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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
instelling van een mechanisme voor de oprichting van snelle grensinterventieteams en 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad wat betreft dat 
mechanisme
(COM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2006)0401)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 62, lid 2, onder a) en 66 van het EG-Verdrag, op 
grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend 
(C6-0253/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
(A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 2 BIS (nieuw)

(2 bis) De bewaking van de buitengrenzen 
van de EU wordt niet alleen uitgevoerd in 
het belang van de lidstaat aan de 
buitengrenzen waarvan zij wordt verricht, 
maar ook in het belang van alle lidstaten 
die de grenscontroles aan hun 
binnengrenzen hebben afgeschaft.

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Motivering

In overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel geeft dit amendement aan wat de 
toegevoegde waarde is van de invoering van de snelle grensinterventieteams.

Amendement 2
OVERWEGING 2 TER (nieuw)

(2 ter) De controle aan de grenzen en van 
personen draagt met name bij aan de 
bestrijding van illegale immigratie en  
mensenhandel, alsmede aan de preventie 
van bedreigingen van de binnenlandse 
veiligheid, de openbare orde en de 
volksgezondheid.

Motivering

Er dient op te worden gewezen dat de controle aan de grenzen een van de elementen is die 
bijdragen aan het goed functioneren van andere beleidsterreinen van de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid.

Amendement 3
OVERWEGING 3

(3) Gezien de kritieke situaties waarmee de 
lidstaten van tijd tot tijd worden 
geconfronteerd aan hun buitengrenzen, in 
het bijzonder de toestroom op bepaalde 
plaatsen aan de buitengrenzen van grote 
aantallen onderdanen van derde landen die 
proberen illegaal de Europese Unie binnen 
te komen, worden de huidige 
mogelijkheden om op Europees niveau 
doeltreffende praktische bijstand te 
verlenen bij de personencontroles aan en 
de bewaking van de buitengrenzen 
ontoereikend geacht. 

(3) Gezien de kritieke situaties waarmee de 
lidstaten van tijd tot tijd worden 
geconfronteerd aan hun buitengrenzen, in 
het bijzonder de toestroom op bepaalde 
plaatsen aan de buitengrenzen van grote 
aantallen onderdanen van derde landen die 
proberen illegaal de Europese Unie binnen 
te komen, kan het nodig blijken snel 
voldoende extra  passende manschappen 
en middelen in te zetten ter ondersteuning 
van het nationale team (of de nationale 
teams) van grenswachters van de lidstaat 
of lidstaten aan de grenzen waarvan de 
controle aan de buitengrenzen van de 
Unie wordt uitgevoerd. 

Amendement 4
OVERWEGING 3 BIS (nieuw)
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(3 bis) De huidige mogelijkheden om  op 
Europees niveau doeltreffende praktische 
bijstand te verlenen bij de 
personencontroles aan en de bewaking 
van de buitengrenzen, zijn ontoereikend. 

Amendement 5
OVERWEGING 3 TER (nieuw)

(3 ter) Bovendien heeft de ervaring 
duidelijk aangetoond, en in steeds 
toenemende mate, dat de onderlinge 
solidariteit en bijstand tussen de lidstaten 
en de Gemeenschap op het gebied van het 
beheer van de buitengrenzen dient te 
worden gestimuleerd.

Motivering

Het is van belang erop te wijzen dat de solidariteit een sleutelelement is in de samenwerking 
tussen de lidstaten, met name waar het de controle aan de buitengrenzen betreft.

Amendement 6
ARTIKEL 1

Bij deze verordening wordt een 
mechanisme ingesteld om door middel van 
het inzetten van snelle 
grensinterventieteams snel technische en 
operationele bijstand te verlenen aan een 
verzoekende lidstaat die te maken krijgt 
met een situatie van bijzondere druk, in het 
bijzonder de toestroom op bepaalde 
plaatsen aan de buitengrenzen van grote 
aantallen onderdanen van derde landen die 
proberen illegaal de Europese Unie binnen 
te komen. In deze verordening worden ook 
de taken omschreven die uitgezonden 
functionarissen en leden van de snelle 
grensinterventieteams tijdens operaties in 
een andere dan hun eigen lidstaat kunnen 
verrichten.

Bij deze verordening wordt een 
mechanisme ingesteld om door middel van 
het inzetten van snelle 
grensinterventieteams snel technische en 
operationele bijstand te verlenen aan een 
verzoekende lidstaat - of meerdere 
lidstaten die een gezamenlijk verzoek 
indienen - die te maken krijgt/krijgen met 
een situatie van bijzondere druk, in het 
bijzonder de toestroom op bepaalde 
plaatsen aan de buitengrenzen van grote 
aantallen onderdanen van derde landen die 
proberen illegaal de Europese Unie binnen 
te komen. In deze verordening worden ook 
de taken omschreven die uitgezonden 
functionarissen en leden van de snelle 
grensinterventieteams tijdens operaties in 
een andere dan hun eigen lidstaat bevoegd 
zijn te verrichten.
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Motivering

Voorzien moet worden in de mogelijkheid dat meerdere lidstaten een gezamenlijk verzoek 
indienen voor de inzet van snelle interventieteams op het grondgebied van meerdere lidstaten 
in één geografisch gebied.

Amendement 7
ARTIKEL 2, PUNT 1

(1) "het agentschap": het Europees
agentschap voor het beheer van de 
operationele samenwerking aan de 
buitengrenzen van de lidstaten van de 
Europese Unie, dat de snelle 
grensinterventieteams inzet;

(1) "het agentschap": het Europees 
agentschap voor het beheer van de 
operationele samenwerking aan de 
buitengrenzen van de lidstaten van de 
Europese Unie;

Motivering

Het gaat om het agentschap FRONTEX dat geen aanvullende definitie behoeft.

Amendement 8
ARTIKEL 2, PUNT 5

(5) "teamleden": grenswachters van 
lidstaten die aan snelle 
grensinterventieteams deelnemen;

(5) "teamleden": grenswachters van andere 
lidstaten die aan snelle 
grensinterventieteams deelnemen;

Motivering

De leden van de snelle interventieteams kunnen onderdanen zijn van meerdere lidstaten.  

Amendement 9
ARTIKEL 3, LID 2

2. De lidstaten verstrekken het agentschap 
de namen van hun nationale 
grenswachters die zij ter beschikking 
willen stellen van de snelle 
grensinterventieteams.

2. De lidstaten wijzen, binnen hun team 
van grenswachters, degenen aan die zij 
het agentschap ter beschikking willen 
stellen voor de snelle 
grensinterventieteams. Zij verstrekken hun 
namen aan het agentschap (de eerste 
maal binnen drie maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening).
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(Dit lid moet worden ingevoegd vóór lid1)

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de verordening effect heeft, moeten de lidstaten verplicht worden de 
lijsten te verstrekken van de grenswachters die ter beschikking zijn gesteld van het agentschap 
om deel uit te maken van de snelle interventieteams. Om te garanderen dat het agentschap 
efficiënt kan werken moeten deze lijsten binnen een redelijke termijn beschikbaar worden 
gesteld. In samenhang daarmee is het beter eerst de samenstelling van de lijsten (lid 1) en 
vervolgens de vaststelling door het Agentschap van de samenstelling van de teams (lid 2) te 
vernoemen. 

Amendement 10
ARTIKEL 3, LID 3, LETTER A)

a) cursussen en oefeningen volgens de 
planning in het jaarlijkse werkprogramma 
van het agentschap;

a) cursussen en oefeningen volgens de 
planning in het jaarlijkse werkprogramma 
van het agentschap, waarin aspecten zijn 
opgenomen die de grondrechten 
betreffen;

Motivering

In de opleiding van de grenswachters moeten aspecten zijn opgenomen die verband houden 
met de grondrechten, overeenkomstig artikel 6 van het EU-Verdrag.

Amendement 11
ARTIKEL 5, LID 1

1. Wanneer het/de snelle 
grensinterventieteam(s) wordt/worden 
ingezet, heeft de ontvangende lidstaat het 
bevel over het/de team(s) volgens het 
operationele plan. De verzoekende lidstaat 
stelt het agentschap onmiddellijk in kennis 
van alle beslissingen die door zijn 
bevoegde autoriteiten worden genomen 
met betrekking tot het/de team(s), 
waaronder met name alle voorstellen tot 
wijziging of aanpassing van het 
operationele plan.

1. Wanneer het/de snelle 
grensinterventieteam(s) wordt/worden 
ingezet, heeft de ontvangende lidstaat het 
bevel over het/de team(s) volgens het 
operationele plan. De ontvangende lidstaat 
stelt het agentschap onmiddellijk in kennis 
van alle beslissingen die door zijn 
bevoegde autoriteiten worden genomen 
met betrekking tot het/de team(s), 
waaronder met name alle voorstellen tot 
wijziging of aanpassing van het 
operationele plan.

Motivering

Zodra de missie is goedgekeurd, wordt de "verzoekende" lidstaat de "ontvangende" lidstaat.
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Amendement 12
ARTIKEL 6, LID 1

1. In het kader van de door het agentschap 
gecoördineerde gezamenlijke operaties en 
proefprojecten en het inzetten van snelle 
grensinterventieteams voeren de 
uitgezonden functionarissen en teamleden 
tijdens de duur van deze activiteiten de in 
de artikelen 7 en 8 bedoelde taken uit.

1. In het kader van de door het agentschap 
gecoördineerde gezamenlijke operaties en 
proefprojecten en het inzetten van snelle 
grensinterventieteams zijn de uitgezonden 
functionarissen en teamleden tijdens de 
duur van deze activiteiten bevoegd de in de 
artikelen 7 en 8 bedoelde taken uit te 
voeren.

Motivering

Behoeft geen motivering.

Amendement 13
ARTIKEL 6, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Eerbiediging van de 
communautaire wetgeving houdt met 
name in de correcte toepassing van de 
communautaire code betreffende de 
overschrijding van de grenzen door 
personen (Schengengrenscode); 
dientengevolge eerbiedigen de 
uitgenodigde functionarissen en de leden 
van de teams bij de uitoefening van de in 
artikel 7 bedoelde taken, volledig de 
menselijke waardigheid, discrimineren zij 
niet op grond van godsdienst, ras, 
etnische oorsprong, overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, 
en nemen zij uitsluitend maatregelen die 
in verhouding staan tot de beoogde 
doelstellingen.

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement 14
ARTIKEL 6, LID 4

4. Uitgezonden functionarissen en 
teamleden die in hun lidstaat van herkomst 

4. Uitgezonden functionarissen en 
teamleden die in hun lidstaat van herkomst 
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gemachtigd zijn dienstwapens te dragen, 
kunnen deze tijdens de uitvoering van de 
in de artikelen 7 en 8 bedoelde taken 
slechts dragen indien de ontvangende 
lidstaat daarmee instemt en met 
inachtneming van het nationale recht van 
de ontvangende lidstaat.

gemachtigd zijn dienstwapens te dragen, is 
het toegestaan deze tijdens de uitvoering 
van de in de artikelen 7 en 8 bedoelde 
taken te dragen indien de wetgeving van de
ontvangende lidstaat daarin voorziet voor
de eigen functionarissen bij de 
uitoefening van dezelfde taken. In alle 
andere gevallen wordt de kwestie geregeld 
door het operationele plan als bepaald in 
artikel 8 octies van Verordening (EG) nr. 
2007/2004.

Motivering

Er mag niet worden gediscrimineerd tussen functionarissen van de ontvangende lidstaat en 
die van de andere lidstaten waar het de bepalingen betreft met betrekking tot het dragen van 
dienstwapens.

Amendement 15
ARTIKEL 7, LID 1, LETTER A)

a) verificatie van de reisdocumenten van 
personen die de grens overschrijden om de 
geldigheid en de echtheid van die 
documenten na te gaan en de identiteit van 
de personen vast te stellen;

a) verificatie van de reisdocumenten, ook 
met gebruik van technische apparaten,
van personen die de grens overschrijden 
om de geldigheid en de echtheid van die 
documenten na te gaan en de identiteit van 
de personen vast te stellen;

Motivering

Het amendement dient ter vereenvoudiging van artikel 7. Het gebruik van technische 
apparaten kan worden opgenomen onder punt a).

Amendement 16
ARTIKEL 7, LID 1, LETTER B)

b) gebruik van technische apparaten om 
reisdocumenten te verifiëren 
overeenkomstig punt a);

schrappen

Motivering

Zie amendement op artikel 7, lid 1, letter a).

Amendement 17
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ARTIKEL 8, LETTER B)

b) deelname aan patrouilles te voet en in 
vervoermiddelen aan de buitengrenzen van 
de ontvangende lidstaat;

b) deelname aan patrouilles aan de 
buitengrenzen van de ontvangende lidstaat;

Motivering

Patrouilles kunnen van allerlei aard zijn. Het is beter het toepassingsgebied niet te beperken 
tot patrouilles te voet en gemotoriseerde patrouilles.

Amendement 18
ARTIKEL 8, LETTER C BIS) (nieuw)

c bis) personen tegenhouden die illegaal 
de buitengrens hebben overschreden en 
hen ter beschikking stellen van de 
bevoegde autoriteit van de ontvangende 
lidstaat.

Motivering

Het tegenhouden van personen die illegaal de buitengrens hebben overschreden, is een van 
de taken die zijn opgenomen in de Schengengrenscode en moet worden opgenomen in de lijst 
van taken van de gezamenlijke teams.

Amendement 19
ARTIKEL 9, LID 1, LETTER D)

d) informatie over de gezamenlijke 
operatie/het inzetten van het team 
waaraan de uitgezonden functionaris/het 
teamlid deelneemt;

d) de naam van de officier van het 
ontvangende land onder wiens 
bevoegdheid hij valt;

Motivering

De rapporteur acht het beter zich te beroepen op de officier onder wiens bevoegdheid de 
functionaris valt, dan de functionaris te verplichten een aantal gegevens te verstrekken over 
de gezamenlijke operatie/het inzetten van het team. Deze verplichting is niet alleen niet 
noodzakelijk om de werkzaamheden van de functionaris in een juist kader te plaatsen maar 
zou bovendien als discriminerende of kwetsende maatregel kunnen worden opgevat ten 
opzichte van de situatie van de nationale grenswachters.

Amendement 20
ARTIKEL 9, LID 1, LETTER E)
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e) de taken die de uitgezonden 
functionaris/het teamlid mag uitvoeren 
overeenkomstig de artikelen 7 en 8; 

schrappen

Motivering

De rapporteur acht het beter zich te beroepen op de officier onder wiens bevoegdheid de 
functionaris valt, dan de functionaris te verplichten een lijst van taken te verstrekken die hij 
bevoegd is uit te voeren overeenkomstig de artikelen 7 en 8. Deze verplichting is niet alleen 
niet noodzakelijk om de werkzaamheden van de functionaris in een juist kader te plaatsen 
maar zou bovendien als discriminerende of kwetsende maatregel kunnen worden opgevat ten 
opzichte van de situatie van de nationale grenswachters.

Amendement 21
ARTIKEL 9, LID 1, LETTER F)

f) de periode waarin de uitgezonden 
functionaris/het teamlid de in de artikelen 
7 en 8 bedoelde taken mag uitvoeren.

schrappen

Motivering

De rapporteur acht het beter zich te beroepen op de officier onder wiens bevoegdheid de 
functionaris valt, dan de functionaris te verplichten aan te geven hoelang hij bevoegd is de in 
de artikelen 7 en 8 bedoelde taken uit te voeren. Deze verplichting is niet alleen niet 
noodzakelijk om de werkzaamheden van de functionaris in een juist kader te plaatsen maar 
zou bovendien als discriminerende of kwetsende maatregel kunnen worden opgevat ten 
opzichte van de situatie van de nationale grenswachters.

Amendement 22
ARTIKEL 12, LID 1

Artikel 2, lid 1, letter g) (Verordening (EG) nr. 2007/2004)

"g) snelle grensinterventieteams inzetten in 
om bijstand verzoekende lidstaten die te 
maken krijgen met situaties van bijzondere 
druk, in het bijzonder de toestroom op 
bepaalde plaatsen aan de buitengrenzen 
van grote aantallen onderdanen van derde 
landen die proberen illegaal de Europese 
Unie binnen te komen."

"g) snelle grensinterventieteams inzetten in 
een of meer om bijstand verzoekende 
lidstaten die te maken krijgen met situaties 
van bijzondere druk, in het bijzonder de 
toestroom op bepaalde plaatsen aan de 
buitengrenzen van grote aantallen 
onderdanen van derde landen die proberen 
illegaal de Europese Unie binnen te 
komen."

Motivering

De mogelijkheid moet worden voorzien dat meerdere lidstaten een verzoek indienen tot 
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gezamenlijke inzet van snelle grensinterventieteams op het grondgebied van meerdere 
lidstaten in een geografisch gebied.

Amendement 23
ARTIKEL 12, LID 3

Artikel 8 bis (Verordening (EG) nr. 2007/2004)

Wanneer de in artikel 8, lid 2, onder a) en 
b), bedoelde maatregelen niet toereikend 
worden geacht om een situatie van 
bijzondere druk aan te pakken, kan het 
agentschap voor de passende duur een of 
meer snelle grensinterventieteams inzetten 
in een verzoekende lidstaat.

Wanneer de in artikel 8, lid 2, onder a) en 
b), bedoelde maatregelen niet toereikend 
worden geacht om een situatie van 
bijzondere druk aan te pakken, kan het 
agentschap voor de passende duur een of 
meer snelle grensinterventieteams inzetten 
in een of meer verzoekende lidstaten.

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 12, lid 1.

Amendement 24
ARTIKEL 12, LID 3

Artikel 8 ter, lid 2 (Verordening (EG) nr. 2007/2004)

2. Bij de bepaling van de samenstelling van 
een in te zetten snel grensinterventieteam, 
houdt het agentschap rekening met de 
bijzondere omstandigheden waarmee de 
verzoekende lidstaat wordt geconfronteerd. 
Het team wordt samengesteld volgens het 
overeenkomstig artikel 8 septies, lid 3, 
opgestelde operationele plan.

2. Bij de bepaling van de samenstelling van 
een in te zetten snel grensinterventieteam, 
houdt het agentschap rekening met de 
bijzondere omstandigheden waarmee de 
verzoekende lidstaat wordt of de 
verzoekende lidstaten  worden 
geconfronteerd. Het team wordt 
samengesteld volgens het overeenkomstig 
artikel 8 septies, lid 3, opgestelde 
operationele plan.

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 12, lid 1.

Amendement 25
ARTIKEL 12, LID 3

Artikel 8 quinquies, lid 1, letter d bis) (Verordening (EG) nr. 2007/2004)

d bis) terugkeer- of repatriëringskosten. 
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Motivering

Bij de kosten die door het agentschap worden gedragen, ontbreken de kosten voor de 
eventuele terugkeer of repatriëring van de functionaris.

Amendement 26
ARTIKEL 12, LID 3

Artikel 8 septies, lid 1 (Verordening (EG) nr. 2007/2004)

1. Bij de beslissing over het verzoek van 
een lidstaat om overeenkomstig artikel 8 
bis snelle grensinterventieteams in te 
zetten, houdt de uitvoerend directeur 
rekening met de resultaten van de door het 
agentschap verrichte risicoanalyses alsook 
met alle andere relevante informatie die 
door de verzoekende lidstaat of andere
lidstaten is verstrekt. Indien nodig kan de 
uitvoerend directeur een deskundige van 
het agentschap sturen om de situatie aan de 
buitengrenzen van de verzoekende lidstaat 
te beoordelen.

1. Bij de beslissing over het verzoek van 
een of meer lidstaten om overeenkomstig 
artikel 8 bis snelle grensinterventieteams in 
te zetten, houdt de uitvoerend directeur 
rekening met de resultaten van de door het 
agentschap verrichte risicoanalyses alsook 
met alle andere relevante beschikbare
informatie, met name die welke door de 
verzoekende lidstaat of lidstaten is 
verstrekt. Indien nodig kan de uitvoerend 
directeur een deskundige van het 
agentschap sturen om de situatie aan de 
buitengrenzen van de verzoekende lidstaat 
of lidstaten te beoordelen.

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 12, lid 1.

Amendement 27
ARTIKEL 12, LID 3

Artikel 8 septies, lid 2 (Verordening (EG) nr. 2007/2004)

2. De uitvoerend directeur neemt zo 
spoedig mogelijk en uiterlijk vijf 
werkdagen na de datum van ontvangst van 
het verzoek een beslissing over het verzoek 
betreffende het inzetten van snelle 
grensinterventieteams. De uitvoerend 
directeur stelt de verzoekende lidstaat en 
de raad van bestuur gelijktijdig schriftelijk 
in kennis van zijn beslissing. In deze 
beslissing worden de voornaamste redenen 
vermeld waarop zij is gebaseerd. 

2. De uitvoerend directeur neemt zo 
spoedig mogelijk en uiterlijk vijf 
werkdagen na de datum van ontvangst van 
het verzoek een beslissing over het verzoek 
betreffende het inzetten van snelle 
grensinterventieteams. De uitvoerend 
directeur stelt de verzoekende lidstaat en 
de raad van bestuur van het agentschap 
gelijktijdig schriftelijk in kennis van zijn 
beslissing. In deze beslissing worden de 
voornaamste redenen vermeld waarop zij is 
gebaseerd. 
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Motivering

Ter verduidelijking van de tekst.

Amendement 28
ARTIKEL 12, LID 3

Artikel 8 septies, lid 3 (Verordening (EG) nr. 2007/2004)

3. Indien de uitvoerend directeur beslist 
een of meer snelle grensinterventieteams in 
te zetten, stellen het agentschap en de 
verzoekende lidstaat onmiddellijk een 
operationeel plan op overeenkomstig 
artikel 8 octies. 

3. Indien de uitvoerend directeur beslist 
een of meer snelle grensinterventieteams in 
te zetten, stellen het agentschap en de 
verzoekende lidstaat of lidstaten
onmiddellijk een operationeel plan op 
overeenkomstig artikel 8 octies. 

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 12, lid 1.

Amendement 29
ARTIKEL 12, LID 3

Artikel 8 septies, lid 4 (Verordening (EG) nr. 2007/2004)

4. Zodra er overeenstemming is bereikt 
over het operationele plan, stelt de 
uitvoerend directeur de lidstaten waarvan 
de grenswachters aan het snelle 
grensinterventieteam zullen deelnemen 
daarvan in kennis. Deze informatie wordt 
schriftelijk verstrekt aan de in artikel 8 
quater bedoelde nationale contactpunten 
onder vermelding van de voor het inzetten 
van de teams geplande datum. Er wordt 
tevens een afschrift van het operationele 
plan verstrekt.

4. Zodra er overeenstemming is bereikt 
over het operationele plan, stelt de 
uitvoerend directeur de lidstaat of de 
lidstaten waarvan de grenswachters aan het 
snelle grensinterventieteam zullen 
deelnemen daarvan in kennis. Deze 
informatie wordt schriftelijk verstrekt aan 
de in artikel 8 quater bedoelde nationale 
contactpunten onder vermelding van het 
aantal en de identiteit van de ter 
beschikking gestelde functionarissen, de 
eventuele gewenste uitrusting en de voor 
het inzetten van de teams geplande datum. 
Er wordt tevens een afschrift van het 
operationele plan verstrekt.

Motivering

Deze informatie is onmisbaar voor een goed verloop van de missie.

Amendement 30
ARTIKEL 12, LID 3
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Artikel 8 septies, lid 5 (Verordening (EG) nr. 2007/2004)

5. Het/de snelle grensinterventieteam(s) 
wordt/worden ingezet uiterlijk vijf 
werkdagen na de datum waarop het 
agentschap en de verzoekende lidstaat 
overeenstemming hebben bereikt over het 
operationele plan.

5. Het/de snelle grensinterventieteam(s) 
wordt/worden ingezet uiterlijk vijf 
werkdagen na de datum waarop het 
agentschap en de verzoekende lidstaat of 
lidstaten overeenstemming hebben bereikt 
over het operationele plan.

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 12, lid 1.

Amendement 31
ARTIKEL 12, LID 3

Artikel 8 septies, lid 5 bis (nieuw) (Verordening (EG) nr. 2007/2004)

5 bis. Wanneer meerdere lidstaten in een 
geografisch gebied te maken krijgen met 
situaties van bijzondere druk, in het 
bijzonder de toestroom op bepaalde 
plaatsen aan de buitengrenzen van grote 
aantallen onderdanen van derde landen 
die proberen illegaal de Europese Unie 
binnen te komen, kunnen zij het 
agentschap gezamenlijk verzoeken dat een 
snel grensinterventieteam wordt ingezet. 
Dit verzoek, dat overeenkomstig de 
procedure van onderhavig artikel wordt 
behandeld, leidt in geval van een positief 
besluit tot de opstelling van een 
gezamenlijk operationeel plan door het 
agentschap en de verzoekende lidstaten. 

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 12, lid 1.

Amendement 32
ARTIKEL 12, LID 3

Artikel 8 septies, lid 5 ter (nieuw) (Verordening (EG) nr. 2007/2004)

5 ter. Indien de uitvoerend directeur een 
positief besluit neemt ten aanzien van een 
verzoek om inzet van een snel 
grensinterventieteam, maar constateert 
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dat het agentschap niet over voldoende 
middelen beschikt om de financiering 
voor zijn rekening te nemen, dient hij 
binnen vijf werkdagen na ontvangst van 
het verzoek bij de Commissie een verzoek 
in om extra kredieten. De 
begrotingsautoriteit spreekt zich ten 
spoedigste over dit verzoek uit.

Motivering

Er kunnen zich gevallen voordoen waarbij het agentschap de dringende noodzaak en 
opportuniteit van een actie constateert, maar niet over de benodigde begrotingsmiddelen 
beschikt om de actie uit te voeren. In voorkomend geval moet een buitengewone procedure 
worden gevolgd.

Amendement 33
ARTIKEL 12, LID 3

Artikel 8 octies, lid 1, letter g bis) (nieuw) (Verordening (EG) nr. 2007/2004)

g bis) in voorkomend geval, specifieke 
bepalingen met betrekking tot het dragen 
van dienstwapens tijdens de uitvoering 
van de in de artikelen 7 en 8 bedoelde 
taken.

Motivering

Houdt verband met het amendement op artikel 6, lid 4.

Amendement 34
ARTIKEL 12, LID 3

Artikel 8 nonies, lid 1 (nieuw) (Verordening (EG) nr. 2007/2004)

1. De uitvoerend directeur wijst uit het 
personeel van het agentschap een of meer 
deskundigen aan als 
verbindingsfunctionaris bij het/de team(s) 
teneinde het agentschap te 
vertegenwoordigen en als waarnemer op 
te treden. De uitvoerend directeur deelt de 
ontvangende lidstaat mee wie als 
verbindingsfunctionaris is aangewezen. 

1. De uitvoerend directeur wijst uit het 
personeel van het agentschap een of meer 
deskundigen aan als 
verbindingsfunctionaris bij het/de team(s) 
teneinde het agentschap te 
vertegenwoordigen. De uitvoerend 
directeur deelt de ontvangende lidstaat mee 
wie als verbindingsfunctionaris is 
aangewezen. 
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Motivering

De verbindingsfunctionaris heeft taken die in artikel 8 nonies duidelijk zijn omschreven, 
daarom kan hij hier niets slechts als waarnemer worden gedefinieerd.


