved de ydre grænser
ankommer et stort antal 
tredjelandsstatsborgere, som forsøger at 
indrejse ulovligt i Den Europæiske Union, i 
form af hurtige grænseindsatshold. I 
forordningen fastlægges det desuden, 
hvilke opgaver gæstemedarbejderne og 
medlemmerne af de hurtige 
grænseindsatshold skal udføre under 
operationer i en anden medlemsstat end 
deres egen.

Med denne forordning indføres der en 
ordning med henblik på at yde hurtig 
teknisk og operativ bistand til en 
anmodende medlemsstat - eller flere 
medlemsstater, der indgiver en fælles 
anmodning - der står i en situation med et 
særligt pres, specielt når der til steder ved 
de ydre grænser ankommer et stort antal 
tredjelandsstatsborgere, som forsøger at 
indrejse ulovligt i Den Europæiske Union, i 
form af hurtige grænseindsatshold. I 
forordningen fastlægges det desuden, 
hvilke opgaver gæstemedarbejderne og 
medlemmerne af de hurtige 
grænseindsatshold er bemyndiget til at
udføre under operationer i en anden 
medlemsstat end deres egen.

Begrundelse

Der skal også åbnes mulighed for, at flere medlemsstater indgiver en fælles anmodning om 
indsættelse af hurtige grænseindsatshold på flere medlemsstaters område i samme 
geografiske zone.

Ændringsforslag 7
ARTIKEL 2, NR. 1

1) "agenturet": Det Europæiske Agentur 
for Forvaltning af det Operative 

1) "agenturet": Det Europæiske Agentur 
for Forvaltning af det Operative 
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Samarbejde ved EU-medlemsstaternes 
Ydre Grænser i forbindelse med 
indsættelse af de hurtige 
grænseindsatshold

Samarbejde ved EU-medlemsstaternes 
Ydre Grænser

Begrundelse

Der er tale om Frontex-agenturet, der ikke kræver yderligere definition.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 2, NR. 5

5) "medlemmer af holdene": medarbejdere 
ved medlemsstaters grænsepoliti, som gør 
tjeneste i de hurtige grænseindsatshold

5) "medlemmer af holdene": medarbejdere 
ved andre medlemsstaters grænsepoliti, 
som gør tjeneste i de hurtige 
grænseindsatshold

Begrundelse

Medarbejdere i de hurtige grænseindsatshold kan være statsborgere fra flere medlemsstater.

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 3, STK. 2

2. Medlemsstaterne oplyser agenturet
navnene på de medarbejdere ved deres 
nationale grænsepoliti, som de har til 
hensigt at stille til rådighed for de hurtige 
grænseindsatshold.

2. Medlemsstaterne udpeger blandt 
medarbejderne ved deres grænsepoliti
dem, som de har til hensigt at stille til 
rådighed for de hurtige grænseindsatshold.
De oplyser agenturet om deres navne 
(første gang senest tre måneder efter 
ikrafttrædelsen af denne forordning).
(Dette stykke anbringes før stk. 1)

Begrundelse

For at sikre, at forordningen er effektiv, skal medlemsstaterne have pligt til at forelægge en 
liste over de medarbejdere ved deres grænsepoliti, de stiller til rådighed for agenturet til brug 
for de hurtige indsatshold. For at gøre det muligt for agenturet at handle effektivt skal listerne 
foreligge inden for en rimelig frist. Det er mere logisk først at omtale opstillingen af listerne 
(stk. 1) og derefter agenturets fastlæggelse af sammensætningen af holdene (stk. 2).

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 3, STK. 3, LITRA A)

a) kurser og øvelser i overensstemmelse 
med den tidsplan, som indgår i agenturets 

a) kurser og øvelser i overensstemmelse 
med den tidsplan, som indgår i agenturets 
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årlige arbejdsprogram årlige arbejdsprogram, herunder 
aspekterne i forbindelse med respekten for 
de grundlæggende rettigheder

Begrundelse

Uddannelsen af grænsepolitiet skal omfatte aspekter i forbindelse med respekten for de 
grundlæggende rettigheder i overensstemmelse med EU-traktatens artikel 6.

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 5, STK. 1

1. Under indsættelsen af de hurtige 
grænseindsatshold har værtsmedlemsstaten 
kommandoen over holdene i 
overensstemmelse med den operative plan. 
Den anmodende medlemsstat underretter 
straks agenturet om alle beslutninger, som 
træffes af dens kompetente myndigheder 
vedrørende holdene, herunder især forslag 
til ændringer eller tilpasninger af den 
operative plan.

1. Under indsættelsen af de hurtige 
grænseindsatshold har værtsmedlemsstaten 
kommandoen over holdene i 
overensstemmelse med den operative plan. 
Værtsmedlemsstaten underretter straks 
agenturet om alle beslutninger, som træffes 
af dens kompetente myndigheder 
vedrørende holdene, herunder især forslag 
til ændringer eller tilpasninger af den 
operative plan.

Begrundelse

Når først missionen er godkendt, bliver den "anmodende" medlemsstat "værts"medlemsstaten.

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 6, STK. 1

1. I forbindelse med fælles operationer og 
pilotprojekter, der samordnes af agenturet, 
og indsættelsen af de hurtige 
grænseindsatshold udfører
gæstemedarbejderne og medlemmerne af 
holdene de opgaver, som er omhandlet i 
artikel 7 og 8, så længe de pågældende 
aktiviteter varer.

1. I forbindelse med fælles operationer og 
pilotprojekter, der samordnes af agenturet, 
og indsættelsen af de hurtige 
grænseindsatshold er gæstemedarbejderne 
og medlemmerne af holdene bemyndiget til 
at udføre de opgaver, som er omhandlet i 
artikel 7 og 8, så længe de pågældende 
aktiviteter varer.

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 6, STK. 2 A (nyt)
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2a. Respekten for 
fællesskabslovgivningen indebærer særlig 
korrekt anvendelse af 
fællesskabskodeksen for personers 
grænsepassage (Schengen-
grænsekodeks); følgelig respekterer 
gæstemedarbejderne og 
holdmedlemmerne under udførelsen af 
deres opgaver som omhandlet i artikel 7 
fuldt ud den menneskelige værdighed, 
udøver ingen forskelsbehandling af 
personer på grundlag af køn, race eller 
etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
og træffer kun foranstaltninger, der står i 
forhold til de tilsigtede mål.

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 6, STK. 4

4. Gæstemedarbejdere og medlemmer af 
holdene, som har tilladelse til at bære 
tjenestevåben i deres 
oprindelsesmedlemsstat, må, når de 
udfører de opgaver, som er omhandlet i 
artikel 7 og 8, kun bære sådanne våben 
med værtsmedlemsstatens samtykke og i 
overensstemmelse med dens nationale
lovgivning.

4. Gæstemedarbejdere og medlemmer af 
holdene, som har tilladelse til at bære 
tjenestevåben i deres 
oprindelsesmedlemsstat, har, når de 
udfører de opgaver, som er omhandlet i 
artikel 7 og 8, tilladelse til at bære sådanne 
våben, når værtsmedlemsstatens 
lovgivning tillader det for sine egne 
medarbejdere under udførelsen af samme 
opgaver. I alle andre tilfælde reguleres 
spørgsmålet af det operationelle plan som 
anført i artikel 8g i forordning (EF) nr. 
2007/2004.

Begrundelse

Der må ikke diskrimineres mellem værtsmedlemsstatens medarbejdere og medarbejdere fra 
andre medlemsstater med hensyn til bestemmelserne om at bære tjenestevåben.

Ændringsforslag 15
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA A)

a) kontrol af rejsedokumenterne for enhver a) kontrol, herunder anvendelse af teknisk 
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person, der passerer grænsen, med henblik 
på at tjekke, om dokumenterne er gyldige 
og ægte, og fastslå den pågældendes 
identitet

udstyr, af rejsedokumenterne for enhver 
person, der passerer grænsen, med henblik 
på at tjekke, om dokumenterne er gyldige 
og ægte, og fastslå den pågældendes 
identitet

Begrundelse

Ændringsforslaget forenkler artikel 7. Anvendelse af teknisk udstyr kan medtages i litra a).

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA B)

b) anvendelse af teknisk udstyr til at 
kontrollere rejsedokumenterne i 
overensstemmelse med litra a)

udgår

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 7, stk. 1, litra a).

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 8, LITRA B)

b) deltagelse i patruljer til fods og i 
transportmidler i området ved 
værtsmedlemsstatens ydre grænser

b) deltagelse i patruljer i området ved 
værtsmedlemsstatens ydre grænser

Begrundelse

Patruljer kan være sammensat på mange måder. Det er bedre ikke at begrænse 
anvendelsesområdet til patruljer til fods og i transportmidler.

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 8, LITRA C A) (nyt)

ca) tilbageholdelse af personer, der har 
passeret den ydre grænse ulovligt, og 
overdragelse af dem til værtsstatens 
kompetente myndighed.

Begrundelse

Tilbageholdelse af personer, der har passeret den ydre grænse ulovligt er en af de opgaver, 
der er anført i Schengen-grænsekodeksen, og skal medtages i listen over de fælles holds 
opgaver.
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Ændringsforslag 19
ARTIKEL 9, STK. 1, LITRA D)

d) oplysninger om den fælles 
operation/den indsættelse, som 
gæstemedarbejderen/medlemmet af holdet 
deltager i

d) navnet på den officer i værtslandet, 
under hvis autoritet den pågældende er 
placeret

Begrundelse

Ordføreren finder det mere hensigtsmæssigt at henvise til den officer, under hvis autoritet 
medarbejderen er placeret end at kræve, at medarbejderen giver en række oplysninger om 
den fælles operation/indsættelsen. Dette krav er ikke alene ikke nødvendigt for at beskrive 
medarbejderens arbejde korrekt, det kunne desuden også virke som en diskriminerende eller 
generende foranstaltning i forhold til det nationale grænsepolitis situation.

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 9, STK. 1, LITRA E)

e) de opgaver, som 
gæstemedarbejderen/medlemmet af holdet 
kan udføre efter artikel 7 og 8

udgår

Begrundelse

Ordføreren finder det mere hensigtsmæssigt at henvise til den officer, under hvis autoritet 
medarbejderen er placeret end at kræve, at medarbejderen leverer en liste over de opgaver, 
vedkommende kan udføre efter artikel 7 og 8. Dette krav er ikke alene ikke nødvendigt for at 
beskrive medarbejderens arbejde korrekt, det kunne desuden også virke som en 
diskriminerende eller generende foranstaltning i forhold til det nationale grænsepolitis 
situation.

Ændringsforslag 21
ARTIKEL 9, STK. 1, LITRA F)

f) den periode, hvor 
gæstemedarbejderen/medlemmet af holdet 
skal udføre de opgaver, som er omhandlet 
i artikel 7 og 8.

udgår

Begrundelse

Ordføreren finder det mere hensigtsmæssigt at henvise til den officer, under hvis autoritet 
medarbejderen er placeret end at kræve, at medarbejderen oplyser den periode, hvor 
vedkommende kan udføre de opgaver, som er omhandlet i artikel 7 og 8. Dette krav er ikke 
alene ikke nødvendigt for at beskrive medarbejderens arbejde korrekt, det kunne desuden 
også virke som en diskriminerende eller generende foranstaltning i forhold til det nationale 
grænsepolitis situation.
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Ændringsforslag 22
ARTIKEL 12, NR. 1

Artikel 2, stk. 1, litra g (forordning (EF) nr. 2007/2004)

1) I artikel 2, stk. 1, tilføjes som litra g) 
følgende:

1) I artikel 2, stk. 1, tilføjes som litra g) 
følgende:

"g) indsætte hurtige grænseindsatshold i de
medlemsstater, der anmoder om bistand, 
når de står i en situation, hvor presset er 
særlig stort, specielt når der til bestemte 
steder ved de ydre grænser ankommer et 
stort antal tredjelandsstatsborgere, som 
forsøger at indrejse ulovligt i Den 
Europæiske Union."

"g) indsætte hurtige grænseindsatshold i en 
eller flere medlemsstater, der anmoder om 
bistand, når de står i en situation, hvor 
presset er særlig stort, specielt når der til 
bestemte steder ved de ydre grænser 
ankommer et stort antal 
tredjelandsstatsborgere, som forsøger at 
indrejse ulovligt i Den Europæiske Union."

Begrundelse

Der skal også åbnes mulighed for, at flere medlemsstater indgiver en fælles anmodning om 
indsættelse af hurtige grænseindsatshold på flere medlemsstaters område i samme 
geografiske zone.

Ændringsforslag 23
ARTIKEL 12, NR. 3

Artikel 8 a (forordning (EF) nr. 2007/2004)

Når de foranstaltninger, som er omhandlet i 
artikel 8, stk. 2, litra a) og b), ikke anses 
for at være tilstrækkelige til at imødegå en 
situation med særligt pres, kan agenturet 
indsætte et eller flere hurtige 
grænseindsatshold i en anmodende 
medlemsstat i en passende periode.

Når de foranstaltninger, som er omhandlet i 
artikel 8, stk. 2, litra a) og b), ikke anses 
for at være tilstrækkelige til at imødegå en 
situation med særligt pres, kan agenturet 
indsætte et eller flere hurtige 
grænseindsatshold i en eller flere 
anmodende medlemsstater i en passende 
periode.

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 12, nr. 1. 

Ændringsforslag 24
ARTIKEL 12, NR. 3

Artikel 8 b, stk. 2 (forordning (EF) nr. 2007/2004)

2. Når agenturet fastlægger 
sammensætningen af et hurtigt 
grænseindsatshold med henblik på 

2. Når agenturet fastlægger 
sammensætningen af et hurtigt 
grænseindsatshold med henblik på 
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indsættelse, tager det især hensyn til den 
specifikke situation, som den anmodende 
medlemsstat står i. Holdet sammensættes i 
overensstemmelse med den operative plan, 
som er udarbejdet i overensstemmelse med 
artikel 8f, stk. 3.

indsættelse, tager det især hensyn til den 
specifikke situation, som den eller de 
anmodende medlemsstater står i. Holdet 
sammensættes i overensstemmelse med 
den operative plan, som er udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 8f, stk. 3.

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 12, nr. 1. 

Ændringsforslag 25
ARTIKEL 12, NR. 3

Artikel 8 d, stk. 1, litra d a (nyt) (forordning (EF) nr. 2007/2004)

(da) omkostninger til tilbagerejse eller 
hjemsendelse.

Begrundelse

Blandt de anførte udgifter mangler udgifter til medarbejderens eventuelle tilbagerejse eller 
hjemsendelse.

Ændringsforslag 26
ARTIKEL 12, NR. 3

Artikel 8 f, stk. 1 (forordning (EF) nr. 2007/2004)

1. Når den administrerende direktør træffer 
beslutning om en anmodning fra en 
medlemsstat om indsættelse af de hurtige 
grænseindsatshold i overensstemmelse med 
artikel 8a, tager han hensyn til resultaterne 
af agenturets risikoanalyser og alle andre 
relevante oplysninger fra den anmodende 
medlemsstat eller en anden medlemsstat. 
Om nødvendigt kan den administrerende 
direktør udsende en ekspert fra agenturet 
for at vurdere situationen ved den 
anmodende medlemsstats ydre grænser.

1. Når den administrerende direktør træffer 
beslutning om en anmodning fra en eller 
flere medlemsstater om indsættelse af de 
hurtige grænseindsatshold i 
overensstemmelse med artikel 8a, tager 
han hensyn til resultaterne af agenturets 
risikoanalyser og alle andre foreliggende 
relevante oplysninger, særlig dem fra den 
eller de anmodende medlemsstater. Om 
nødvendigt kan den administrerende 
direktør udsende en ekspert fra agenturet 
for at vurdere situationen ved den eller de
anmodende medlemsstaters ydre grænser.

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 12, nr. 1.

Ændringsforslag 27
ARTIKEL 12, NR. 3
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Artikel 8 f, stk. 2 (forordning (EF) nr. 2007/2004)

2. Den administrerende direktør træffer 
beslutning om anmodningen om 
indsættelse af de hurtige grænseindsatshold 
hurtigst muligt og senest fem arbejdsdage 
fra datoen for modtagelsen af 
anmodningen. Den administrerende 
direktør underretter samtidig skriftligt den 
anmodende medlemsstat og bestyrelsen om 
beslutningen. Beslutningen skal indeholde 
oplysninger om de vigtigste grunde, som 
den er baseret på.

2. Den administrerende direktør træffer 
beslutning om anmodningen om 
indsættelse af de hurtige grænseindsatshold 
hurtigst muligt og senest fem arbejdsdage 
fra datoen for modtagelsen af 
anmodningen. Den administrerende 
direktør underretter samtidig skriftligt den 
anmodende medlemsstat og agenturets 
bestyrelse om beslutningen. Beslutningen 
skal indeholde oplysninger om de vigtigste 
grunde, som den er baseret på.

Begrundelse

Ændringen klargør artiklens tekst.

Ændringsforslag 28
ARTIKEL 12, NR. 3

Artikel 8 f, stk. 3 (forordning (EF) nr. 2007/2004)

3. Hvis den administrerende direktør 
beslutter at indsætte et eller flere hurtige 
grænseindsatshold, udarbejder agenturet og 
den anmodende medlemsstat straks en 
operativ plan i overensstemmelse med 
artikel 8g.

3. Hvis den administrerende direktør 
beslutter at indsætte et eller flere hurtige 
grænseindsatshold, udarbejder agenturet og 
den eller de anmodende medlemsstater
straks en operativ plan i overensstemmelse 
med artikel 8g.

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 12, nr. 1.

Ændringsforslag 29
ARTIKEL 12, NR. 3

Artikel 8 f, stk. 4 (forordning (EF) nr. 2007/2004)

4. Så snart den operative plan er fastlagt, 
underretter den administrerende direktør de 
medlemsstater, hvis grænsebetjente skal 
sættes ind i det hurtige grænseindsatshold. 
Disse oplysninger sendes skriftligt til de 
nationale kontaktpunkter, som er oprettet 
efter artikel 8c, og skal angive den dato, 
hvor indsættelsen skal finde sted. Der 

4. Så snart den operative plan er fastlagt, 
underretter den administrerende direktør 
den eller de medlemsstater, hvis 
grænsebetjente skal sættes ind i det hurtige 
grænseindsatshold. Disse oplysninger 
sendes skriftligt til de nationale 
kontaktpunkter, som er oprettet efter 
artikel 8c, og skal angive antal og identitet 
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fremsendes også en kopi af den operative 
plan.

på de medarbejdere, der skal stilles til 
rådighed, det eventuelt ønskede udstyr og 
den dato, hvor indsættelsen skal finde sted. 
Der fremsendes også en kopi af den 
operative plan.

Begrundelse

Disse oplysninger er afgørende nødvendige for, at missionen kan forløbe efter hensigten.

Ændringsforslag 30
ARTIKEL 12, NR. 3

Artikel 8 f, stk. 5 (forordning (EF) nr. 2007/2004)

5. Indsættelsen af det eller de hurtige 
grænseindsatshold finder sted senest fem 
arbejdsdage efter den dato, hvor den 
operative plan fastlægges af agenturet og 
den anmodende medlemsstat.

5. Indsættelsen af det eller de hurtige 
grænseindsatshold finder sted senest fem 
arbejdsdage efter den dato, hvor den 
operative plan fastlægges af agenturet og 
den eller de anmodende medlemsstater.

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 12, nr. 1.

Ændringsforslag 31
Artikel 12, NR. 3

Artikel 8 f, stk. 5 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2007/2004)

5a. Når flere medlemsstater i samme 
geografiske zone udsættes for særligt 
pres, særlig hvis der visse steder ved deres 
ydre grænser ankommer et stort antal 
tredjelandsstatsborgere, der forsøger at 
rejse ulovligt ind i Den Europæiske 
Union, kan de indgive en fælles 
anmodning til agenturet om indsættelse af 
hurtige grænseindsatshold. Denne 
anmodning behandles efter proceduren i 
denne artikel og medfører i tilfælde af 
positiv afgørelse, at der udarbejdes en 
fælles operationel plan, der opstilles af 
agenturet og de anmodende 
medlemsstater.
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Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 12, nr. 1.

Ændringsforslag 32
ARTIKEL 12, NR. 3

Artikel 8 f, stk. 5 b (nyt) (forordning (EF) nr. 2007/2004)

5b. Hvis den administrerende direktør 
træffer positiv afgørelse om en 
anmodning om indsættelse, men 
konstaterer, at agenturet ikke har 
tilstrækkelige midler til at sikre 
finansieringen heraf, indgiver han senest 
fem arbejdsdage efter modtagelsen af 
anmodningen en anmodning til 
Kommissionen om supplerende 
bevillinger. Budgetmyndigheden udtaler 
sig yderst hurtigt om denne anmodning.

Begrundelse

Der kan være tilfælde, hvor agenturet konstaterer, at det haster og vil være fornuftigt med en 
indsats, men ikke har de nødvendige budgetmidler til at gennemføre den. Der bør i givet fald 
iværksættes en ekstraordinær procedure.

Ændringsforslag 33
ARTIKEL 12, NR. 3

Artikel 8 g, stk. 1, litra g a (nyt) (forordning (EF) nr. 2007/2004)

ga) eventuelt, specifikke bestemmelser om 
at bære tjenestevåben under udførelsen af 
opgaverne omhandlet i artikel 7 og 8.

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 4.

Ændringsforslag 34
ARTIKEL 12, NR. 3

Artikel 8 h, stk. 1 (forordning (EF) nr. 2007/2004)

1. Den administrerende direktør udpeger en 
eller flere eksperter fra agenturets 
personale, der skal indsættes som 

1. Den administrerende direktør udpeger en 
eller flere eksperter fra agenturets 
personale, der skal indsættes som 
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forbindelsesofficer sammen med holdet 
eller holdene for at repræsentere agenturet 
og fungere som observatør. Den 
administrerende direktør underretter 
værtsmedlemsstaten om udpegelsen. 

forbindelsesofficer sammen med holdet 
eller holdene for at repræsentere agenturet. 
Den administrerende direktør underretter 
værtsmedlemsstaten om udpegelsen. 

Begrundelse

Forbindelsesofficeren har de opgaver, der er defineret i artikel 8h, og han kan derfor ikke her 
blot være defineret som en "observatør".


