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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko ievieš mehānismu 
ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienību izveidei un ar ko groza Padomes Regulu (EK) 
Nr. 2007/2004 attiecībā uz šo mehānismu
(COM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2006)0401)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 62. panta 2.a punktu un 66. pantu, saskaņā ar 
kuriem Komisija tam iesniegusi priekšlikumu (C6-0253/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
2.A APSVĒRUMS (jauns)

(2a) ES ārējo robežu uzraudzība tiek 
veikta netikai tās dalībvalsts interesēs, pie 
kuras ārējām robežām tā notiek, bet gan 
visu to dalībvalstu interesēs, kuras ir 
atcēlušas robežkontroli pie savām 
iekšējām robežām. 

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes principu šis grozījums izskaidro ātrās reaģēšanas robežapsardzes 
vienību izveides pievienoto vērtību.

  
1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 2
2.B APSVĒRUMS (jauns)

(2b) Robežkontrole un personu kontrole 
palīdz apkarot nelegālo imigrāciju un 
cilvēku tirdzniecību, kā arī palīdz novērst 
iekšējās drošības, sabiedriskās kārtības un 
sabiedrības veselības apdraudējumu.

Pamatojums

Ir jāatceras, ka robežkontrole ir viens no tiem elementiem, kas veicina citu brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpas politiku labu darbību.

Grozījums Nr. 3
3. APSVĒRUMS

(3) Ņemot vērā kritiskās situācijas, kuras 
dalībvalstīm nākas periodiski risināt 
saistībā ar to ārējām robežām, jo īpaši 
attiecībā uz gadījumiem, kad ārējo robežu 
noteiktās vietās ierodas liels skaits trešo 
valstu pilsoņu, kas cenšas nelegāli iekļūt 
Eiropas Savienībā, pašreizējās iespējas 
efektīvas praktiskās palīdzības sniegšanai 
attiecībā uz personu kontroli pie ārējām 
robežām un ārējo robežu uzraudzību 
Eiropas līmenī nevar uzskatīt par 
pietiekamām.

(3) Ņemot vērā kritiskās situācijas, kuras 
dalībvalstīm nākas periodiski risināt 
saistībā ar to ārējām robežām, jo īpaši 
attiecībā uz gadījumiem, kad ārējo robežu 
noteiktās vietās ierodas liels skaits trešo 
valstu pilsoņu, kas cenšas nelegāli iekļūt 
Eiropas Savienībā, var rasties 
nepieciešamība ātri izvietot atbilstošu 
papildu personālu un atbilstošus līdzekļus 
pietiekamā daudzumā, lai sniegtu atbalstu 
valsts robežsardzes daļai (vai daļām) pie 
tās dalībvalsts vai dalībvalstu robežām, 
kur notiek Eiropas Savienības ārējās 
robežas apsardzība.
(Skaidrojums neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā)

Grozījums Nr. 4
3.A APSVĒRUMS (jauns)

(3a) Pašreizējās iespējas sniegt efektīvu 
praktisku palīdzību attiecībā uz personu 
kontroli un ārējo robežu uzraudzību 
Eiropas līmenī nav pietiekamas.

Grozījums Nr. 5
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3.B APSVĒRUMS (jauns)

(3b) Turklāt pieredze ir pārliecinoši un 
pieaugošā apmērā pierādījusi, ka ārējo 
robežu pārvaldes jomā ir aktīvāk jāveicina 
savstarpējā solidaritāte un atbalsts starp 
dalībvalstīm un Kopienu.

Pamatojums

Būtiski ir atgādināt to, ka solidaritāte ir viens no dalībvalstu sadarbības pamatelementiem un
jo īpaši attiecībā uz ārējo robežu kontroli.

Grozījums Nr. 6
1. PANTS

Ar šo regulu ievieš mehānismu, lai 
pieprasītājai dalībvalstij, kurai radusies 
īpašu sarežģījumu situācija, jo īpaši 
gadījumos, kad noteiktās ārējo robežu 
vietās ierodas liels skaits trešo valstu 
pilsoņu, kas cenšas nelegāli iekļūt Eiropas 
Savienībā, sniegtu ātru tehnisko un 
operatīvo palīdzību, izmantojot ātrās 
reaģēšanas robežapsardzes vienības. Šajā 
regulā ir arī noteikti uzdevumi, kas jāveic
pieaicinātajiem darbiniekiem un ātrās 
reaģēšanas robežapsardzes vienību 
dalībniekiem pasākumos, kas notiek 
dalībvalstīs, kura nav viņu dalībvalsts.

Ar šo regulu ievieš mehānismu, lai 
pieprasītājai dalībvalstij vai kopēju 
pieprasījumu iesniegušām vairākām 
dalībvalstīm, kurai vai kurām radusies 
īpašu sarežģījumu situācija, jo īpaši 
gadījumos, kad noteiktās ārējo robežu 
vietās ierodas liels skaits trešo valstu 
pilsoņu, kas cenšas nelegāli iekļūt Eiropas 
Savienībā, sniegtu ātru tehnisko un 
operatīvo palīdzību, izmantojot ātrās 
reaģēšanas robežapsardzes vienības. Šajā 
regulā ir arī noteikti uzdevumi, kurus ir 
pilnvaroti veikt pieaicinātie darbinieki un 
ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienību 
dalībniekiem pasākumos, kas notiek 
dalībvalstīs, kura nav viņu dalībvalsts.

Pamatojums

Ir jāparedz arī iespēja vairākām dalībvalstīm iesniegt kopēju pieprasījumu pēc ātrās 
reaģēšanas robežapsardzes vienību darbības vairāku vienas ģeogrāfiskās zonas dalībvalstu 
teritorijā.

Grozījums Nr. 7
2. PANTA 1. PUNKTS

(1) „Aģentūra” ir Eiropas Aģentūra 
operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas 
Savienības dalībvalstu ārējām robežām 
ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienību 

(1) „Aģentūra” ir Eiropas Aģentūra 
operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas 
Savienības dalībvalstu ārējām robežām;
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izvietošanai;

Pamatojums

Runa ir par aģentūru FRONTEX un to nav nepieciešams papildus definēt.

Grozījums Nr. 8
2. PANTA 5. PUNKTS

(5) „vienības(-u) dalībnieki” ir dalībvalstu
robežsardzes dienestu darbinieki, kas ir 
dienestā ātrās reaģēšanas robežapsardzes 
vienībās; 

(5) „vienības(-u) dalībnieki” ir citu
dalībvalstu robežsardzes dienestu 
darbinieki, kas ir dienestā ātrās reaģēšanas 
robežapsardzes vienībās;

Pamatojums

Ātrās reaģēšanas vienību dalībnieki var nākt no vairākām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 9
3. PANTA 2. PUNKTS

2. Dalībvalstis norāda visu to savas 
robežsardzes darbinieku vārdus, kuru 
pieejamību tās paredzējušas nodrošināt 
Aģentūrai ātrās reaģēšanas robežapsardzes 
vienību komplektēšanai.

2. Dalībvalstis izvirza no saviem 
robežsardzes spēkiem tās personas, kuru 
pieejamību tās paredzējušas nodrošināt 
Aģentūrai ātrās reaģēšanas robežapsardzes 
vienību komplektēšanai. Šo personu 
vārdus nosūta Aģentūrai (pirmajā reizē 
trīs mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā).
(Šo punktu novieto pirms 1. punkta)

Pamatojums

Lai nodrošinātu šīs regulas efektivitāti, par obligātu noteikumu dalībvalstīm ir jānosaka 
prasība iesniegt to robežsargu vārdu sarakstu, kuri ir Aģentūras rīcībā ātrās reaģēšanas 
robežapsardzes vienību komplektēšanai. Lai Aģentūra varētu efektīvi darboties, sarakstiem ir 
jābūt pieejamiem pietiekoši ātri.Loģiskuma labad vispirms būtu jāsniedz norādījums par 
sarakstu sastādīšanu (1. punkts) un tad – norādījums par to, ka vienību sastāvu nosaka 
Aģentūra (2. punkts)

Grozījums Nr. 10
3. PANTA 3. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

(a) apmācību kursi un praktiskās (a) apmācību kursi un praktiskās 
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nodarbības saskaņā ar Aģentūras gada 
darba programmā ietverto grafiku;

nodarbības saskaņā ar Aģentūras gada 
darba programmā ietverto grafiku, ietverot 
aspektus, kuri saistīti ar pamattiesību 
ievērošanu;

Pamatojums

Robežsargu mācībās ir jāiekļauj aspekti, kas ir saistīti ar pamattiesību ievērošanu, saskaņā ar 
ES Līguma 6. pantu.

Grozījums Nr. 11
5. PANTA 1. PUNKTS

1. Ātrās reaģēšanas robežapsardzes 
vienības(-u) izvietošanas laikā vienību(-as) 
ir uzņēmējas dalībvalsts pakļautībā saskaņā 
ar darbības plānu. Pieprasītāja dalībvalsts 
nekavējoties informē Aģentūru par visiem 
lēmumiem, ko pieņēmušas tās kompetentās 
iestādes attiecībā uz vienību(-ām), tostarp 
jo īpaši par visiem darbības plāna 
grozījumu vai pielāgojumu 
priekšlikumiem.

1. Ātrās reaģēšanas robežapsardzes 
vienības(-u) izvietošanas laikā vienību(-as) 
ir uzņēmējas dalībvalsts pakļautībā saskaņā 
ar darbības plānu. Uzņēmēja dalībvalsts 
nekavējoties informē Aģentūru par visiem
lēmumiem, ko pieņēmušas tās kompetentās 
iestādes attiecībā uz vienību(-ām), tostarp 
jo īpaši par visiem darbības plāna 
grozījumu vai pielāgojumu 
priekšlikumiem.

Pamatojums

Kad pasākums ir apstiprināts, „pieprasītāja” dalībvalsts kļūst par „uzņēmēju" dalībvalsti.

Grozījums Nr. 12
6. PANTA 1. PUNKTS

1. Aģentūras koordinēto kopīgo pasākumu 
un eksperimentālo projektu un ātrās 
reaģēšanas robežapsardzes vienību 
izvietošanas nolūkā pieaicinātie darbinieki 
un vienību dalībnieki visu minēto darbību 
laikā veic 7. un 8. pantā minētos 
uzdevumus.

1. Aģentūras koordinēto kopīgo pasākumu 
un eksperimentālo projektu un ātrās 
reaģēšanas robežapsardzes vienību 
izvietošanas nolūkā pieaicinātie darbinieki 
un vienību dalībnieki visu minēto darbību 
laikā ir pilnvaroti veikt 7. un 8. pantā 
minētos uzdevumus.

Pamatojums

Grozījumu nav nepieciešams pamatot.

Grozījums Nr. 13
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6. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

2.a Ievērojot Kopienas likumdošanu, it 
īpaši ir atbilstoši jāīsteno Kopienas 
Kodekss par noteikumiem, kas reglamentē 
personu pārvietošanos pāri robežām 
(Šengenas Robežu kodekss); līdz ar to 
pieaicinātie darbinieki un vienību 
dalībnieki, veicot 7. pantā norādītos 
pienākumus, pilnībā respektē cilvēka 
cieņu, saskarsmē viņi nepieļauj uz 
dzimumu, rasi, etnisko piederību, reliģiju, 
vecumu, seksuālo orientāciju balstītu 
diskriminējošu attieksmi un veic tikai 
tādus pasākumus, kuri ir samērīgi ar 
sasniedzmo mērķi.

Pamatojums

Grozījumu nav nepieciešams pamatot.

Grozījums Nr. 14
6. PANTA 4. PUNKTS

4. Pieaicinātie darbinieki un vienību 
dalībnieki, kuriem atļauts nēsāt dienesta 
ieročus savā izcelsmes dalībvalstī, var
nēsāt minētos ieročus, veicot 7. un 8. pantā 
minētos uzdevumus, tikai ar uzņēmējas 
dalībvalsts piekrišanu saskaņā ar tās 
tiesību aktiem.

4. Pieaicinātie darbinieki un vienību 
dalībnieki, kuriem atļauts nēsāt dienesta 
ieročus savā izcelsmes dalībvalstī, drīkst 
nēsāt minētos ieročus, veicot 7. un 8. pantā 
minētos uzdevumus, nēsāt minētos ieročus, 
veicot 7. un 8. pantā minētos uzdevumus, 
ja uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktos tās 
darbiniekiem ieroču nēsāšana ir 
paredzēta tādu pašu uzdevumu veikšanai.
Pārējos gadījumos šo jautājumu risina 
saskaņā ar darbības plānu, kas paredzēts 
Regulas (EK) Nr. 2007/2004 8.g pantā.

Pamatojums

Nedrīkst pieļaut atšķirīgu attieksmi pret uzņēmējas dalībvalsts darbiniekiem un pārējo 
dalībvalstu darbiniekiem saistībā ar normām, kuras attiecas uz dienesta ieroču nēsāšanu.

Grozījums Nr. 15
7. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

(a) pārbaudīt visu robežu šķērsojošo a) pārbaudīt visu robežu šķērsojošo 
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personu ceļošanas dokumentus, lai 
pārliecinātos par šādu dokumentu 
autentiskumu un derīgumu un noskaidrotu 
minēto personu identitāti; 

personu ceļošanas dokumentus, tostarp 
izmantojot tehniskus līdzekļus, lai 
pārliecinātos par šādu dokumentu 
autentiskumu un derīgumu un noskaidrotu 
minēto personu identitāti; 

Pamatojums

Grozījums vienkāršo 7. pantu. Tehnisku līdzekļu izmantošanu var iekļaut (a) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 16
7. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

(b) izmantot tehniskos līdzekļus, lai 
pārbaudītu ceļošanas dokumentus 
saskaņā ar a) punktu; 

svītrots

Pamatojums

Skatīt 7. panta 1. punkta (a) apakšpunkta grozījumu.

Grozījums Nr. 17
8. PANTA B) APAKŠPUNKTS

(b) uzņēmējas dalībvalsts ārējo robežu 
pierobežā piedalīties kājnieku patruļās un 
patruļās, izmantojot transportlīdzekļus;

(b) uzņēmējas dalībvalsts ārējo robežu 
pierobežā piedalīties patruļās;

Pamatojums

Patruļas var būt dažāda veida. Vēlams ir šo noteikumu neattiecināt tikai uz kājnieku un 
motorizētajām patruļām.

Grozījums Nr. 18
8. PANTA CA) APAKŠPUNKTS (jauns)

ca) to personu notveršana, kuras ir 
nelegāli šķērsojušas ārējo robežu, un viņu 
nodošana uzņēmējas valsts atbildīgās 
iestādes rīcībā.

Pamatojums

To personu notveršana, kuras ir nelegāli šķērsojušas ārējo robežu, ir viens no Šengenas 
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Robežu kodeksā paredzētajiem uzdevumiem, un tas ir jāiekļauj apvienoto grupu uzdevumu 
sarakstā.

Grozījums Nr. 19
9. PANTA 1. PUNKTA D) APAKŠPUNKTS

(d) informācija par kopīgo 
pasākumu/izvietošanu, kurā piedalās 
pieaicinātais darbinieks/vienības 
dalībnieks;

(d) tā uzņēmējas valsts virsnieka vārds, 
kura pakļautībā viņš atrodas;

Pamatojums

Referents uzskata, ka pareizāk ir norādīt virsnieku, kura pakļautībā darbinieks atrodas, nevis 
darbiniekam uzlikt par pienākumu sniegt lielu informācijas apjomu par kopīgo 
pasākumu/izvietošanu. Šis pienākums nav nepieciešams, lai labi organizētu darbinieka darbu, 
turklāt tā ietekme varētu būt diskriminējoša vai aizskaroša attiecībā uz valsts robežsargu 
stāvokli.

Grozījums Nr. 20
9. PANTA 1. PUNKTA E) APAKŠPUNKTS

(e) uzdevumi, ko pieaicinātais 
darbinieks/vienības dalībnieks var veikt 
saskaņā ar 7. un 8. pantu; 

svītrots

Pamatojums

Referents uzskata, ka pareizāk ir norādīt virsnieku, kura pakļautībā darbinieks atrodas, nevis 
darbiniekam uzlikt par pienākumu sniegt to pienākumu sarakstu, ko viņš ir pilnvarots veikt 
saskaņā ar 7. un 8. pantu. Šis pienākums nav nepieciešams, lai labi organizētu darbinieka 
darbu, turklāt tā ietekme varētu būt diskriminējoša vai aizskaroša attiecībā uz valsts 
robežsargu stāvokli.

Grozījums Nr. 21
9. PANTA 1. PUNKTA F) APAKŠPUNKTS

(f) laikposms, kurā pieaicinātajam 
darbiniekam/vienības dalībniekam ir 
jāveic 7. un 8. pantā minētie uzdevumi. 

svītrots

Pamatojums

Referents uzskata, ka pareizāk ir norādīt virsnieku, kura pakļautībā darbinieks atrodas, nevis 
darbiniekam uzlikt par pienākumu norādīt to periodu, kura laikā viņš ir pilnvarots veikt 7. un 
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8. pantā norādītos uzdevumus. Šis pienākums nav nepieciešams, lai labi organizētu 
darbinieka darbu, turklāt tā ietekme varētu būt diskriminējoša vai aizskaroša attiecībā uz 
valsts robežsargu stāvokli.

Grozījums Nr. 22
12. PANTA 1. PUNKTS2. panta 1. punkta g) apakšpunkts (Padomes Regula (EK) Nr. 

2007/2004)

g) izvietot ātrās reaģēšanas robežapsardzes 
vienības dalībvalstī, kas pieprasa palīdzību 
gadījumā, kad radušās īpašu sarežģījumu 
situācijas, jo īpaši gadījumos, kad ārējo 
robežu noteiktās vietās ierodas liels skaits 
trešo valstu pilsoņu, kas cenšas nelegāli 
iekļūt Eiropas Savienībā.

g) izvietot ātrās reaģēšanas robežapsardzes 
vienības vienā vai vairākās dalībvalstīs, 
kas pieprasa palīdzību gadījumā, kad 
radušās īpašu sarežģījumu situācijas, jo 
īpaši gadījumos, kad ārējo robežu noteiktās 
vietās ierodas liels skaits trešo valstu 
pilsoņu, kas cenšas nelegāli iekļūt Eiropas 
Savienībā.

Pamatojums

Jāparedz arī iespēja vairākām dalībvalstīm iesniegt kopēju pieprasījumu pēc ātrās 
reaģēšanas vienību darbības vairāku vienas ģeogrāfiskās zonas dalībvalstu teritorijās.

Grozījums Nr. 23
12. PANTA 3. PUNKTS

8.a pants (Padomes Regula (EK) Nr. 2007/2004)

Ja 8. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā 
minētie pasākumi nav uzskatāmi par 
pietiekamiem, lai risinātu īpašu 
sarežģījumu situāciju, Aģentūra uz 
piemērotu laikposmu var izvietot vienu vai 
vairākas ātrās reaģēšanas robežapsardzes 
vienības(-u) pieprasītājā dalībvalstī.

Ja 8. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā 
minētie pasākumi nav uzskatāmi par 
pietiekamiem, lai risinātu īpašu 
sarežģījumu situāciju, Aģentūra uz 
piemērotu laikposmu var izvietot vienu vai 
vairākas ātrās reaģēšanas robežapsardzes 
vienības(-u) vienā vai vairākās 
pieprasītājās dalībvalstīs.

Pamatojums

Skatīt 12. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 24
12. PANTA 3. PUNKTS

8.b panta 2. punkts (Padomes Regula (EK) Nr. 2007/2004)
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2. Nosakot ātrās reaģēšanas robežapsardzes 
vienību sastāvu izvietošanai, Aģentūra ņem 
vērā īpašos apstākļus, kas radušies
pieprasītājai dalībvalstij. Vienību 
komplektē saskaņā ar darbības plānu, kas 
izveidots atbilstoši 8.f panta 3. punktam.

Nosakot ātrās reaģēšanas robežapsardzes 
vienību sastāvu izvietošanai, Aģentūra ņem 
vērā īpašos apstākļus, kas radušies 
pieprasītājai dalībvalstij vai dalībvalstīm. 
Vienību komplektē saskaņā ar darbības 
plānu, kas izveidots atbilstoši 8.f panta 
3. punktam.

Pamatojums

Skatīt 12. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 25
12. PANTA 3. PUNKTS

8.d panta 1. punkta da) apakšpunkts (jauns) (Padomes Regula (EK) Nr.°2007/2004)

(da) izdevumi atpakaļceļam vai 
repatriācijai.

Pamatojums

Paredzēto izdevumu vidū nav iekļauti izdevumi darbinieku atpakaļceļam un viņu repatriācijai.

Grozījums Nr. 26
12. PANTA 3. PUNKTS

8.f panta 1. punkts (Padomes Regula (EK) Nr. 2007/2004)

1. Pieņemot lēmumu par dalībvalsts
pieprasījumu ātrās reaģēšanas 
robežapsardzes vienību izvietošanai 
saskaņā ar 8.a pantu, izpilddirektors ņem 
vērā Aģentūras riska analīzes rezultātus, kā 
arī jebkuru citu būtisku informāciju, ko 
sniegusi pieprasītāja dalībvalsts vai cita 
dalībvalsts. Vajadzības gadījumā 
izpilddirektors var nosūtīt Aģentūras 
ekspertu situācijas novērtēšanai pie 
pieprasītājas dalībvalsts ārējām robežām.

1. Pieņemot lēmumu par vienas vai 
vairāku dalībvalstu pieprasījumu ātrās 
reaģēšanas robežapsardzes vienību 
izvietošanai saskaņā ar 8.a pantu, 
izpilddirektors ņem vērā Aģentūras riska 
analīzes rezultātus, kā arī jebkuru citu 
būtisku pieejamo informāciju, jo īpaši to, 
ko sniegusi pieprasītāja dalībvalsts vai
dalībvalstis. Vajadzības gadījumā 
izpilddirektors var nosūtīt Aģentūras 
ekspertu situācijas novērtēšanai pie 
pieprasītājas dalībvalsts vai pieprasītāju 
dalībvalstu ārējām robežām.

Pamatojums

Skatīt 12. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.
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Grozījums Nr. 27
12. PANTA 3. PUNKTS

8.f panta 2. punkts (Padomes Regula (EK) Nr. 2007/2004)

2. Izpilddirektors pieņem lēmumu par 
pieprasījumu ātrās reaģēšanas 
robežapsardzes vienību izvietošanai pēc 
iespējas ātrāk un ne vēlāk kā piecas darba 
dienas pēc minētā pieprasījuma 
saņemšanas dienas. Izpilddirektors 
rakstveidā paziņo par lēmumu vienlaicīgi 
pieprasītājai dalībvalstij un valdei. 
Lēmumā norāda galvenos apsvērumus, kas 
ir tā pamatā. 

2. Izpilddirektors pieņem lēmumu par 
pieprasījumu ātrās reaģēšanas 
robežapsardzes vienību izvietošanai pēc 
iespējas ātrāk un ne vēlāk kā piecas darba 
dienas pēc minētā pieprasījuma 
saņemšanas dienas. Izpilddirektors 
rakstveidā paziņo par lēmumu vienlaicīgi 
pieprasītājai dalībvalstij un Aģentūras 
valdei. Lēmumā norāda galvenos 
apsvērumus, kas ir tā pamatā. 

Pamatojums

Grozījums padara šā panta tekstu skaidrāku.

Grozījums Nr. 28
12. PANTA 3. PUNKTS

8.f panta 3. punkts (Padomes Regula (EK) Nr. 2007/2004)

3. Ja izpilddirektors pieņem lēmumu 
izvietot vienu vai vairākas ātrās reaģēšanas 
robežapsardzes vienības, Aģentūrai un 
pieprasītājai dalībvalstij ir nekavējoties 
jāizveido darbības plāns saskaņā ar 8.g 
pantu.

3. Ja izpilddirektors pieņem lēmumu 
izvietot vienu vai vairākas ātrās reaģēšanas 
robežapsardzes vienības, Aģentūrai un 
pieprasītājai dalībvalstij vai dalībvalstīm ir 
nekavējoties jāizveido darbības plāns 
saskaņā ar 8.g pantu.

Pamatojums

Skatīt 12. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 29
12. PANTA 3. PUNKTS

8.f panta 4. punkts (Padomes Regula (EK) Nr. 2007/2004)

4. Tiklīdz ir panākta vienošanās par 
darbības plānu, izpilddirektors informē 
dalībvalstis, kuru robežsardzes darbiniekus 
ir paredzēts nodarbināt ātrās reaģēšanas 

4. Tiklīdz ir panākta vienošanās par 
darbības plānu, izpilddirektors informē 
dalībvalsti vai dalībvalstis, kuru 
robežsardzes darbiniekus ir paredzēts 
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robežapsardzes vienībā. Šo informāciju 
rakstveidā sniedz valstu kontaktpunktiem, 
kas izveidoti saskaņā ar 8.c pantu, un tajā 
ietver datumu, kad paredzēts sākt 
izvietošanu. Jāiesniedz arī darbības plāna 
eksemplārs.

nodarbināt ātrās reaģēšanas robežapsardzes 
vienībā. Šo informāciju rakstveidā sniedz 
valstu kontaktpunktiem, kas izveidoti 
saskaņā ar 8.c pantu, un tajā ietver šo 
darbinieku skaitu un viņu personas datus, 
vēlamo ekipējumu un datumu, kad 
paredzēts sākt izvietošanu. Jāiesniedz arī 
darbības plāna eksemplārs.

Pamatojums

Šī informācija ir nepieciešama veiksmīgai pasākuma norisei.

Grozījums Nr. 30
12. PANTA 3. PUNKTS

8.f panta 5. punkts (Padomes Regula (EK) Nr. 2007/2004)

5. Ātrās reaģēšanas robežapsardzes 
vienību(-as) izvieto ne vēlāk kā piecas 
darba dienas pēc dienas, kad Aģentūra un 
pieprasītāja dalībvalsts vienojušās par 
darbības plānu.

5. Ātrās reaģēšanas robežapsardzes 
vienību(-as) izvieto ne vēlāk kā piecas 
darba dienas pēc dienas, kad Aģentūra un 
pieprasītāja dalībvalsts vai dalībvalstis 
vienojušās par darbības plānu.

Pamatojums

Skatīt 12. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 31
12. PANTA 3. PUNKTS

8.f panta 5.a punkts (jauns) (Padomes Regula (EK) Nr. 2007/2004)

5.a Ja vairākās dalībvalstīs, kuras atrodas 
vienā ģeogrāfiskajā zonā, ir izveidojušies 
sarežģīti apstākļi, jo īpaši gadījumos, kad 
ārējo robežu noteiktās vietās ierodas liels 
skaits trešo valstu pilsoņu, kas cenšas 
nelegāli iekļūt Eiropas Savienībā, tās var 
iesniegt Aģentūrai kopīgu pieprasījumu 
izvietot ātrās reaģēšanas vienības. Ja pēc 
šā pieprasījuma izskatīšanas saskaņā ar 
šajā pantā norādīto procedūru tiek 
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pieņemts pozitīvs lēmums, Aģentūra un 
pieprasītājas dalībvalstis izstrādā kopēju 
darbības plānu.

Pamatojums

Skatīt 12. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 32
12. PANTA 3. PUNKTS

8.f panta 5.b punkts (jauns)(Padomes Regula (EK) Nr. 2007/2004)

5.b Ja izpilddirektors pieņem pozitīvu 
lēmumu attiecībā uz izvietošanas 
pieprasījumu, bet konstatē, ka Aģentūrai 
nav pietiekami daudz līdzekļu, lai 
nodrošinātu finansējumu, viņš piecu 
darba dienu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas iesniedz Komisijai papildu 
līdzekļu pieprasījumu. Budžeta 
lēmējinstitūcija steidzamā kārtā pieņem 
lēmumu par šo pieprasījumu.

Pamatojums

Var būt tādi gadījumi, kad Aģentūra konstatē to, ka pastāv ārkārtas apstākļi un rīcība ir 
nepieciešama, bet tai nav budžeta līdzekļu pasākuma īstenošanai. Tādā gadījumā nosaka 
ārkārtas procedūru.

Grozījums Nr. 33
12. PANTA 3. PUNKTS

8.g panta 1. punkta ga) apakšpunkts (jauns) (Padomes Regula (EK) Nr. 2007/2004)

(ga) nepieciešamības gadījumā – īpašus 
noteikumus attiecībā uz dienesta ieroču 
nēsāšanu to uzdevumu veikšanai, kas 
norādīti 7. un 8. pantā.

Pamatojums
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Šis grozījums ir saistīts ar 6. panta 4. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 34
12. PANTA 3. PUNKTS

8.h panta 1. punkts (Padomes Regula (EK) Nr. 2007/2004)

1. Izpilddirektors ieceļ vienu vai vairākus 
ekspertus no Aģentūras personāla, ko 
izvieto sadarbības koordinatora statusā 
kopā ar vienību(-ām), lai pārstāvētu 
Aģentūru un pildītu novērotāja funkcijas.
Par sadarbības koordinatora iecelšanu 
izpilddirektors paziņo uzņēmējai 
dalībvalstij. 

1. Izpilddirektors ieceļ vienu vai vairākus 
ekspertus no Aģentūras personāla, ko 
izvieto sadarbības koordinatora statusā 
kopā ar vienību(-ām), lai pārstāvētu 
Aģentūru. Par sadarbības koordinatora 
iecelšanu izpilddirektors paziņo uzņēmējai 
dalībvalstij. 

Pamatojums

Sadarbības koordinatora pienākumi ir noteikti 8.h pantā, tādēļ šeit viņu nevar apzīmēt tikai 
kā „novērotāju”.


