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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse mehhanism piirivalve kiirreageerimisrühmade loomiseks ning 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004 kõnealuse mehhanismiga seoses
(KOM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2006)0401)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artikli 62 punkti 2 alapunkti a ja 
artiklit 66, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0253/2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit 
(A6-0000/2006),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 2 A (uus)

(2 a) ELi välispiiride valve ei toimu ainult 
selle liikmesriigi huvides, kelle välispiiril 
see toimub, vaid kõigi liikmesriikide 
huvides, kes on lõpetanud kontrolli oma 
sisepiiridel. 

Selgitus
Kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega selgitab see muudatusettepanek piirivalve 
kiirreageerimisrühmade asutamise lisandväärtust.

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 2 B (uus)

(2 b) Piirikontroll ja isikute kontroll aitab 
eelkõige võidelda ebaseadusliku 
sisserände ja inimkaubanduse vastu ning 
ennetada ohtusid sisejulgeolekule, 
avalikule korrale ja rahvatervisele.

Selgitus

Tuleb meelde tuletada, et piirikontroll on üks võtmetähtsusega elemente, mis aitab kaasa 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel põhineva ala teiste poliitikate toimimisele.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 3

(3) Võttes arvesse surveolukordi, mida 
liikmesriikidel oma välispiiridel tuleb aeg-
ajalt lahendada, eelkõige seoses massiliselt 
saabuvate kolmandate riikide kodanikega, 
kes üritavad ebaseaduslikult Euroopa Liitu 
siseneda, peetakse praegusi võimalusi 
anda tõhusat praktilist abi isikute 
kontrollimisel ja välispiiride valvamisel 
Euroopa tasandil ebapiisavaks.

(3) Võttes arvesse surveolukordi, mida 
liikmesriikidel oma välispiiridel tuleb aeg-
ajalt lahendada, eelkõige seoses massiliselt 
saabuvate kolmandate riikide kodanikega, 
kes üritavad ebaseaduslikult Euroopa Liitu 
siseneda, võib osutuda vajalikuks luua 
kiiresti kohased ja piisavad täiendavad 
vahendid toetuseks selle (või nende) 
liikmesriigi (-riikide)
piirivalveteenistus(t)ele, kelle piiril toimub 
liidu välispiiride kontroll.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 3 A (uus)

(3 a) Praegused võimalused pakkuda 
tõhusat praktilist abi isikute kontrolli ja 
välispiiride valve alal Euroopa tasandil ei 
ole piisavad.

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 3 B (uus) 

(3 b) Lisaks on kogemused üha enam 
näidanud, et liikmesriikide ja ühenduse 
vahel tuleb toetada välispiiride haldamise 
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osas suuremat solidaarsust ja üksteise 
abistamist.

Selgitus

Tähtis on meelde tuletada, et solidaarsus on võtmetähtsusega element liikmesriikidevahelises 
koostöös ja seda eelkõige välispiiride kontrolli puhul.

Muudatusettepanek 6
ARTIKKEL 1

Käesoleva määrusega luuakse piirivalve 
kiirreageerimisrühmade näol mehhanism 
tõhustatud tehnilise ja operatiivabi 
osutamiseks taotluse esitanud 
liikmesriigile, kes on sattunud 
surveolukorda seoses välispiirile 
massiliselt saabuvate kolmandate riikide 
kodanikega, kes üritavad ebaseaduslikult 
Euroopa Liitu siseneda. Lisaks loetletakse 
määruses ülesanded, mida 
külalisametnikud ja piirivalve 
kiirreageerimisrühmade liikmed täidavad
operatsioonide käigus, mis toimuvad mujal 
kui nende päritoluliikmesriigi 
territooriumil.

Käesoleva määrusega luuakse piirivalve 
kiirreageerimisrühmade näol mehhanism 
tõhustatud tehnilise ja operatiivabi 
osutamiseks taotluse esitanud liikmesriigile 
või ühise taotluse esitanud 
liikmesriikidele, kes on sattunud 
surveolukorda seoses välispiirile 
massiliselt saabuvate kolmandate riikide 
kodanikega, kes üritavad ebaseaduslikult 
Euroopa Liitu siseneda. Lisaks loetletakse 
määruses ülesanded, mida 
külalisametnikud ja piirivalve 
kiirreageerimisrühmade liikmed on 
volitatud täitma operatsioonide käigus, mis 
toimuvad mujal kui nende 
päritoluliikmesriigi territooriumil.

Selgitus

Tuleb ette näha ka võimalus, et mitu liikmesriiki esitavad ühise taotluse 
kiirreageerimisrühmade tegevuseks mitme samal geograafilisel alal paikneva liikmesriigi 
territooriumil.

Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 2 PUNKT 1

(1) agentuur – Euroopa Liidu 
liikmesriikide välispiiridel tehtava 
operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 
agentuur, kes lähetab piirivalve 
kiirreageerimisrühmi; 

(1) agentuur – Euroopa Liidu 
liikmesriikide välispiiridel tehtava 
operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 
agentuur;

Selgitus
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Tegemist on agentuuriga FRONTEX, mis ei vaja täiendavat definitsiooni.

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 2 PUNKT 5

(5) rühmaliikmed – liikmesriikide 
piirivalveteenistuste ametnikud, kes 
teenivad piirivalve 
kiirreageerimisrühmades; 

(5) rühmaliikmed – teiste liikmesriikide 
piirivalveteenistuste ametnikud, kes 
teenivad piirivalve 
kiirreageerimisrühmades;

Selgitus

Kiirreageerimisrühmade liikmeteks võivad olla mitme liikmesriigi kodanikud.

Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 3 LÕIGE 2

2. Liikmesriigid esitavad agentuurile
nende piirivalveametnike nimed, kelle nad 
kavatsevad teha piirivalve 
kiirreageerimisrühmades osalemiseks 
kättesaadavaks.

2. Liikmesriigid nimetavad oma 
piirivalveametnike hulgast need, kelle nad 
kavatsevad teha piirivalve 
kiirreageerimisrühmades osalemiseks 
agentuurile kättesaadavaks. Nad 
edastavad agentuurile nende nimed 
(esimest korda kolme kuu jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist).
(See lõige paigutatakse lõike 1 ette.)

Selgitus

Et tagada määruse tõhusus, peab liikmesriikidel olema kohustus esitada piirivalve 
kiirreageerimisrühmades osalemiseks agentuuri käsutusse antud piirivalveametnike 
nimekirjad. Et võimaldada agentuuril tõhusalt tegutseda, peavad nimekirjad olema 
kättesaadavad mõistliku aja jooksul. Sidususe eesmärgil on eelistatav viidata kõigepealt 
nimekirjade koostamisele (lõige 1) ja seejärel rühmade koosseisu kindlaksmääramisele 
agentuuri poolt (lõige 2).

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 3 LÕIKE 3 PUNKT A

(a) väljaõppel ja õppustel osalemine
vastavalt agentuuri iga-aastases 
tööprogrammis esitatud ajakavale;

(a) väljaõppel ja õppustel osalemine 
vastavalt agentuuri iga-aastases 
tööprogrammis esitatud ajakavale ja koos 
põhiõiguste järgimist puudutavate 
aspektidega;
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Selgitus

Piirivalveametnike väljaõpe peab hõlmama põhiõiguste järgimist puudutavaid aspekte 
kooskõlas ELi lepingu artikliga 6.

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 5 LÕIGE 1

1. Piirivalve kiirreageerimisrühma(de) 
lähetuses viibimise ajal käsutab neid 
vastuvõttev liikmesriik operatiivkava 
kohaselt. Taotluse esitanud liikmesriik 
teavitab agentuuri kõigist otsustest, mille 
taotluse esitanud liikmesriigi pädevad 
ametiasutused on piirivalve 
kiirreageerimisrühmade suhtes vastu 
võtnud, sealhulgas eelkõige operatiivkava 
muudatus- ja kohandamisettepanekutest.

1. Piirivalve kiirreageerimisrühma(de) 
lähetuses viibimise ajal käsutab neid 
vastuvõttev liikmesriik operatiivkava 
kohaselt. Vastuvõttev liikmesriik teavitab 
agentuuri kõigist otsustest, mille taotluse 
esitanud liikmesriigi pädevad 
ametiasutused on piirivalve 
kiirreageerimisrühmade suhtes vastu 
võtnud, sealhulgas eelkõige operatiivkava 
muudatus- ja kohandamisettepanekutest.

Selgitus

Kui lähetus on heaks kiidetud, saab „taotluse esitanud” liikmesriigist „vastuvõttev” 
liikmesriik.

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 6 LÕIGE 1

1. Agentuuri koordineeritavate 
ühisoperatsioonide ja katseprojektide puhul 
ning piirivalve kiirreageerimisrühmade 
lähetuste ajal täidavad külalisametnikud ja 
rühmaliikmed artiklites 7 ja 8 osutatud 
ülesandeid selleks ettenähtud ajavahemiku 
jooksul.

1. Agentuuri koordineeritavate 
ühisoperatsioonide ja katseprojektide puhul 
ning piirivalve kiirreageerimisrühmade 
lähetuste ajal on külalisametnikud ja 
rühmaliikmed volitatud täitma artiklites 7 
ja 8 osutatud ülesandeid selleks ettenähtud 
ajavahemiku jooksul.

Selgitus

Muudatusettepanek ei vaja selgitust.

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 6 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Ühenduse õigusaktide järgimine 
eeldab eelkõige isikute üle piiri liikumist 
reguleerivate ühenduse eeskirjade 
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(Schengeni piirieeskirjad) korrektset 
kohaldamist; seetõttu järgivad 
külalisametnikud ja rühmaliikmed 
artiklis 7 osutatud ülesannete täitmisel 
täielikult inimväärikust, ei diskrimineeri 
isikuid soo, rassi, etnilise päritolu, 
usutunnistuse, veendumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse põhjal 
ning võtavad ainult neid meetmeid, mis on 
proportsionaalsed kavandatud 
eesmärkidega.

Selgitus

Muudatusettepanek ei vaja selgitust.

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 6 LÕIGE 4

4. Külalisametnikud ja rühmaliikmed, 
kellele on nende päritoluliikmesriigis antud 
teenistusrelva kandmise õigus, tohivad 
kanda selliseid relvi artiklites 7 ja 8 
osutatud ülesannete täitmisel ainult 
vastuvõtva liikmesriigi nõusolekul ja 
vastuvõtva liikmesriigi õigusaktide 
kohaselt.

4. Külalisametnikud ja rühmaliikmed, 
kellele on nende päritoluliikmesriigis antud 
teenistusrelva kandmise õigus, tohivad 
kanda selliseid relvi artiklites 7 ja 8 
osutatud ülesannete täitmisel, kui see on 
vastuvõtva liikmesriigi õigusaktides riigi 
oma ametnikele samade ülesannete 
täitmisel lubatud. Kõigil teistel juhtudel 
reguleerib seda küsimust määruse (EÜ) 
nr 2007/2004 artiklis 8 osutatud 
operatiivkava.

Selgitus

Vastuvõtva liikmesriigi ametnike ja teiste liikmesriikide ametnike vahel ei tohi teenistusrelva 
kandmist puudutavate sätete osas olla diskrimineerimist.

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 7 LÕIKE 1 PUNKT A

(a) kontrollida piiri ületavate isikute 
reisidokumente, et tuvastada kõnealuste 
dokumentide ehtsus ja kehtivus ning teha 
kindlaks dokumentide esitaja isik; 

(a) kontrollida, seahulgas ka tehnilisi 
seadmeid kasutades, piiri ületavate isikute 
reisidokumente, et tuvastada kõnealuste 
dokumentide ehtsus ja kehtivus ning teha 
kindlaks dokumentide esitaja isik; 

Selgitus
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Muudatusettepanek lihtsustab artiklit 7. Tehniliste vahendite kasutamise saab lisada punkti a.

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 7 LÕIKE 1 PUNKT B

(b) kasutada punkti a kohaselt 
reisidokumentide kontrollimiseks tehnilisi 
vahendeid; 

välja jäetud

Selgitus

Vt artikli 7 lõike 1 punkti a muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 8 PUNKT B

(b) osaleda vastuvõtva liikmesriigi 
välispiirialadel jalgsi- ning 
transpordivahenditega teostatavates 
patrullides;

(b) osaleda vastuvõtva liikmesriigi 
välispiirialadel teostatavates patrullides;

Selgitus

Patrullid võivad olla mitmesugust laadi. Parem on mitte piirata kohaldamisala jalgsi- ning 
transpordivahenditega teostatavate patrullidega.

Muudatusettepanek 18
ARTIKLI 8 PUNKT C A (uus)

(c a) ebaseaduslikult välispiiri ületanud 
isikuid pealt kuulata ja anda nad 
vastuvõtva riigi pädevate asutuste 
käsutusse.

Selgitus

Ebaseaduslikult välispiiri ületanud isikute pealtkuulamine on üks Schengeni piirieeskirjades
sätestatud ülesandeid ja see tuleks lisada ühiste rühmade ülesannete loetelusse.

Muudatusettepanek 19
ARTIKLI 9 LÕIKE 1 PUNKT D

(d) teavet ühisoperatsiooni/lähetuse 
kohta, milles külalisametnik/rühmaliige 
osaleb;

(d) vastuvõtva riigi selle ametniku nime, 
kellele ta allub;
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Selgitus

Raportöör leiab, et sobivam on viidata ametnikule, kellele külalisametnik allub, mitte sundida 
ametnikku esitama hulgaliselt teavet ühisoperatsiooni/lähetuse kohta. Lisaks sellele, et selline 
kohustus ei ole vajalik ametniku töö sobivaks piiritlemiseks, võib see tunduda diskrimineeriva 
või solvava meetmena võrreldes siseriiklike piirivalvurite olukorraga.

Muudatusettepanek 20
ARTIKLI 9 LÕIKE 1 PUNKT E

(e) ülesandeid, mida 
külalisametnik/rühmaliige tohib artiklite 
7 ja 8 kohaselt täita; 

välja jäetud

Selgitus

Raportöör leiab, et sobivam on viidata ametnikule, kellele külalisametnik allub, mitte sundida 
ametnikku esitama loetelu ülesannetest, mida ta tohib artiklite 7 ja 8 kohaselt täita. Lisaks 
sellele, et selline kohustus ei ole vajalik ametniku töö sobivaks piiritlemiseks, võib see 
tunduda diskrimineeriva või solvava meetmena võrreldes siseriiklike piirivalvurite 
olukorraga.

Muudatusettepanek 21
ARTIKLI 9 LÕIKE 1 PUNKT F

(f) ajavahemikku, mille jooksul 
külalisametnik/rühmaliige artiklites 7 ja 8 
osutatud ülesandeid täidab. 

välja jäetud

Selgitus

Raportöör leiab, et sobivam on viidata ametnikule, kellele külalisametnik allub, mitte sundida 
ametnikku näitama ära ajavahemikku, mille jooksul ta on volitatud artiklites 7 ja 8 osutatud 
ülesandeid täitma. Lisaks sellele, et selline kohustus ei ole vajalik ametniku töö sobivaks 
piiritlemiseks, võib see tunduda diskrimineeriva või solvava meetmena võrreldes siseriiklike 
piirivalvurite olukorraga.

Muudatusettepanek 22
ARTIKLI 12 PUNKT 1

Artikli 2 lõike 1 punkt g (määrus (EÜ) nr 2007/2004)

(g) lähetab piirivalve kiirreageerimisrühmi 
liikmesriikidesse, kes on sattunud 
surveolukorda ja taotlevad abi eelkõige 

(g) lähetab piirivalve kiirreageerimisrühmi 
liikmesriiki (või -riikidesse), kes on 
sattunud surveolukorda ja taotlevad abi 
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seoses nende välispiiridele massiliselt 
saabuvate kolmandate riikide kodanikega, 
kes üritavad ebaseaduslikult Euroopa Liitu 
siseneda.

eelkõige seoses nende välispiiridele 
massiliselt saabuvate kolmandate riikide 
kodanikega, kes üritavad ebaseaduslikult 
Euroopa Liitu siseneda.

Selgitus

Tuleb ette näha ka võimalus, et mitu liikmesriiki esitavad ühise taotluse 
kiirreageerimisrühmade tegevuseks mitme samal geograafilisel alal paikneva liikmesriigi 
territooriumil.

Muudatusettepanek 23
ARTIKLI 12 PUNKT 3

Artikkel 8a (määrus (EÜ) nr 2007/2004)

Kui artikli 8 lõike 2 punktides a ja b 
osutatud meetmetest surveolukorra 
lahendamiseks ei piisa, võib agentuur 
asjakohaseks ajavahemikuks lähetada 
taotluse esitanud liikmesriiki ühe või mitu 
piirivalve kiirreageerimisrühma.

Kui artikli 8 lõike 2 punktides a ja b 
osutatud meetmetest surveolukorra 
lahendamiseks ei piisa, võib agentuur 
asjakohaseks ajavahemikuks lähetada 
taotluse esitanud liikmesriiki (või -
riikidesse) ühe või mitu piirivalve 
kiirreageerimisrühma.

Selgitus

Vt artikli 12 lõike 1 punkti a muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 24
ARTIKLI 12 PUNKT 3

Artikli 8b lõige 2 (määrus (EÜ) nr 2007/2004)

2. Lähetusse saadetava piirivalve
kiirreageerimisrühma koosseisu 
määramisel võtab agentuur arvesse 
konkreetseid asjaolusid, mis esinevad 
taotluse esitanud liikmesriigis. Piirivalve 
kiirreageerimisrühm moodustatakse 
kooskõlas operatiivkavaga, mis on 
koostatud artikli 8f lõike 3 kohaselt.

(2) Lähetusse saadetava piirivalve 
kiirreageerimisrühma koosseisu 
määramisel võtab agentuur arvesse 
konkreetseid asjaolusid, mis esinevad 
taotluse esitanud liikmesriigis (või -
riikides). Piirivalve kiirreageerimisrühm 
moodustatakse kooskõlas operatiivkavaga, 
mis on koostatud artikli 8f lõike 3 kohaselt.

Selgitus

Vt artikli 12 lõike 1 punkti a muudatusettepaneku selgitust.
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Muudatusettepanek 25
ARTIKLI 12 PUNKT 3

Artikli 8d lõike 1 punkt d a (uus) (määrus (EÜ) nr 2007/2004)

(d a) tagasipöördumise või kodumaale 
tagasitoimetamise kulud.

Selgitus

Ettenähtud kulutuste hulgast puuduvad ametniku võimaliku kodumaale tagasipöördumisega 
seotud kulutused.

Muudatusettepanek 26
ARTIKLI 12 PUNKT 3

Artikli 8f lõige 1 (määrus (EÜ) nr 2007/2004)

1. Kui tegevdirektor langetab otsuse 
liikmesriigi taotluse kohta piirivalve 
kiirreageerimisrühma lähetamiseks 
vastavalt artiklile 8a, võtab ta arvesse 
agentuuri riskianalüüsi tulemusi ja muud 
asjaomast teavet, mille on edastanud 
taotluse esitanud liikmesriik või mõni muu 
liikmesriik. Vajaduse korral võib 
tegevdirektor saata agentuuri eksperdi 
taotluse esitanud liikmesriigi välispiirile 
olukorda hindama.

1. Kui tegevdirektor langetab otsuse 
liikmesriigi (või -riikide) taotluse kohta 
piirivalve kiirreageerimisrühma 
lähetamiseks vastavalt artiklile 8a, võtab ta 
arvesse agentuuri riskianalüüsi tulemusi ja 
muud kättesaadavat asjaomast teavet, 
eelkõige sellist, mille on edastanud taotluse 
esitanud liikmesriik (või -riigid). Vajaduse 
korral võib tegevdirektor saata agentuuri 
eksperdi taotluse esitanud liikmesriigi (või 
-riikide) välispiirile olukorda hindama.

Selgitus

Vt artikli 12 lõike 1 punkti a muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 27
ARTIKLI 12 PUNKT 3

Artikli 8f lõige 2 (määrus (EÜ) nr 2007/2004)

2. Tegevdirektor langetab otsuse piirivalve 
kiirreageerimisrühmade lähetamise kohta 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt viie 
tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise 
taotluse saamist. Samaaegselt teavitab 
tegevdirektor taotluse esitanud liikmesriiki 
ja haldusnõukogu sellest otsusest 
kirjalikult. Otsuses tuleb esitada otsuse 
põhjendus.

2. Tegevdirektor langetab otsuse piirivalve 
kiirreageerimisrühmade lähetamise kohta 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt viie 
tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise 
taotluse saamist. Samaaegselt teavitab 
tegevdirektor taotluse esitanud liikmesriiki 
ja agentuuri haldusnõukogu sellest 
otsusest kirjalikult. Otsuses tuleb esitada 
otsuse põhjendus. 
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Selgitus

Muudatusettepanek muudab artikli teksti selgemaks.

Muudatusettepanek 28
ARTIKLI 12 PUNKT 3

Artikli 8f lõige 3 (määrus (EÜ) nr 2007/2004)

3. Kui tegevdirektor otsustab lähetada ühe 
või mitu piirivalve kiirreageerimisrühma, 
tuleb agentuuril ja taotluse esitanud 
liikmesriigil viivitamata koostada 
operatiivkava kooskõlas artikliga 8g.

3. Kui tegevdirektor otsustab lähetada ühe 
või mitu piirivalve kiirreageerimisrühma, 
tuleb agentuuril ja taotluse esitanud
liikmesriigil (või -riikidel) viivitamata 
koostada operatiivkava kooskõlas artikliga 
8g.

Selgitus

Vt artikli 12 lõike 1 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 29
ARTIKLI 12 PUNKT 3

Artikli 8f lõige 4 (määrus (EÜ) nr 2007/2004)

4. Kui operatiivkava on kokku lepitud, 
teavitab tegevdirektor neid liikmesriike, 
kelle piirivalveametnikke piirivalve 
kiirreageerimisrühma koosseisus 
lähetatakse. See teave esitatakse kirjalikult 
artikli 8c kohaselt asutatud riiklikele 
kontaktpunktidele ning tuuakse ära 
lähetuse toimumise kuupäev. Lisada tuleb 
ka operatiivkava koopia.

4. Kui operatiivkava on kokku lepitud, 
teavitab tegevdirektor neid liikmesriike, 
kelle piirivalveametnikke piirivalve 
kiirreageerimisrühma koosseisus 
lähetatakse. See teave esitatakse kirjalikult 
artikli 8c kohaselt asutatud riiklikele 
kontaktpunktidele ning tuuakse ära 
käsutusse antavate ametnike arv ja 
isikuandmed, võimalik soovitav varustus 
ning lähetuse toimumise kuupäev. Lisada 
tuleb ka operatiivkava koopia.

Selgitus

See teave on lähetuse nõuetekohase toimimise jaoks möödapääsmatu.
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Muudatusettepanek 30
ARTIKLI 12 PUNKT 3

Artikli 8f lõige 5 (määrus (EÜ) nr 2007/2004)

5. Piirivalve kiirreageerimisrühmade 
lähetamine toimub viie tööpäeva jooksul 
pärast operatiivkava kokkuleppimist 
agentuuri ja taotluse esitanud liikmesriigi
vahel.

5. Piirivalve kiirreageerimisrühmade 
lähetamine toimub viie tööpäeva jooksul 
pärast operatiivkava kokkuleppimist 
agentuuri ja taotluse esitanud liikmesriigi 
(või -riikide) vahel.

Selgitus

Vt artikli 12 lõike 1 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 31
ARTIKLI 12 PUNKT 3

Artikli 8f lõige 5 a (uus) (määrus (EÜ) nr 2007/2004)

5 a. Kui mitu samal geograafilisel alal 
asuvat liikmesriiki on sattunud 
surveolukorda seoses nende välispiirile 
massiliselt saabuvate kolmandate riikide 
kodanikega, kes üritavad ebaseaduslikult 
Euroopa Liitu siseneda, võivad nad 
esitada agentuurile ühise taotluse 
kiirreageerimisrühmade lähetamiseks. 
See taotlus, mida arutatakse vastavalt 
käesolevas artiklis sätestatud menetlusele, 
päädib positiivse otsuse korral ühise 
operatiivkava väljatöötamisega agentuuri
ja taotluse esitanud liikmesriikide poolt.

Selgitus

Vt artikli 12 lõike 1 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 32
ARTIKLI 12 PUNKT 3

Artikli 8f lõige 5 b (uus) (määrus (EÜ) nr 2007/2004)

5 b. Juhul kui tegevdirektor teeb 
lähetamise taotluse kohta positiivse 
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otsuse, kuid tõdeb, et agentuuril ei ole 
piisavalt vahendeid selle rahastamiseks, 
esitab ta viie tööpäeva jooksul alates 
taotluse kättesaamisest komisjonile 
täiendavate assigneeringute taotluse. 
Eelarvepädev institutsioon teeb 
võimalikult kiiresti selle taotluse kohta 
otsuse.

Selgitus

Võib juhtuda, et agentuur tõdeb tegevuse kiireloomulisust ja vajalikkust, kuid tal puuduvad 
selle teostamiseks vajalikud eelarvevahendid. Selliseks juhuks tuleb kehtestada erakorraline 
menetlus.

Muudatusettepanek 33
ARTIKLI 12 PUNKT 3

Artikli 8g lõike 1 punkt g a (uus) (määrus (EÜ) nr 2007/2004)

(g a) vajadusel ettenähtud erisätted 
teenistusrelva kandmise kohta artiklites 7 
ja 8 osutatud ülesannete täitmisel.

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud artikli 6 lõike 4 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 34
ARTIKLI 12 PUNKT 3

Artikli 8h lõige 1 (määrus (EÜ) nr 2007/2004)

1. Tegevdirektor määrab kontaktisikuks 
ühe või mitu agentuuri eksperti, kes 
lähetatakse koos 
kiirreageerimisrühmadega, et esindada 
agentuuri ja täita vaatleja ülesandeid. 
Tegevdirektor teavitab vastuvõtvat 
liikmesriiki kontaktametniku määramisest.

1. Tegevdirektor määrab kontaktisikuks 
ühe või mitu agentuuri eksperti, kes 
lähetatakse koos 
kiirreageerimisrühmadega, et esindada 
agentuuri. Tegevdirektor teavitab 
vastuvõtvat liikmesriiki kontaktametniku 
määramisest. 

Selgitus

Kontaktisiku ülesanded on kindlaks määratud artiklis 8h, seega ei saa teda siin määratleda 
üksnes „vaatlejana”.
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