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PR_COD_1app 

 

 

Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) 

č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra 

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0667), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-

0404/2015), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. 

marca 2016,1 

– po porade s Výborom regiónov, 

– so zreteľom na článok 59 a článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre 

občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0215/2016), 

1. prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 

návrh alebo ho nahradiť iným textom; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

                                                 
1 Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku. 
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24.5.2016 

STANOVISKO VÝBORU PRE OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A 
VNÚTORNÉ VECI 

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch 

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) 

č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra 

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) 

Spravodajca: Artis Pabriks 

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre dopravu a 

cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Článok 1– odsek 1 – bod 2 

Nariadenie (ES) č. 1406/2002 

Článok 2b  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra v spolupráci s Európskou 

agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž 

a Európskou agentúrou pre kontrolu 

rybárstva podporuje vnútroštátne orgány 

vykonávajúce funkcie pobrežnej stráže na 

vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie a v 

prípade potreby na medzinárodnej úrovni 

prostredníctvom: 

1. Agentúra v spolupráci s Európskou 

agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž 

a Európskou agentúrou pre kontrolu 

rybárstva podporuje vnútroštátne orgány 

vykonávajúce funkcie pobrežnej stráže na 

vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie a v 

prípade potreby na medzinárodnej úrovni 

prostredníctvom: 

(a)  výmeny informácií generovaných 

syntézou a analýzou údajov dostupných v 

systémoch hlásenia lodí a iných 

informačných systémoch, ktoré 

prevádzkujú agentúry alebo sú agentúram 

prístupné, v súlade s ich príslušnými 

(a)  výmeny informácií generovaných 

syntézou a analýzou údajov dostupných v 

systémoch hlásenia lodí a iných 

informačných systémoch, ktoré 

prevádzkujú agentúry alebo sú agentúram 

prístupné, v súlade s ich príslušnými 
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právnymi základmi a bez toho, aby bolo 

dotknuté vlastníctvo údajov členskými 

štátmi; 

právnymi základmi a bez toho, aby bolo 

dotknuté vlastníctvo údajov členskými 

štátmi; 

(b) zabezpečením dohľadu a 

komunikačných služieb založených na 

moderných technológiách vrátane 

vesmírnych a pozemných infraštruktúr a 

snímačov umiestnených na akomkoľvek 

druhu platformy, ako sú napríklad systémy 

diaľkovo riadených lietadiel; 

(b) zabezpečením dohľadu a 

komunikačných služieb založených na 

moderných technológiách vrátane 

vesmírnych a pozemných infraštruktúr a 

snímačov umiestnených na akomkoľvek 

druhu platformy; 

(c) budovania kapacít vypracúvaním 

usmernení, odporúčaní a najlepších 

postupov, ako aj podporou odbornej 

prípravy a výmeny pracovníkov s cieľom 

zlepšiť výmenu informácií a spoluprácu v 

oblasti funkcií pobrežnej stráže; 

(c) budovania kapacít vypracúvaním 

usmernení, odporúčaní a najlepších 

postupov, ako aj zabezpečovaním odbornej 

prípravy a výmeny pracovníkov; 

 (ca) posilňovania výmeny informácií 

a spolupráce v súvislosti s funkciami 

pobrežnej stráže a novými rizikami 

v námornej oblasti; 

(d) spoločného využívania kapacít 

vrátane plánovania a vykonávania 

viacúčelových operácií a spoločného 

využívania prostriedkov a iných 

spôsobilostí naprieč odvetviami a 

hranicami. 

(d) spoločného využívania kapacít 

vrátane plánovania a vykonávania 

viacúčelových operácií a spoločného 

využívania prostriedkov a iných 

spôsobilostí naprieč odvetviami a 

hranicami. 

2. Formy spolupráce agentúry s 

Európskou agentúrou pre pohraničnú a 

pobrežnú stráž a Európskou agentúrou pre 

kontrolu rybárstva v oblasti funkcií 

pobrežnej stráže sa stanovujú v pracovných 

podmienkach v súlade s finančnými 

pravidlami, ktoré sa vzťahujú na agentúry. 

2. Formy spolupráce agentúry s 

Európskou agentúrou pre pohraničnú a 

pobrežnú stráž a Európskou agentúrou pre 

kontrolu rybárstva v oblasti funkcií 

pobrežnej stráže sa stanovujú v pracovných 

podmienkach v súlade s ich príslušnými 

mandátmi a s finančnými pravidlami, 

ktoré sa vzťahujú na agentúry. 

3. Komisia môže prijať vo forme 

odporúčania praktickú príručku o 

európskej spolupráci v oblasti funkcií 

pobrežnej stráže, ktorá bude obsahovať 

usmernenia, odporúčania a najlepšie 

postupy na výmenu informácií a 

spoluprácu na vnútroštátnej úrovni, na 

úrovni Únie a na medzinárodnej úrovni. 

3. Komisia môže prijať vo forme 

odporúčania praktickú príručku 

o európskej spolupráci v oblasti funkcií 

pobrežnej stráže, ktorá bude obsahovať 

usmernenia, odporúčania a najlepšie 

postupy na výmenu informácií 

a spoluprácu na vnútroštátnej úrovni, 

na úrovni Únie a na medzinárodnej úrovni. 
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