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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

V rámci zřízení Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž navrhuje Komise 

spolupráci při výkonu funkcí pobřežní stráže (článek 52). Stejné znění bylo vloženo do 

mandátu Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) a Evropské agentury pro 

kontrolu rybolovu (EFCA). Tato úprava mandátu uvedených tří agentur je právním nástrojem, 

který je nezbytný k posílení spolupráce mezi agenturami a spolupráce s vnitrostátními orgány, 

které vykonávají funkce pobřežní stráže.  

Výbor pro rybolov by rád návrh Komise posílil, pouze pokud jde o spolupráci při výkonu 

„funkcí pobřežní stráže“, které se účastní agentura EFCA. Je třeba definovat funkce pobřežní 

stráže, aby se zabránilo záměnám s jinými úkoly těchto tří agentur, a stanovit přesný rozsah 

spolupráce. Stávající systém spolupráce při výkonu funkcí pobřežní stráže se potýká s průtahy 

a trpí nedostatky, zejména pokud jde o nedostatečnou informovanost o příslušnosti, 

pravomocích a působnosti ostatních orgánů, nízký počet provozních prostředků, 

nedostatečnou interoperabilitu systémů a provozních prostředků a nedostatky v oblasti 

společného plánování a společných operací.  

 

Tento návrh umožní, aby byly námořní činnosti v oblasti dohledu, prevence a kontroly 

koordinovány na evropské úrovni, což má zvýšit informovanost o situaci na moři a podpořit 

soudržnost a účinnost operací z hlediska jejich nákladovosti. Spolupráce umožní posílit 

schopnost Evropské unie reagovat na hrozby a rizika v námořní oblasti a zejména zlepší 

spolupráci mezi evropskými agenturami, ale i mezi všemi ostatními příslušnými subjekty. 

Spolupráce při výkonu funkcí pobřežní stráže zamezí zdvojování úsilí, neboť zajistí, aby 

subjekty, zejména evropské agentury, působily ve vzájemném souladu a účinně vytvářely 

synergie.  

 
Tento návrh umožní, aby tyto tři agentury podpořily vnitrostátní orgány a mohly vykonávat 

společně a účinně činnosti, které by pomáhaly vnitrostátním orgánům provádět operace 

související zejména s kontrolou, bezpečností a dohledem, a to díky poskytování vybavení, 

vzdělání a výměně informací, ale také díky zajištění koordinace, která je nezbytná při 

provádění víceúčelových operací. Vzhledem k aktuální situaci v oblasti migrace má tato 

spolupráce prvořadý význam. Značné migrační toky vyžadují zvýšenou materiální a lidskou 

solidaritu na straně Unie. 

 

Navrhovatel vítá tento návrh, který umožní sladit příspěvky EFCA, EMSA a Evropské 

agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, a to pouze v oblasti spolupráce při výkonu funkcí 

pobřežní stráže. K opatřením jsou využívány vnitrostátní prostředky, koordinace činnosti 

pobřežních stráží však musí být celoevropská. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako 

věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 
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Pozměňovací návrh 1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Evropská agentura pro pohraniční 

a pobřežní stráž by měla mít nezbytné 

vybavení a zaměstnance, které bude vysílat 

do společných operací či zásahů rychlé 

reakce na hranicích. Při zahajování zásahů 

rychlé reakce na žádost členského státu 

nebo za situace, která vyžaduje okamžité 

přijetí opatření, by Evropská agentura pro 

pohraniční a pobřežní stráž měla být za 

tímto účelem schopna vysílat jednotky 

evropské pohraniční a pobřežní stráže 

z rezervního týmu pro rychlé nasazení, 

v němž by měli být stálí příslušníci, jejichž 

počet se bude každoročně skládat z malého 

procenta z celkového počtu příslušníků 

pohraniční stráže v členských státech, jichž 

by mělo být alespoň 1500. Jednotky 

evropské pohraniční a pobřežní stráže 

z rezervního týmu pro rychlé nasazení by 

měly být v případě potřeby okamžitě 

doplněny dalšími jednotkami evropské 

pohraniční a pobřežní stráže. 

(18) Evropská agentura pro pohraniční 

a pobřežní stráž by měla mít nezbytné 

vybavení a zaměstnance, které bude vysílat 

do společných operací či zásahů rychlé 

reakce na hranicích. Při zahajování zásahů 

rychlé reakce na žádost členského státu 

nebo za situace, která vyžaduje okamžité 

přijetí opatření, by Evropská agentura pro 

pohraniční a pobřežní stráž měla být za 

tímto účelem schopna vysílat jednotky 

evropské pohraniční a pobřežní stráže 

z rezervního týmu pro rychlé nasazení, 

v němž by měli být stálí příslušníci, jejichž 

počet se bude každoročně skládat z malého 

procenta z celkového počtu příslušníků 

pohraniční stráže v členských státech, jichž 

by mělo být alespoň 1500. Mezi 

zaměstnanci těchto týmů by měli být také 

tlumočníci nebo osoby plynně hovořící jak 

jazykem hostitelského členského státu, tak 

nejběžněji užívaným jazykem osob, 

s nimiž přicházejí do styku. Jednotky 

evropské pohraniční a pobřežní stráže 

z rezervního týmu pro rychlé nasazení by 

měly být v případě potřeby okamžitě 

doplněny dalšími jednotkami evropské 

pohraniční a pobřežní stráže. 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (19a) Přeprava v malých plavidlech, jež 

nejsou způsobilá k plavbě na moři, vedla 

ke značnému zvýšení počtu úmrtí 

přistěhovalců na vnějších námořních 

hranicích Unie. Spolupráce agentur Unie 

při výkonu funkcí pobřežní stráže by měla 
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zlepšit provozní a technické kapacity 

Evropské agentury pro pohraniční 

a pobřežní stráž a členských států při 

hledání těchto malých plavidel 

a schopnost Unie reagovat. 

Odůvodnění 

Příliv přistěhovalců vedl ke zvýšení počtu úmrtí na moři v souvislosti s plavbou v plavidlech, 

jež nejsou způsobilá k plavbě na moři. Jedním z mnoha cílů evropské spolupráce při výkonu 

funkcí pobřežní stráže je posílit prevenci námořních katastrof a schopnost rychlého zásahu. 

 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Evropská agentura pro pohraniční 

a pobřežní stráž by měla monitorovat vývoj 

výzkumu důležitého pro ochranu vnějších 

hranic a přispívat k němu, včetně využívání 

vyspělých technologií dohledu a měla by 

tyto informace předávat členským státům 

a Komisi. 

(24) Evropská agentura pro pohraniční 

a pobřežní stráž by měla monitorovat vývoj 

výzkumu důležitého pro ochranu vnějších 

hranic a přispívat k němu, včetně využívání 

vyspělých technologií dohledu a měla by 

tyto informace předávat členským státům, 

Komisi a veškerým dalším zúčastněným 

agenturám, včetně Evropské agentury pro 

kontrolu rybolovu. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (27a) S cílem posílit evropskou spolupráci 

při výkonu funkcí pobřežní stráže a co 

nejlépe využívat informace, kapacity 

a systémy, které jsou již k dispozici na 

úrovni Unie, by měla Evropská agentura 

pro pohraniční a pobřežní stráž 

podporovat výměnu informací 

s Evropskou agenturou pro kontrolu 

rybolovu, Evropskou agenturou pro 
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námořní bezpečnost a dalšími orgány 

a subjekty Unie, jako je Satelitní středisko 

Evropské unie. 

Odůvodnění 

Evropská spolupráce při výkonu funkcí pobřežní stráže musí vycházet zejména z informačních 

systémů a kapacit, které již jsou na úrovni EU k dispozici, aby se umožnila lepší synergie 

kapacit. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (27b) Spolupráce při výkonu funkcí 

pobřežní stráže zavedená zejména 

prostřednictvím posílení spolupráce mezi 

vnitrostátními orgány a třemi příslušnými 

agenturami Unie (Evropskou agenturou 

pro pohraniční a pobřežní stráž, 

Evropskou agenturou pro kontrolu 

rybolovu a Evropskou agenturou pro 

námořní bezpečnost) by se neměla týkat 

rozdělení kompetencí mezi tyto agentury, 

pokud jde o stanovení jejich poslání, 

a měla by respektovat jejich svébytnost 

a nezávislost, co se týče jejich původních 

úkolů. Aniž se změní vymezení úkolů 

těchto agentur, měla by tato spolupráce 

umožňovat vytváření synergií mezi 

agenturami. 

Odůvodnění 

Evropská spolupráce při výkonu funkcí pobřežní stráže nemá omezit mandát EFCA. Jejím 

úkolem bude i nadále organizovat operační koordinaci kontrolních a inspekčních činností 

členských států v oblasti rybolovu při dodržení pravidel společné rybářské politiky (SRP) 

s cílem zajistit účinné a jednotné uplatňování pravidel SRP. Cílem spolupráce je posilovat 

toto prvořadé poslání a zaváděním synergií zlepšovat informovanost o situaci na moři 

a schopnost zásahů na moři. 
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Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – bod 14 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 14a) „funkcemi pobřežní stráže“: rozumí 

souhrn úkolů v oblasti vyšetřování, 

monitorování, plánování, organizace 

a operačních činností svěřených 

místnímu, regionálnímu, vnitrostátnímu 

nebo evropskému orgánu, který má 

nezbytnou pravomoc pro provádění 

dohledu nad námořními hranicemi; tyto 

úkoly zahrnují zejména bezpečnost, 

zabezpečení, kontrolu rybolovu, pátrání 

a záchranu na moři, ochranu hranic, 

celní kontrolu, obecné vymáhání práva 

a ochranu životního prostředí. 

Odůvodnění 

Funkce pobřežní stráže nezahrnují pouze ochranu hranic Evropské unie v oblasti 

přistěhovalectví, umožňují také podporovat vnitrostátní orgány tím, že poskytují služby, 

informace, vybavení, vzdělání a koordinaci operací v různých oblastech, například při 

kontrole rybolovu, prevence znečištění mořských vod, pirátství nebo nezákonného 

obchodování různého druhu. Tato definice umožňuje přesně stanovit rozsah spolupráce při 

výkonu funkcí pobřežní stráže podle článku 52. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – bod 1 – písm. r a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ra) napomáhá sdílení informací, zařízení 

a veškerých dalších kapacit Evropské 

agentury pro kontrolu rybolovu 

a Evropské agentury pro námořní 

bezpečnost, je-li zapotřebí jejich podpora 

pro vykonávání zvláštních úkolů, jako je 

například pátrání a záchrana, na něž se 

však neomezuje. 
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Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – bod 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura aktivně monitoruje výzkumné 

a inovační činnosti, které jsou důležité 

z hlediska ochrany vnějších hranic, včetně 

využívání vyspělých technologií dohledu, 

např. dálkově řízených letadlových 

systémů, a z hlediska navracení, a k těmto 

činnostem přispívá. Agentura předává 

výsledky tohoto výzkumu Komisi 

a členským státům. Může tyto výsledky 

podle potřeby používat při společných 

operacích, zásazích rychlé reakce na 

hranicích, návratových operacích 

a návratových zásazích. 

1. Agentura aktivně monitoruje výzkumné 

a inovační činnosti, které jsou důležité 

z hlediska ochrany vnějších hranic, včetně 

využívání vyspělých technologií dohledu, 

např. dálkově řízených letadlových 

systémů, a z hlediska navracení, a k těmto 

činnostem přispívá. Agentura předává 

výsledky tohoto výzkumu Komisi 

a členským státům a veškerým dalším 

zúčastněným agenturám, včetně Evropské 

agentury pro kontrolu rybolovu. Může 

tyto výsledky podle potřeby používat při 

společných operacích, zásazích rychlé 

reakce na hranicích, návratových operacích 

a návratových zásazích. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Článek 52 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 52a 

 Hodnocení evropské spolupráce při 

výkonu funkcí pobřežní stráže 

 1. Nejpozději dne 31. prosince 2021 

předloží Komise Evropskému parlamentu 

a Radě zprávu o hodnocení provádění 

evropské spolupráce při výkonu funkcí 

pobřežní stráže. Tato zpráva se bude 

zabývat zejména:  

 a) způsobem spolupráce mezi Evropskou 

agenturou pro pohraniční a pobřežní 

stráž, Evropskou agenturou pro kontrolu 

rybolovu a Evropskou agenturou pro 

námořní bezpečnost a spolupráce 

s členskými státy; 
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 b) úkoly prováděnými v rámci spolupráce 

a jejich kvantifikovanými výsledky, 

zejména pokud jde o kontrolu rybolovu; 

 c) přínosy této spolupráce, co se týče lepší 

informovanosti o námořní situaci, 

operačních činností a rychlé reakce na 

krizové situace na moři;  

 d) finančními zdroji využitými v rámci této 

spolupráce. 

 2. Evropská agentura pro pohraniční 

a pobřežní stráž, Evropská agentura pro 

kontrolu rybolovu a Evropská agentura 

pro námořní bezpečnost a členské státy 

poskytnou Komisi informace nezbytné pro 

provedení hodnocení podle odstavce 1. 

Odůvodnění 

Evropská spolupráce při výkonu funkcí pobřežní stráže mohla být zahájena především díky 

pilotnímu projektu Evropského parlamentu na rok 2016. Parlament chce být informován 

o výsledcích a synergiích uskutečněných díky tomuto projektu. 
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