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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským 

královstvím o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu 

v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 

2014–2020 jménem Unie 

(13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE)) 

(Souhlas) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (13710/2016), 

– s ohledem na Dohodu mezi Evropskou unií a Norským královstvím o doplňkových 

pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz 

jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 (13711/2016), 

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 77 odst. 

2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování 

Evropské unie (C8-0005/2017), 

– s ohledem na dopis Výboru pro zahraniční věci, 

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a odst. 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu, 

– s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

(A8-0174/2017), 

1. uděluje svůj souhlas s návrhem rozhodnutí Rady; 

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám 

a parlamentům členských států a Norského království. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

V roce 2014 přijaly Evropský parlament a Rada jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost 

nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz (Fond pro vnitřní bezpečnost – 

hranice a víza) na období 2014–2020 (nařízení (EU) 515/2014).  

Hlavním cílem Fondu pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza je zajistit vysokou úroveň 

bezpečnosti v Unii a usnadnit legální cestování prostřednictvím vysoké a jednotné úrovně 

ochrany vnějších hranic a účinného zpracovávání schengenských víz. Finanční prostředky ve 

výši přibližně 2,8 miliardy EUR přidělené na období do roku 2020, a to převážně 

prostřednictvím vnitrostátních programů, mají být použity mimo jiné na výstavbu 

infrastruktury, které je zapotřebí na hraničních přechodech, a na financování systémů 

informačních technologií vyžadovaných Evropským systémem ostrahy hranic (EUROSUR), 

jakož i na akce usnadňující účinné řízení migračních toků, zpracovávání žádostí o víza 

a konzulární spolupráci.  

V čl. 5 odst. 7 nařízení (EU) 515/2014 se stanoví, že země přidružené k provádění, 

uplatňování a rozvoji schengenského acquis se účastní tohoto nástroje v souladu 

s ustanoveními uvedeného nařízení a že mají být uzavřena ujednání týkající se finančních 

příspěvků a doplňkových pravidel nezbytných pro takovou účast. Cílem tohoto návrhu, tj. 

návrhu dohody s Norským královstvím, je zavést právě takové ujednání, aby Komise mohla 

převzít odpovědnost za plnění rozpočtu uvedeného nástroje v této přidružené zemi a stanovit 

příspěvek Norského království do rozpočtu Unie, pokud jde o tento nástroj (přibližně 

19,8 milionu EUR ročně). 

Zpravodaj tento návrh podporuje. Fond pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza vytváří 

mechanismus solidarity, který zapojené státy zavazuje stejnými evropskými pravidly 

k ochraně vnějších hranic v zájmu všech zapojených států, a to jejich jménem. Zpravodaj se 

domnívá, že návrh bude sloužit k plnění klíčového cíle schengenského acquis, totiž ke sdílení 

odpovědnosti za to, že je zajištěna účinná, vysoká a jednotná úroveň ochrany vnějších hranic 

v souladu se závazky Unie v oblasti základních svobod a lidských práv 
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PŘÍLOHA: DOPIS OD VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI 

 
Ref. č.: D (2017)16766 

 

Pan Claude Moraes 

předseda  

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

 

 

Vážený pane předsedo,  

 

dne 30. března 2017 uspořádal Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

(LIBE) výměnu názorů ohledně návrhu doporučení zpravodaje Tomáše Zdechovského 

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím 

o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších 

hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 jménem Unie 

(2016/0322 NLE). 

 

Koordinátoři Výboru pro zahraniční věci (AFET) na své schůzi dne 13. prosince 2016 

rozhodli, že stanovisko výboru AFET k výše zmiňované dohodě bude Vašemu výboru 

a zpravodaji doručeno v podobě dopisu. Jako předseda výboru AFET Vám s radostí zasílám 

stanovisko tohoto výboru. 

 

Jak je specificky uvedeno v návrhu, účelem Fondu pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza je 

vytvořit mechanismus solidarity se stejnými závaznými evropskými pravidly pro zapojené 

státy, pokud jde o ochranu vnějších hranic v zájmu všech ostatních zapojených států a jejich 

jménem. Tento fond má tedy sloužit ke sdílení odpovědnosti za zajišťování „účinné, vysoké 

a jednotné úrovně ochrany vnějších hranic“, jak je uvedeno v článku 15 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/399, a tím i k plnění klíčového cíle schengenského acquis. 

 

S ohledem na výše uvedené výbor AFET podporuje názor zpravodaje výboru LIBE pana 

Zdechovského, že Parlament má udělit svůj souhlas s uzavřením této dohody s Norským 

královstvím jakožto s jednou ze zemí přidružených k Schengenu. 

 

S úctou 

 

 

 

 

David McAllister 
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