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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
 večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali spremembo 

skupnega stališča
*** Postopek privolitve

 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, navedenih v 
členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali spremembo 

skupnega stališča
***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)

 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za 
ustanovitev skupin za hitro posredovanje na mejah in o spremembi Uredbe Sveta (ES) 
št. 2007/2004 glede tega mehanizma
(KOM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0401)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in členov 62(2a) ter 66 Pogodbe ES, na podlagi katerih je 
Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0253/2006),

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) Nadzor zunanjih meja EU ni zgolj v 
interesu države članice z zunanjimi 
mejami, kjer se nadzor izvaja, ampak v 
interesu vseh držav članic, ki so odpravile 
kontrole na notranjih mejah.

Obrazložitev
V skladu z načelom subsidiarnosti predlog spremembe izpostavlja dodano vrednost 
ustanovitve ekip za hitro posredovanje na mejah.

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 2 b (novo)

(2b) Mejne in osebne kontrole so 
pomemben prispevek k boju proti 
nezakonitemu priseljevanju in trgovini z 
ljudmi ter odvračanju nevarnosti za 
notranjo varnost, javni red in javno 
zdravje.

Obrazložitev

Poudariti je treba, da so mejne kontrole eden tistih elementov, ki prispeva k nemotenemu 
delovanju drugih politik v zvezi z območjem svobode, varnosti in pravice.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 3

(3) Ob upoštevanju kriznih razmer, s 
katerimi se države članice občasno 
spopadajo na svojih zunanjih mejah, zlasti 
v zvezi s prihodi velikega števila 
državljanov tretjih držav, ki poskušajo 
nezakonito vstopiti v Evropsko unijo, na 
točke zunanjih meja, se trenutne možnosti 
za zagotavljanje učinkovite praktične 
pomoči v zvezi s kontrolo oseb na 
zunanjih mejah in nadzorom teh meja na 
evropski ravni ne zdijo zadostne.

(3) Ob upoštevanju kriznih razmer, s 
katerimi se države članice občasno 
spopadajo na svojih zunanjih mejah, zlasti 
v zvezi s prihodi velikega števila 
državljanov tretjih držav, ki poskušajo 
nezakonito vstopiti v Evropsko unijo, na 
točke zunanjih meja, se lahko izkaže, da bo 
nujno treba hitro vzpostaviti ustrezne 
dodatne človeške in finančne vire za 
pomoč nacionalnim mejnim stražam ene 
ali več držav članic, kjer se izvaja kontrola 
zunanjih meja Evropske unije.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Trenutne možnosti za zagotavljanje 
učinkovite praktične pomoči v zvezi s 
kontrolo oseb na zunanjih mejah in 
nadzorom teh meja na evropski ravni niso 
zadostne.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 3 b (novo)
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(3b) Izkušnje vse pogosteje kažejo, da je 
treba bolj spodbujati solidarnost in pomoč 
med državami članicami in Skupnostjo pri 
nadzoru zunanjih meja.

Obrazložitev

Treba je opozoriti na dejstvo, da je solidarnost ključni element sodelovanja med državami 
članicami, zlasti pri nadzoru zunanjih meja.

Predlog spremembe 6
Člen 1

Ta uredba vzpostavlja mehanizem za 
namene zagotavljanja hitre tehnične in 
operativne pomoči državi članici prosilki, 
ki se spopada z razmerami posebnega 
pritiska, zlasti prihodi velikega števila 
državljanov tretjih držav, ki poskušajo 
nezakonito vstopiti v Evropsko unijo, na 
točke zunanjih meja, v obliki skupin za 
hitro posredovanje na mejah. Uredba 
določa tudi naloge, ki jih opravljajo 
gostujoči pripadniki in člani skupin za hitro 
posredovanje na mejah med operacijami v 
državi članici, ki ni njihova država članica.

Ta uredba vzpostavlja mehanizem za 
namene zagotavljanja hitre tehnične in 
operativne pomoči državi članici prosilki 
oziroma več državam članicam prosilkam, 
ki so vložile skupno prošnjo in ki se 
spopadajo z razmerami posebnega pritiska, 
zlasti prihodi velikega števila državljanov 
tretjih držav, ki poskušajo nezakonito 
vstopiti v Evropsko unijo, na točke 
zunanjih meja. Hitra tehnična in 
operativna pomoč se zagotavlja v obliki 
skupin za hitro posredovanje na mejah.
Uredba določa tudi naloge, ki jih lahko 
opravljajo gostujoči pripadniki in člani 
skupin za hitro posredovanje na mejah med 
operacijami v državi članici, ki ni njihova 
država članica.

Obrazložitev

Treba je predvideti možnost, da več držav članic skupaj vloži prošnjo za ukrepanje skupin za 
hitro posredovanje na ozemlju več držav članic z istega zemljepisnega območja.

Predlog spremembe 7
Člen 2, točka 1

(1) „Agencija“ pomeni Evropsko agencijo 
za upravljanje in operativno sodelovanje na 
zunanjih mejah držav članic Evropske 
unije za razporeditev skupin za hitro 
posredovanje na mejah;

(1) „Agencija“ pomeni Evropsko agencijo 
za upravljanje in operativno sodelovanje na 
zunanjih mejah držav članic Evropske 
unije;
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Obrazložitev

Gre za agencijo FRONTEX, ki ne zahteva dodatne opredelitve.

Predlog spremembe 8
Člen 2, točka 5

(5) „člani skupine (skupin)“ pomeni 
pripadnike služb mejnih straž držav članic, 
ki sodelujejo v skupinah za hitro 
posredovanje na mejah;

(5) „člani skupine (skupin)“ pomeni 
pripadnike služb mejnih straž različnih 
držav članic, ki sodelujejo v skupinah za 
hitro posredovanje na mejah;

Obrazložitev

Pripadniki skupin za hitro posredovanje so lahko državljani različnih držav članic.

Predlog spremembe 9
Člen 3, odstavek 2

2. Države članice zagotovijo imena vseh 
pripadnikov svojih nacionalnih mejnih 
straž, ki jih nameravajo dati na razpolago 
Agenciji za skupine za hitro posredovanje 
na mejah.

2. Države članice med pripadniki svojih 
nacionalnih mejnih straž imenujejo tiste, ki 
jih nameravajo dati na razpolago Agenciji 
za skupine za hitro posredovanje na mejah.
Njihova imena posredujejo Agenciji (prvič 
najkasneje tri mesece po začetku 
veljavnosti uredbe).
(Zamenjava vrstnega reda prvih dveh 
odstavkov.)

Obrazložitev

Zaradi učinkovitost uredbe mora biti za države članice obvezno, da posredujejo sezname 
pripadnikov nacionalnih mejnih straž, ki so na razpolago Agenciji za skupine za hitro 
posredovanje na mejah. Da bo Agencija lahko delovala res učinkovito, morajo seznami 
prispeti v razumnem roku.Zaradi skladnosti besedila se zdi bolj primerno, da so na prvem 
mestu določila glede vzpostavitve seznamov (odstavek 1) in šele potem opredelitev glede 
sestave skupin (odstavek 2).

Predlog spremembe 10
Člen 3, odstavek 3, točka (a)

(a) tečaji usposabljanja in treningi v skladu 
z razporedom, vključenim v letni delovni 
program Agencije;

(a) tečaji usposabljanja in treningi v skladu 
z razporedom, vključenim v letni delovni 
program Agencije, vključujoč vidike, 
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povezane s spoštovanjem temeljnih pravic;

Obrazložitev

Usposabljanje pripadnikov mejne straže mora vključevati vidike, povezane s temeljnimi 
pravicami, kot to določa člen 6 PEU.

Predlog spremembe 11
Člen 5, odstavek 1

1. Med razporeditvijo skupine (skupin) za 
hitro posredovanje na mejah skupini(-nam) 
poveljuje država članica gostiteljica v 
skladu z operativnim načrtom. Država 
članica prosilka nemudoma obvesti 
Agencijo o vseh odločitvah svojih 
pristojnih organov glede skupine (skupin), 
vključno z vsemi predlogi za spremembe 
ali prilagoditve operativnega načrta.

1. Med razporeditvijo skupine (skupin) za 
hitro posredovanje na mejah skupini(-nam) 
poveljuje država članica gostiteljica v 
skladu z operativnim načrtom. Država 
članica gostiteljica nemudoma obvesti 
Agencijo o vseh odločitvah svojih 
pristojnih organov glede skupine (skupin), 
vključno z vsemi predlogi za spremembe 
ali prilagoditve operativnega načrta.

Obrazložitev

Potem ko je naloga odobrena, država članica "prosilka" postane država članica 
"gostiteljica".

Predlog spremembe 12
Člen 6, odstavek 1

1. Za namen skupnih operacij in poskusnih 
projektov, ki jih usklajuje Agencija, in 
razporeditve skupin za hitro posredovanje 
na mejah gostujoči pripadniki in člani 
skupin opravljajo naloge iz členov 7 in 8 v 
času trajanja takšnih dejavnosti.

1. Za namen skupnih operacij in poskusnih 
projektov, ki jih usklajuje Agencija, in 
razporeditve skupin za hitro posredovanje 
na mejah gostujoči pripadniki in člani 
skupin lahko opravljajo naloge iz členov 7 
in 8 v času trajanja takšnih dejavnosti.

Obrazložitev

Dodatna obrazložitev ni potrebna.

Predlog spremembe 13
Člen 6, odstavek 2 a (novo)

2 a. Ravnanje v skladu s pravom 
Skupnosti še zlasti predpostavlja pravilno 
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izvajanje zakonika Skupnosti o pravilih, 
ki urejajo gibanje oseb prek meja 
(zakonik o schengenskih mejah);
gostujoči pripadniki in člani skupin pri 
izvajanju nalog iz člena 7 polno spoštujejo 
človeško dostojanstvo, pri ravnanju z 
ljudmi spoštujejo prepoved vsake oblike 
diskriminacije na podlagi spola, rase, 
narodnostne pripadnosti, vere ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti ali 
spolne usmerjenosti, in ukrepajo izključno 
v sorazmerju s cilji.

Obrazložitev

Dodatna obrazložitev ni potrebna.

Predlog spremembe 14
Člen 6, odstavek 4

4. Gostujoči pripadniki in člani skupin, ki 
imajo dovoljenje za nošenje službenega 
orožja v svoji matični državi članici, lahko 
nosijo takšno orožje med opravljanjem 
nalog iz členov 7 in 8 samo s soglasjem 
države članice gostiteljice in v skladu z 
nacionalnim pravom te države članice.

4. Gostujoči pripadniki in člani skupin, ki 
imajo dovoljenje za nošenje službenega 
orožja v svoji matični državi članici, lahko 
nosijo takšno orožje med opravljanjem 
nalog iz členov 7 in 8, če je s predpisi 
države članice gostiteljice predvideno, da 
so pri opravljanju istih nalog do tega 
upravičeni tudi njeni pripadniki. V vseh 
primerih vprašanje ureja operativni načrt 
iz člena 8g uredbe (ES) št. 2007/2004.

Obrazložitev

Pri predpisih o nošenju službenega orožja ne sme prihajati do diskriminacije med pripadniki 
države članice gostiteljice in pripadniki drugih držav članic.

Predlog spremembe 15
Člen 7, odstavek 1, točka (a)

(a) kontrola potnih listin katere koli osebe, 
ki prečka mejo, da se potrdi veljavnost in 
pristnost takšnih listin in ugotovi identiteta 
oseb;

(a) kontrola, vključno z uporabo tehničnih 
pripomočkov, potnih listin katere koli 
osebe, ki prečka mejo, da se potrdi 
veljavnost in pristnost takšnih listin in 
ugotovi identiteta oseb;
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Obrazložitev

Poenostavljen zapis člena 7. Uporaba tehničnih pripomočkov je lahko navedena že v točki 
(a).

Predlog spremembe 16
Člen 7, odstavek 1, točka (b )

(b) uporaba tehničnih pripomočkov za 
preverjanje potnih listin v skladu s 
točko (a);

črtano

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 7(1)(a).

Predlog spremembe 17
Člen 8, točka (b )

(b) sodelovanje v patruljah, ki peš in v 
prevoznih sredstvih nadzorujejo območje 
zunanjih meja države članice gostiteljice;

(b) sodelovanje v patruljah, ki nadzorujejo 
območje zunanjih meja države članice 
gostiteljice;

Obrazložitev

Patrulje so lahko najrazličnejšega značaja. Zdi se bolj smotrno, da polja uporabe ne omejimo 
na patrulje, ki nadzorujejo peš ali v prevoznih sredstvih.

Predlog spremembe 18
Člen 8, točka (c a) (novo)

(c a) prestrezanje oseb, ki so zunanjo mejo 
prestopile nezakonito, in njihova predaja 
pristojnim organom države gostiteljice.

Obrazložitev

Prestreči osebe, ki so zunanjo mejo prestopile nezakonito, je ena izmed nalog, navedenih v 
zakoniku o schengenskih mejah, zato bi morala biti vključena med naloge skupnih skupin.

Predlog spremembe 19
Člen 9, odstavek 1, točka (d )

(d) podatke o skupni (d) ime uradnika države gostiteljice, ki je 
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operaciji/razporeditvi, v kateri sodeluje 
gostujoči pripadnik/član skupine;

nadrejen pripadniku/članu skupine;

Obrazložitev

Poročevalec ocenjuje kot bolj ustrezno, da se sklicuje na uradnika, ki je pripadniku skupine 
nadrejen, kot pa da mora slednji priskrbi celo vrsto podatkov v zvezi s skupno 
operacijo/razporeditvijo. Razen tega, da ta pogoj ni potreben za potrditev veljavnosti dela 
pripadnika skupine, lahko deluje tudi diskriminatorno ali oviralno, kar zadeva položaj 
pripadnikov nacionalnih mejnih straž.

Predlog spremembe 20
Člen 9, odstavek1, točka (e )

(e) naloge, ki jih lahko v skladu s členoma 
7 in 8 izvaja gostujoči pripadnik/član 
skupine; 

Črtano

Obrazložitev

Poročevalec ocenjuje kot bolj ustrezno, da se sklicuje na uradnika, ki je pripadniku skupine 
nadrejen, kot pa da mora slednji priskrbi seznam nalog, ki jih lahko izvaja v skladu s členoma 
7 in 8. Razen tega, da ta pogoj ni potreben za potrditev veljavnosti dela pripadnika skupine, 
lahko deluje tudi diskriminatorno ali oviralno, kar zadeva položaj pripadnikov nacionalnih 
mejnih straž.

Predlog spremembe 21
Člen 9, odstavek 1, točka (f )

(f) obdobje, v katerem gostujoči 
pripadnik/član skupine izvaja naloge iz 
členov 7 in 8. 

Črtano

Obrazložitev

Poročevalec ocenjuje kot bolj ustrezno, da se sklicuje na uradnika, ki je pripadniku skupine 
nadrejen, kot pa da mora slednji navesti obdobje, v katerem lahko izvede naloge, predvidene 
v členih 7 in 8. Razen tega, da ta pogoj ni potreben za potrditev veljavnosti dela pripadnika 
skupine, lahko deluje tudi diskriminatorno ali oviralno, kar zadeva položaj pripadnikov 
nacionalnih mejnih straž.

Predlog spremembe 22
Člen 12, točka 1Člen 2, odstavek 1, točka (g) (Uredba (ES) št. 2007/2004)
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(g) razporedi skupine za hitro posredovanje 
na mejah v državah članicah, ki zahtevajo 
pomoč ob spopadanju z razmerami 
posebnega pritiska, zlasti prihodi velikega 
števila državljanov tretjih držav, ki 
poskušajo nezakonito vstopiti v Evropsko 
unijo, na točke zunanjih meja.

(g) razporedi skupine za hitro posredovanje 
na mejah ene ali več držav članic, ki 
zahtevajo pomoč ob spopadanju z 
razmerami posebnega pritiska, zlasti 
prihodi velikega števila državljanov tretjih 
držav, ki poskušajo nezakonito vstopiti v 
Evropsko unijo, na točke zunanjih meja.

Obrazložitev

Treba je predvideti možnost, da več držav članic z istega zemljepisnega območja skupaj vloži 
prošnjo za ukrepanje skupin za hitro posredovanje na njihovem ozemlju.

Predlog spremembe 23
Člen 12, točka 3

Člen 8 a (Uredba (ES) št. 2007/2004)

Kadar se zdi, da ukrepi iz člena 8(2)(a) in 
(b) ne zadostujejo za reševanje razmer 
posebnega pritiska, lahko Agencija 
razporedi eno ali več skupin za hitro 
posredovanje na mejah v državi članici 
prosilki za ustrezno obdobje.

Kadar se zdi, da ukrepi iz člena 8(2)(a) in 
(b) ne zadostujejo za reševanje razmer 
posebnega pritiska, lahko Agencija 
razporedi eno ali več skupin za hitro 
posredovanje na mejah države ali držav 
članic prosilk za ustrezno obdobje.

Obrazložitev

Glej obrazložitev pri predlogu spremembe k členu 12, odstavku 1.

Predlog spremembe 24
Člen 12, točka 3

Člen 8 b, odstavek 2 (Uredba (ES) št. 2007/2004)

2. Pri določanju sestave skupine za hitro 
posredovanje na mejah za razporeditev 
Agencija upošteva posebne okoliščine, s 
katerimi se spopada država članica 
prosilka. Skupina je sestavljena v skladu z 
operativnim načrtom, pripravljenim v 
skladu s členom 8f(3).

(2) Pri določanju sestave skupine za hitro 
posredovanje na mejah za razporeditev 
Agencija upošteva posebne okoliščine, s 
katerimi se spopadajo država ali države 
članice prosilke. Skupina je sestavljena v 
skladu z operativnim načrtom, 
pripravljenim v skladu s členom 8f(3).

Obrazložitev

Glej obrazložitev pri predlogu spremembe k členu 12, odstavku 1.



PE 380.718v01-00 14/17 PR\636387SL.doc

SL

Predlog spremembe 25
Člen 12, točka 3

Člen 8 d, odstavek 1, točka (d a) (novo) (Uredba (ES) št. 2007/2004)

(d a) stroški vrnitve ali napotitve v 
matično državo.

Obrazložitev

Med predvidenimi primeri, za katere se krijejo stroški, manjkata vrnitev ali morebitna 
napotitev pripadnika skupine v matično državo.

Predlog spremembe 26
Člen 12, točka 3

Člen 8 f , odstavek 1 (Uredba (ES) št. 2007/2004)

1. Pri odločanju o zahtevi države članice
za razporeditev skupin za hitro 
posredovanje na mejah v skladu s členom 
8a izvršni direktor upošteva ugotovitve 
analize tveganja Agencije ter vse druge 
ustrezne informacije, ki jih je posredovala 
država članica prosilka ali druga država 
članica. Po potrebi lahko izvršni direktor 
pošlje strokovnjaka Agencije, da oceni 
razmere na zunanjih mejah države članice 
prosilke.

1. Pri odločanju o zahtevi ene ali več držav 
članic za razporeditev skupin za hitro 
posredovanje na mejah v skladu s členom 
8a izvršni direktor upošteva ugotovitve 
analize tveganja Agencije ter vse druge 
ustrezne informacije, ki so na voljo, še 
posebej tiste, ki so jih posredovale ena ali 
več držav članic prosilk. Po potrebi lahko 
izvršni direktor pošlje strokovnjaka 
Agencije, da oceni razmere na zunanjih 
mejah ene ali več držav članic prosilk.

Obrazložitev

Glej obrazložitev pri predlogu spremembe k členu 12, odstavku 1.

Predlog spremembe 27
Člen 12, točka 3

Člen 8 f, odstavek 2 (Uredba (ES) št. 2007/2004)

2. Izvršni direktor sprejme odločitev o 
zahtevi za razporeditev skupin za hitro 
posredovanje na mejah v najkrajšem času 
in najpozneje v petih delovnih dneh od 
datuma prejema zahteve. Izvršni direktor 
hkrati pošlje pisno odločitev državi članici 
prosilki in upravnemu odboru. V odločitvi 
so navedeni glavni razlogi. 

2. Izvršni direktor sprejme odločitev o 
zahtevi za razporeditev skupin za hitro 
posredovanje na mejah v najkrajšem času 
in najpozneje v petih delovnih dneh od 
datuma prejema zahteve. Izvršni direktor 
hkrati pošlje pisno odločitev državi članici 
prosilki in upravnemu odboru Agencije. V
odločitvi so navedeni glavni razlogi. 
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Obrazložitev

Predlog spremembe razjasnjuje vsebino člena.

Predlog spremembe 28
Člen 12, točka 3

Article 8 f, odstavek 3 (Uredba (ES) št. 2007/2004)

3. Če se izvršni direktor odloči za 
razporeditev ene ali več skupin za hitro 
posredovanje na mejah, Agencija in država 
članica prosilka nemudoma pripravita 
operativni načrt v skladu s členom 8g.

3. Če se izvršni direktor odloči za 
razporeditev ene ali več skupin za hitro 
posredovanje na mejah, Agencija in država 
ali države članice prosilke nemudoma 
pripravijo operativni načrt v skladu s 
členom 8g.

Obrazložitev

Glej obrazložitev pri predlogu spremembe k členu 12, odstavku 1.

Predlog spremembe 29
Člen 12, točka 3

Člen 8 f, odstavek 4 ( Uredba (ES) št. 2007/2004)

4. Takoj po odobritvi operativnega načrta 
izvršni direktor obvesti države članice, 
katerih pripadniki mejnih straž bodo 
razporejeni v skupini za hitro posredovanje 
na mejah. Te informacije se v pisni obliki 
pošlje nacionalnim kontaktnim točkam, 
vzpostavljenim v skladu s členom 8c, in 
navede se datum, ko se bo razporeditev 
izvršila. Pošlje se tudi kopija operativnega 
načrta.

4. Takoj po odobritvi operativnega načrta 
izvršni direktor obvesti državo ali države 
članice, katerih pripadniki mejnih straž 
bodo razporejeni v skupini za hitro 
posredovanje na mejah. Te informacije se v 
pisni obliki pošlje nacionalnim kontaktnim 
točkam, vzpostavljenim v skladu s členom 
8c, in se navede število in identiteto 
pripadnikov, ki bodo na voljo, morebitno 
zaželeno opremo in datum, ko se bo 
razporeditev izvršila. Pošlje se tudi kopija 
operativnega načrta.

Obrazložitev

Ti podatki so nujno potrebni za ustrezen potek misije.
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Predlog spremembe 30
Člen 12, točka 3

Člen 8 f, odstavek 5 (Uredba (ES) št. 2007/2004)

5. Razporeditev skupine (skupin) za hitro 
posredovanje na mejah se izvrši najpozneje 
pet delovnih dni od odobritve operativnega 
načrta med Agencijo in državo članico 
prosilko.

5. Razporeditev skupine (skupin) za hitro 
posredovanje na mejah se izvrši najpozneje 
pet delovnih dni od odobritve operativnega 
načrta med Agencijo in državo ali 
državami članicami prosilkami.

Obrazložitev

Glej obrazložitev pri predlogu spremembe k členu 12, odstavku 1.

Predlog spremembe 31
Člen 12, točka 3

Člen 8 f, odstavek 5 a (novo) (Uredba (ES) št. 2007/2004)

5 a. Ko se več držav članic z istega 
zemljepisnega območja sooča s posebnimi 
pritiski, zlasti v zvezi s prihodi velikega 
števila državljanov tretjih držav, ki 
poskušajo nezakonito vstopiti v Evropsko 
unijo, na točke zunanjih meja, lahko na 
Agencijo naslovijo skupno prošnjo za 
ukrepanje skupin za hitro posredovanje. 
Če je prošnja, ki se preuči v skladu s 
postopkom, predvidenim v tem členu, 
odobrena, Agencija in države članice 
prosilke oblikujejo skupni operativni 
načrt.

Obrazložitev

Glej obrazložitev pri predlogu spremembe k členu 12, odstavku 1.

Predlog spremembe 32
Člen 12, točka 3

Člen 8 f, odstavek 5 a (novo) (Uredba (ES) št. 2007/2004)

5 a. Če generalni direktor odobri prošnjo 
za ukrepanje skupin, vendar ugotovi, da 
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Agencija nima zadostnih sredstev za 
njihovo financiranje, v roku petih 
delovnih dni po sprejetju prošnje Komisijo 
zaprosi za dodatna sredstva. Proračunski 
organ nemudoma sprejme odločitev glede 
prošnje.

Obrazložitev

Lahko pride do primerov, ko Agencija ugotovi, da je ukrepanje nujno in primerno, vendar 
zanj nima zadostnih proračunskih sredstev. Če je potrebno, se oblikuje poseben postopek.

Predlog spremembe 33
Člen 12, točka 3

Člen 8 g, odstavek 1, točka (g a) (novo) (Uredba (ES) št. 2007/2004)

(g a) po potrebi predvidene posebne 
predpise o nošenju službenega orožja pri 
izvrševanju nalog iz členov 7 in 8.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe k členu 6, odstavku 4.

Predlog spremembe 34
Člen 12, točka 3

Člen 8 h, odstavek 1 (Uredba (ES) št. 2007/2004)

1. Izvršni direktor imenuje enega ali več 
strokovnjakov iz osebja Agencije, ki se ga 
razporedi kot uradnika za zvezo skupaj s 
skupino(-nami) ter ki predstavlja Agencijo 
in deluje kot opazovalec. Izvršni direktor o 
imenovanju obvesti državo članico 
gostiteljico. 

1. Izvršni direktor imenuje enega ali več 
strokovnjakov iz osebja Agencije, ki se ga 
razporedi kot uradnika za zvezo skupaj s 
skupino(-nami) ter ki predstavlja Agencijo. 
Izvršni direktor o imenovanju obvesti 
državo članico gostiteljico. 

Obrazložitev

Uradnik za zvezo je zadolžen za naloge, opredeljene v členu 8, zato se ga na tem mestu ne 
more opredeliti le kot „opazovalca”.


