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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V posledných rokoch čelí EÚ rastúcemu počtu problémov v oblasti migrácie, mobility a 
bezpečnosti. S cieľom riešiť tieto problémy navrhla Komisia v máji 2018 podstatné zvýšenie 
finančných prostriedkov vyčlenených na migráciu a riadenie hraníc na obdobie 2021 až 2027.

Navrhované nariadenie, ktorým sa ustanovuje nástroj finančnej podpory pre riadenie hraníc a 
víza, je súčasťou Fondu pre integrované riadenie hraníc a zameriava sa výlučne na činnosti 
súvisiace s kontrolami osôb v kontexte hraničných kontrol.

Spravodajca celkovo podporuje navrhované nariadenie, ktoré poskytuje finančný rámec na 
pevné a účinné riadenie hraníc pri súčasnom zabezpečení voľného pohybu osôb. Víta najmä 
zvýšené finančné krytie pridelené tomuto fondu, vyššiu flexibilitu s cieľom účinnejšie 
reagovať na meniace sa výzvy, zameranie na kvalitu výdavkov, ako aj lepší rámec 
monitorovania a hodnotenia. 

Preto zastáva názor, že nástroj, najmä jeho vonkajší rozmer, je primeraný a reaguje na priority 
EÚ. Osobitná pozornosť by sa však mala venovať zabezpečeniu súdržnosti a zvyšovaniu 
synergií medzi týmto nástrojom a všetkým ostatným financovaním v oblasti migrácie a 
riadenia hraníc, či už vonkajšími finančnými nástrojmi EÚ alebo inými nástrojmi a fondmi 
EÚ s vonkajším rozmerom, ako je Fond pre azyl a migráciu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 77 
ods. 2 a článok 79 ods. 2 písm. d),

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 77 
ods. 2 a článok 79 ods. 2 písm. d) a článok 
80,

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Podľa článku 80 ZFEÚ by sa tieto 
politiky a ich vykonávanie mali riadiť 
zásadou solidarity a spravodlivého 
rozdelenia zodpovednosti medzi členskými 
štátmi, a to vrátane finančných dôsledkov.

(2) Podľa článku 80 ZFEÚ by sa tieto 
politiky a ich vykonávanie mali riadiť 
zásadou solidarity a spravodlivého 
rozdelenia zodpovednosti medzi všetkými 
členskými štátmi Únie, a to vrátane 
finančných dôsledkov.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Pri implementácii nástroja by sa 
mali v plnej miere dodržiavať práva 
a zásady zakotvené v Charte základných 
práv Európskej únie, ako aj medzinárodné 
záväzky Únie v oblasti základných práv.

(15) Pri implementácii nástroja by sa 
mali v plnej miere dodržiavať práva a
zásady zakotvené v Charte základných 
práv Európskej únie, ako aj medzinárodné 
záväzky Únie v oblasti základných práv
a zásady zákazu vyhostenia alebo 
vrátenia, pričom sa navyše musia v plnej 
miere dodržiavať zásady transparentnosti 
a vysledovateľnosti.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) V záujme posilnenia 
komplementárnosti a konzistentnosti 
námorných činností, ako aj v záujme 
zamedzenia duplicite vynakladaného úsilia 
a zmiernenia rozpočtových obmedzení 
v oblasti nákladných činností, akými je 
napr. námorná oblasť, by mal nástroj 
podporovať námorné operácie, ktoré majú 
viacúčelový charakter a ktorých hlavným 
cieľom je hraničný dozor, ale pri ktorých 
by bolo zároveň možné súbežne realizovať 
aj ďalšie ciele.

(33) V záujme posilnenia 
komplementárnosti a konzistentnosti 
námorných činností, ako aj v záujme 
zamedzenia duplicite vynakladaného úsilia 
a zmiernenia rozpočtových obmedzení v
oblasti nákladných činností, akými je napr. 
námorná oblasť, by mal nástroj podporovať 
námorné operácie, ktoré majú viacúčelový 
charakter a ktorých hlavným cieľom je 
hraničný dozor, ale pri ktorých by bolo 
zároveň možné súbežne realizovať aj 
ďalšie súvisiace ciele, ako je boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi.
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Opatrenia v tretích krajinách a vo 
vzťahu k tretím krajinám podporované 
prostredníctvom nástroja by sa mali 
realizovať pri plnej súčinnosti a v plnom 
súlade s ostatnými akciami mimo Únie, 
ktoré sú podporované prostredníctvom 
nástrojov Únie na financovanie vonkajšej 
činnosti, a zároveň by mali tieto akcie 
dopĺňať. Pri vykonávaní takýchto akcií by 
sa malo dbať predovšetkým na dosiahnutie 
plného súladu so zásadami a všeobecnými 
cieľmi vonkajšej činnosti a zahraničnej
politiky Únie vo vzťahu k dotknutej krajine 
alebo regiónu. Pokiaľ ide o vonkajší 
rozmer, podpora poskytovaná z nástroja by 
sa mala zamerať na prehĺbenie spolupráce 
s tretími krajinami a na posilnenie 
kľúčových aspektov ich kapacít v oblasti 
hraničného dozoru a riadenia hraníc v tých 
oblastiach, ktoré sú predmetom záujmu 
migračnej politiky a bezpečnostných 
cieľov Únie.

(34) Opatrenia v tretích krajinách a vo 
vzťahu k tretím krajinám podporované 
prostredníctvom nástroja by sa mali 
realizovať pri plnej súčinnosti a v plnom 
súlade s ostatnými akciami mimo Únie, 
ktoré sú podporované prostredníctvom 
nástrojov Únie na financovanie vonkajšej 
činnosti alebo iným finančným nástrojom 
Únie s vonkajším rozmerom, ako je Fond 
pre azyl a migráciu, a zároveň by mali 
tieto akcie dopĺňať. Pri vykonávaní 
takýchto akcií by sa malo dbať 
predovšetkým na dosiahnutie plného 
súladu so zásadami a všeobecnými cieľmi 
vonkajšej činnosti a zahraničnej politiky 
Únie vo vzťahu k dotknutej krajine alebo 
regiónu. Pokiaľ ide o vonkajší rozmer,
podpora poskytovaná z nástroja by sa mala 
zamerať na prehĺbenie spolupráce s tretími 
krajinami a na posilnenie kľúčových 
aspektov ich kapacít v oblasti hraničného 
dozoru a riadenia hraníc v tých oblastiach, 
ktoré sú predmetom záujmu migračnej 
politiky a bezpečnostných cieľov Únie.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Nástroj by mal odrážať potrebu 
väčšej flexibility a zjednodušenia a zároveň 
spĺňať požiadavky predvídateľnosti 
a zaručovať spravodlivé a transparentné 
rozdeľovanie zdrojov v záujme plnenia 
cieľov stanovených v tomto nariadení.

(37) Nástroj by mal odrážať potrebu 
väčšej flexibility a zjednodušenia a zároveň 
spĺňať požiadavky predvídateľnosti 
a zaručovať spravodlivé a transparentné 
rozdeľovanie zdrojov v záujme plnenia 
cieľov stanovených v tomto nariadení. 
V záujme splnenia požiadaviek na 
transparentnosť financovania musí 
Európska komisia v spolupráci 



PE628.605v02-00 6/19 AD\1171239SK.docx

SK

s členskými štátmi zverejňovať informácie 
o vývoji ročných a viacročných programov 
tematického mechanizmu. Členské štáty 
by mali mať povinnosť zdieľať všetky 
informácie, ktoré majú k dispozícii, 
o vývoji programov v rámci zdieľaného 
riadenia. Komisia by tieto informácie 
mala centralizovať a zverejňovať ich na 
jednom portáli.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Časť zdrojov, ktoré budú v rámci 
nástroja k dispozícii, by sa takisto mohla 
prideliť na programy členských štátov na 
účely implementácie osobitných akcií, a to 
nad rámec počiatočne pridelených 
prostriedkov. Tieto osobitné akcie by mali 
byť identifikované na úrovni Únie a mali 
by sa týkať akcií, ktoré si vyžadujú 
spoločné úsilie, alebo akcií, ktoré sú 
potrebné z hľadiska reakcie na vývoj 
v Únii a pri ktorých sa vyžaduje, aby sa 
jednému alebo viacerým členských štátom 
poskytli dodatočné finančné prostriedky. 
Ide napr. o nákup technického vybavenia 
prostredníctvom národných programov 
členských štátov, ktoré Európska agentúra 
pre pohraničnú a pobrežnú stráž potrebuje 
na vykonávanie svojich operačných 
činností, modernizáciu procesu 
spracovania žiadostí o víza, vývoj nových 
rozsiahlych informačných systémov 
a zabezpečenie interoperability týchto 
systémov. Tieto osobitné akcie vymedzí 
Komisia vo svojich pracovných 
programoch.

(43) Časť zdrojov, ktoré budú v rámci 
nástroja k dispozícii, by sa takisto mohla 
prideliť na programy členských štátov na 
účely implementácie osobitných akcií, a to 
nad rámec počiatočne pridelených 
prostriedkov. Tieto osobitné akcie by mali 
byť identifikované na úrovni Únie a mali 
by sa týkať akcií, ktoré si vyžadujú 
spoločné úsilie medzi členskými štátmi, 
alebo akcií, ktoré sú potrebné z hľadiska 
reakcie na vývoj v Únii a pri ktorých sa 
vyžaduje, aby sa jednému alebo viacerým 
členských štátom poskytli dodatočné 
finančné prostriedky. Ide napr. o nákup 
technického vybavenia prostredníctvom 
národných programov členských štátov, 
ktoré Európska agentúra pre pohraničnú a
pobrežnú stráž potrebuje na vykonávanie 
svojich operačných činností, modernizáciu 
procesu spracovania žiadostí o víza, vývoj 
nových rozsiahlych informačných 
systémov a zabezpečenie interoperability
týchto systémov. Tieto osobitné akcie 
vymedzí Komisia vo svojich pracovných 
programoch.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Politickým cieľom nástroja ako 
súčasti Fondu pre integrované riadenie 
hraníc je zabezpečiť razantné a účinné 
európske integrované riadenie hraníc na 
vonkajších hraniciach a zároveň zaručiť 
voľný pohyb osôb v Únii a to, v plnom 
súlade so záväzkami Únie v oblasti 
základných práv, a v konečnom dôsledku 
tak prispieť k zaisteniu vysokej úrovne 
bezpečnosti v Únii.

1. Politickým cieľom nástroja ako 
súčasti Fondu pre integrované riadenie 
hraníc je zabezpečiť razantné a účinné 
európske integrované riadenie hraníc na 
vonkajších hraniciach a zároveň zaručiť 
voľný pohyb osôb v Únii a to, v plnom 
súlade so záväzkami Únie v oblasti 
základných práv, a v konečnom dôsledku 
tak prispieť k zaisteniu vysokej úrovne 
bezpečnosti a ochrany v Únii.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podpora účinného európskeho 
integrovaného riadenia hraníc na 
vonkajších hraniciach, ktoré vykonáva 
európska pohraničná a pobrežná stráž 
v rámci spoločnej zodpovednosti 
Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž a vnútroštátnych orgánov 
zodpovedných za riadenie hraníc, a to 
v záujme umožnenia legitímneho 
prekračovania hraníc, predchádzania 
nelegálnemu prisťahovalectvu 
a cezhraničnej trestnej činnosti a ich 
odhaľovania, ako aj v záujme účinného 
riadenia migračných tokov;

a) podpora účinného európskeho 
integrovaného riadenia hraníc na 
vonkajších hraniciach, ktoré vykonáva 
európska pohraničná a pobrežná stráž v
rámci spoločnej zodpovednosti Európskej 
agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a
vnútroštátnych orgánov zodpovedných za 
riadenie hraníc, a to v záujme umožnenia 
legitímneho prekračovania hraníc, 
predchádzania neregulárnemu
prisťahovalectvu a cezhraničnej trestnej 
činnosti a ich odhaľovania, ako aj v záujme 
účinného riadenia migračných tokov, pri 
zabezpečení dodržiavania práva na azyl 
a uplatňovaní zásad solidarity 
a spravodlivého rozdelenia záťaže;

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Akcie financované v rámci tohto 
nástroja sa vykonávajú pri plnom 
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rešpektovaní základných práv a ľudskej 
dôstojnosti. Tieto akcie sú v súlade najmä 
s ustanoveniami Charty základných práv 
Európskej únie, právom Únie v oblasti 
ochrany údajov, Európskym dohovorom o 
ochrane ľudských práv a základných 
slobôd, zásadou spravodlivého 
zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, právom na azyl a právom 
na medzinárodnú ochranu, zásadou 
zákazu vyhostenia alebo vrátenia 
a medzinárodnými záväzkami Únie 
a členských štátov vyplývajúcimi z ich 
pristúpenia k medzinárodným nástrojom, 
ako je napríklad Ženevský dohovor 
z 28. júla 1951 o právnom postavení 
utečencov doplnený Newyorským 
protokolom z 31. januára 1967.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Pri vykonávaní akcií 
financovaných v rámci nástroja 
súvisiacich s dozorom nad námornými 
hranicami členské štáty venujú osobitnú 
pozornosť povinnosti poskytovať pomoc 
osobám v núdzi, ktorá im vyplýva 
z medzinárodného námorného práva. Z 
tohto hľadiska sa môžu zariadenia a 
systémy podporované v rámci nástroja 
použiť pri pátracích a záchranných 
situáciách, ku ktorým môže dôjsť počas 
operácie námorného hraničného dozoru, 
s cieľom pomôcť zabezpečiť ochranu a 
záchranu na mori.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia a členské štáty zabezpečia, 
aby podpora poskytovaná na základe tohto 
nariadenia a prostredníctvom členských 
štátov bola v súlade s príslušnými 
činnosťami, politikami a prioritami Únie 
a aby dopĺňala ostatné nástroje Únie.

2. Komisia, Európsky parlament a
členské štáty zabezpečia, aby podpora 
poskytovaná na základe tohto nariadenia a
prostredníctvom členských štátov bola v
súlade s príslušnými činnosťami, 
politikami a prioritami Únie a aby dopĺňala 
ostatné nástroje Únie.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia stanoví celkovú sumu, 
ktorá bude pre tematický nástroj 
k dispozícii z prostriedkov, ktoré boli 
vyčlenené z rozpočtu Únie na daný rok.

5. Komisia po konzultácii 
s Európskym parlamentom stanoví 
celkovú sumu, ktorá bude pre tematický 
nástroj k dispozícii z prostriedkov, ktoré 
boli vyčlenené z rozpočtu Únie na daný 
rok.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia prijme v súvislosti 
s tematickým nástrojom rozhodnutia 
o financovaní, ako sa uvádza v článku 110 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
v ktorých sa určia ciele a akcie, ktoré sa 
majú podporovať, a uvedú sa sumy na 
financovanie každej z jeho zložiek 
uvedených v odseku 1. V rozhodnutiach 
o financovaní sa v prípade potreby stanoví 
celková suma vyčlenená na operácie 
kombinovaného financovania.

6. Komisia po konzultácii 
s Európskym parlamentom prijme v
súvislosti s tematickým nástrojom 
rozhodnutia o financovaní, ako sa uvádza v
článku 110 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách, v ktorých sa určia ciele a akcie, 
ktoré sa majú podporovať, a uvedú sa sumy 
na financovanie každej z jeho zložiek 
uvedených v odseku 1. V rozhodnutiach 
o financovaní sa v prípade potreby stanoví 
celková suma vyčlenená na operácie 
kombinovaného financovania.

Pozmeňujúci návrh 15
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Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Po prijatí rozhodnutí o financovaní 
podľa odseku 3 môže Komisia programy 
implementované v rámci zdieľaného 
riadenia príslušným spôsobom zmeniť.

7. Po prijatí rozhodnutí o financovaní 
podľa odseku 3 môže Komisia po 
konzultácii s Európskym parlamentom 
programy implementované v rámci 
zdieľaného riadenia príslušným spôsobom 
zmeniť.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Tento oddiel sa vzťahuje na časť 
finančného krytia, ktorá je uvedená 
v článku 7 ods. 2 písm. a), a na dodatočné 
zdroje, ktoré sa majú implementovať 
v rámci zdieľaného riadenia v súlade 
s rozhodnutím Komisie o tematickom 
nástroji podľa článku 8.

1. Tento oddiel sa vzťahuje na časť 
finančného krytia, ktorá je uvedená v
článku 7 ods. 2 písm. a), a na dodatočné 
zdroje, ktoré sa majú implementovať v
rámci zdieľaného riadenia v súlade s
rozhodnutím Komisie o tematickom 
nástroji podľa článku 8, prijatým po 
konzultácii s Európskym parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia zabezpečí, aby Európska 
agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, 
prípadne agentúra eu-LISA, boli už 
v počiatočnej fáze zapojené do procesu 
tvorby programov členských štátov, pokiaľ 
tieto programy spadajú do rozsahu 
pôsobnosti týchto agentúr.

2. Komisia a Európsky parlament 
zabezpečia, aby Európska agentúra pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž, prípadne 
agentúra eu-LISA, boli už v počiatočnej 
fáze zapojené do procesu tvorby 
programov členských štátov, pokiaľ tieto 
programy spadajú do rozsahu pôsobnosti 
týchto agentúr.

Pozmeňujúci návrh 18
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Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vedie konzultácie s Európskou 
agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž 
o návrhoch programov s osobitným 
dôrazom na činnosti, na ktoré sa vzťahuje 
operačná podpora, v súlade s článkom 3 
ods. 2 písm. a) s cieľom zabezpečiť 
konzistentnosť a komplementárnosť akcií 
agentúry a členských štátov v oblasti 
riadenia hraníc, ako aj s cieľom zabrániť 
dvojitému financovaniu a dosiahnuť 
nákladovú efektívnosť.

3. Komisia vedie konzultácie s
Európskou agentúrou pre pohraničnú a
pobrežnú stráž o návrhoch programov s
osobitným dôrazom na činnosti, na ktoré sa 
vzťahuje operačná podpora, v súlade s
článkom 3 ods. 2 písm. a) s cieľom 
zabezpečiť konzistentnosť a
komplementárnosť akcií agentúry a
členských štátov v oblasti riadenia hraníc, 
ako aj s cieľom zabrániť dvojitému 
financovaniu a dosiahnuť nákladovú 
efektívnosť.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia môže zapojiť Európsku 
agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž, 
prípadne agentúru eu-LISA, do úloh 
v oblasti monitorovania a hodnotenia 
uvedených v oddiele 5, a to najmä s cieľom 
zabezpečiť, aby akcie implementované 
s podporou nástroja boli v súlade 
s príslušným acquis Únie a s dohodnutými 
prioritami Únie.

4. Komisia a Európsky parlament 
môžu zapojiť Európsku agentúru pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž, prípadne 
agentúru eu-LISA, do úloh v oblasti 
monitorovania a hodnotenia uvedených v
oddiele 5, a to najmä s cieľom zabezpečiť, 
aby akcie implementované s podporou 
nástroja boli v súlade s príslušným acquis
Únie a s dohodnutými prioritami Únie.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 12 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. Pokiaľ ide o materiálno-technické 
vybavenie, vrátane dopravných 
prostriedkov, a komunikačné systémy, 
ktoré sú potrebné na účinnú a bezpečnú 
kontrolu hraníc a ktoré boli zakúpené 

12. Pokiaľ ide o materiálno-technické 
vybavenie vrátane dopravných 
prostriedkov a komunikačné systémy, ktoré 
sú potrebné na účinnú a bezpečnú kontrolu 
hraníc a na pátracie a záchranné operácie 
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s podporou nástroja, uplatňujú sa tieto 
požiadavky:

a ktoré boli zakúpené s podporou nástroja, 
uplatňujú sa tieto požiadavky:

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13. Odborná príprava v oblasti riadenia 
hraníc, ktorá sa realizuje s podporou 
nástroja, musí vychádzať z príslušných 
harmonizovaných európskych noriem 
v oblasti vzdelávania a zo spoločných 
noriem odbornej prípravy pre príslušníkov 
hraničnej a pobrežnej stráže so 
zabezpečenou kvalitou.

13. Odborná príprava v oblasti riadenia 
hraníc, ktorá sa realizuje s podporou 
nástroja, musí vychádzať z príslušných 
harmonizovaných európskych noriem v
oblasti vzdelávania a zo spoločných noriem 
odbornej prípravy pre príslušníkov 
hraničnej a pobrežnej stráže so 
zabezpečenou kvalitou, pričom sa musia 
zohľadniť najmä otázky ľudských práv 
a s nimi súvisiace medzinárodné 
dohovory.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia v roku 2024 pridelí na 
programy dotknutých členských štátov 
dodatočnú sumu uvedenú v článku 10 ods. 
1 písm. b), a to v súlade s kritériami 
uvedenými v bode 1 písm. c) a bodoch 2 až 
11 prílohy I. Tieto prostriedky sa pridelia 
na základe najnovších dostupných 
štatistických údajov pre kritériá uvedené 
v bode 1 písm. c) a bodoch 2 až 11 prílohy 
I. Toto financovanie sa uplatňuje od 
kalendárneho roka 2025.

1. Po konzultácii s Európskym 
parlamentom Komisia v roku 2024 pridelí 
na programy dotknutých členských štátov 
dodatočnú sumu uvedenú v článku 10 ods. 
1 písm. b), a to v súlade s kritériami 
uvedenými v bode 1 písm. c) a bodoch 2 až 
11 prílohy I. Tieto prostriedky sa pridelia 
na základe najnovších dostupných 
štatistických údajov pre kritériá uvedené 
v bode 1 písm. c) a bodoch 2 až 11 prílohy 
I. Toto financovanie sa uplatňuje od 
kalendárneho roka 2025.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri prideľovaní finančných 
prostriedkov z tematického nástroja od 
roku 2025 sa v prípade potreby zohľadní 
pokrok pri dosahovaní čiastkových cieľov 
výkonnostného rámca uvedeného v článku 
12 nariadenia (EÚ) .../... [všeobecné 
nariadenie], ako aj zistené nedostatky v 
implementácii.

3. Pri prideľovaní finančných 
prostriedkov z tematického nástroja od 
roku 2025 sa v prípade potreby zohľadní 
pokrok pri dosahovaní čiastkových cieľov 
výkonnostného rámca uvedeného v článku 
12 nariadenia (EÚ) .../... [všeobecné 
nariadenie], ako aj zistené nedostatky v 
implementácii. Programy budú 
predmetom preskúmania v polovici 
obdobia v súlade s článkami 14 a 40 
nariadenia (EÚ) č. ... / ... [všeobecné 
nariadenie] a článkom 26 tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty odôvodnia 
v programe a vo výročných správach 
o výkonnosti uvedených v článku 27, akým 
spôsobom využili operačnú podporu na 
dosiahnutie cieľov tohto nariadenia. Pred 
schválením programu Komisia po 
konzultácii s Európskou agentúrou pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž, pokiaľ ide 
o rozsah pôsobnosti agentúry podľa článku 
12 ods. 3, posúdi východiskovú situáciu 
v členských štátoch, ktoré vyjadrili svoj 
úmysel využiť operačnú podporu, pričom 
zohľadní informácie poskytnuté týmito 
členskými štátmi a v príslušných prípadoch 
aj informácie dostupné na základe 
schengenského hodnotenia a posúdenia 
zraniteľnosti vrátane odporúčaní, ktoré 
z nich vyplývajú.

4. Členské štáty odôvodnia 
v programe a vo výročných správach 
o výkonnosti uvedených v článku 27, akým 
spôsobom využili operačnú podporu na 
dosiahnutie cieľov tohto nariadenia. Pred 
schválením programu Komisia po 
konzultácii s Európskym parlamentom a s 
Európskou agentúrou pre pohraničnú a
pobrežnú stráž, pokiaľ ide o rozsah 
pôsobnosti agentúry podľa článku 12 ods. 
3, posúdi východiskovú situáciu v
členských štátoch, ktoré vyjadrili svoj 
úmysel využiť operačnú podporu, pričom 
zohľadní informácie poskytnuté týmito 
členskými štátmi a v príslušných prípadoch 
aj informácie dostupné na základe 
schengenského hodnotenia a posúdenia 
zraniteľnosti vrátane odporúčaní, ktoré z
nich vyplývajú.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
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Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z nástroja sa môžu podporovať opatrenia 
technickej pomoci implementované na 
podnet Komisie alebo v jej mene. Tieto 
opatrenia sa môžu financovať vo výške 100 
%.

Z nástroja sa môžu podporovať opatrenia 
technickej pomoci implementované na 
podnet Komisie alebo v jej mene po 
konzultácii s Parlamentom. Tieto 
opatrenia sa môžu financovať vo výške 100 
%.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príjemcovia finančných 
prostriedkov Únie priznávajú pôvod 
a zabezpečujú viditeľnosť finančných 
prostriedkov Únie najmä pri propagácii 
akcií a ich výsledkov tým, že poskytujú 
ucelené, účinné a primerané cielené 
informácie rôznym cieľovým skupinám 
vrátane médií a verejnosti.

1. Príjemcovia finančných 
prostriedkov Únie priznávajú pôvod a
zabezpečujú viditeľnosť, transparentnosť 
a vysledovateľnosť finančných 
prostriedkov Únie najmä pri propagácii 
akcií a ich výsledkov tým, že poskytujú 
ucelené, účinné a primerané cielené 
informácie rôznym cieľovým skupinám 
vrátane médií a verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V súlade s požiadavkami na 
podávanie správ podľa článku 41 ods. 3 
písm. h) bodov i) a iii) nariadenia 
o rozpočtových pravidlách Komisia 
poskytuje Európskemu parlamentu a Rade 
informácie o výkonnosti v súlade 
s prílohou V.

1. V súlade s požiadavkami na 
podávanie správ podľa článku 41 ods. 3 
písm. h) bodov i) a ii) nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/10461a Komisia
každoročne poskytuje Európskemu 
parlamentu a Rade informácie 
o výkonnosti v súlade s prílohou V.

____________________

1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 
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z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, 
ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, o zmene nariadení (EÚ) 
č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) 
č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) 
č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) 
č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 
a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 
(Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia vykoná hodnotenie 
v polovici obdobia a spätné hodnotenie 
tohto nariadenia, ako aj akcií 
implementovaných v rámci tohto nástroja.

1. Komisia vykoná hodnotenie 
v polovici obdobia a spätné hodnotenie 
tohto nariadenia, ako aj akcií 
implementovaných v rámci tohto nástroja. 
Zistenia vyplývajúce z hodnotení sa 
bezodkladne zašlú Európskemu 
parlamentu.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia po preskúmaní v polovici 
obdobia a pri retrospektívnom 
preskúmaní predloží Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov: ((

a) priebežnú hodnotiacu správu o 
vykonávaní tohto nariadenia do júna 
2024; táto priebežná hodnotiaca správa 
bude zahŕňať posúdenie preskúmania 
v polovici trvania uskutočneného v súlade 
s týmto nariadením a s nariadením (EÚ) 
č. .../... [VN];
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b) hodnotiacu správu ex post o vplyve 
tohto nariadenia a osobitných nariadení 
po ukončení národných programov, a to 
najneskôr do 30. júna 2027. 

Európsky parlament vyzve Komisiu, aby 
sa zúčastnila na štruktúrovanom dialógu 
o preskúmaní v polovici obdobia a 
hodnotení ex post.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do 15. februára 2023 a do 
rovnakého dňa každého nasledujúceho 
roku až do roku 2031 vrátane predložia 
členské štáty Komisii výročnú správu 
o výkonnosti uvedenú v článku 36 ods. 6 
nariadenia (EÚ) ... /... [všeobecné 
nariadenie]. Správa predložená v roku 
2023 sa bude vzťahovať na implementáciu 
programu do 30. júna 2022.

1. Do 15. februára 2023 a do 
rovnakého dňa každého nasledujúceho 
roku až do roku 2031 vrátane predložia 
členské štáty Komisii a Európskemu 
parlamentu výročnú správu o výkonnosti 
uvedenú v článku 36 ods. 6 nariadenia 
(EÚ) ... /... [všeobecné nariadenie]. Správa 
predložená v roku 2023 sa bude vzťahovať 
na implementáciu programu do 30. júna 
2022.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od 1. januára 2021. Uplatňuje sa od 1. januára 2021 do 31. 
decembra 2027.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) výmena najlepších postupov na 
hodnotenie, presadzovanie, podporu 
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a ďalší rozvoj politík a cieľov Únie, 
najmä pokiaľ ide o ochranu základných 
práv v kontexte rôznych zložiek hraničnej 
kontroly, predovšetkým pokiaľ ide 
o identifikáciu, okamžitú pomoc a
usmernenie zraniteľných osôb, najmä 
žien, detí a maloletých bez sprievodu, na 
služby zabezpečujúce ich ochranu;

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Opatrenia zamerané na zlepšenie 
interoperability systémov IT 
a komunikačných sietí.
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