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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

V rámci zriadenia Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž Komisia navrhuje 

spoluprácu pri plnení funkcií pobrežnej stráže (článok 52). Text zhodný s týmto článkom bol 

uvedený v mandáte Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) a Európskej 

agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA). Táto úprava mandátov troch agentúr je právnym 

nástrojom nevyhnutným na rozšírenie spolupráce medzi agentúrami a spolupráce 

s vnútroštátnymi orgánmi, ktoré vykonávajú funkcie pobrežnej stráže.  

Výbor pre rybárstvo si želá rozšíriť návrh Komisie, iba pokiaľ ide o spoluprácu pri plnení 

funkcií pobrežnej stráže, na ktorej sa podieľa EFCA. Funkcie pobrežnej stráže sa musia 

vymedziť, aby nedochádzalo k zámene s ďalšími úlohami troch agentúr a aby bolo možné 

spresniť rozsah spolupráce. Súčasný systém spolupráce pri plnení funkcií pobrežnej stráže je 

pomalý a vyskytujú sa v ňom nedostatky, a to najmä z dôvodu chýbajúcich informácií 

o kompetenciách, právomociach a kapacitách ostatných agentúr, obmedzeného množstva 

prevádzkových aktív, nedostatočnej interoperability systémov a aktív a obmedzení súvisiacich 

s plánovaním a so spoločnými operáciami.  

 

Vďaka tomuto návrhu sa budú koordinovať operácie dohľadu, preventívne operácie 

a operácie námornej kontroly na európskej úrovni s cieľom zlepšovať informovanosť 

o námornej situácii a podporovať zosúladené a účinné opatrenia z hľadiska nákladovej 

efektívnosti. Spolupráca umožní posilniť schopnosť Únie reagovať na námorné hrozby 

a riziká, a to najmä zlepšovaním spolupráce medzi európskymi agentúrami, ale aj medzi 

inými kompetentnými subjektmi. Vďaka tejto spolupráci pri plnení funkcií pobrežnej stráže 

bude možné zabrániť zdvojovaniu úsilia, keďže sa zabezpečí, aby subjekty, a to najmä 

európske agentúry, konali zosúladeným a účinným spôsobom v záujme rozvoja súčinnosti.  

 

Tento návrh umožní, aby tieto tri agentúry poskytovali podporu vnútroštátnym orgánom a 

mohli spoločne a účinne postupovať pri podporovaní vnútroštátnych orgánov s cieľom 

vykonávať najmä kontrolné a bezpečnostné operácie a operácie dohľadu, a to vďaka 

poskytovaniu vybavenia, odbornej prípravy a výmene informácií, ale aj zabezpečovaním 

potrebnej koordinácie viacrozmerných operácií. V súvislosti so súčasnou migračnou situáciu 

je takáto spolupráca prvoradá, pretože veľké migračné toky si od Únie vyžadujú väčšiu 

materiálnu a ľudskú solidaritu.  

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta tento návrh, ktorý má umožniť spojiť 

právomoci EFCA, EMSA a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž výhradne v 

oblasti spolupráce pri plnení funkcií pobrežnej stráže. Aj keď sú operačné prostriedky 

vnútroštátne, spolupráca pri plnení funkcií pobrežnej stráže môže byť iba európska. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby 

ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Európska agentúra pre pohraničnú a 

pobrežnú stráž by mala mať k dispozícii 

potrebné vybavenie a personál, ktoré sa 

nasadia pri spoločných operáciách alebo 

rýchlych pohraničných zásahoch. Na tento 

účel by mala byť v prípade začatia 

rýchleho pohraničného zásahu na žiadosť 

členského štátu alebo v súvislosti so 

situáciou, ktorá si vyžaduje naliehavú 

akciu, schopná nasadiť tímy európskej 

pohraničnej a pobrežnej stráže z rezervnej 

skupiny rýchleho nasadenia, pričom túto 

rezervu by mali predstavovať stále zbory 

tvorené malým percentom celkového počtu 

príslušníkov pohraničnej stráže v 

členských štátoch a počet ich členov má 

byť najmenej 1 500. Nasadenie tímov 

európskej pohraničnej a pobrežnej stráže z 

rezervnej skupiny rýchleho nasadenia by 

malo byť podľa potreby okamžite doplnené 

dodatočnými tímami európskej pohraničnej 

a pobrežnej stráže. 

(18) Európska agentúra pre pohraničnú a 

pobrežnú stráž by mala mať k dispozícii 

potrebné vybavenie a personál, ktoré sa 

nasadia pri spoločných operáciách alebo 

rýchlych pohraničných zásahoch. Na tento 

účel by mala byť v prípade začatia 

rýchleho pohraničného zásahu na žiadosť 

členského štátu alebo v súvislosti so 

situáciou, ktorá si vyžaduje naliehavú 

akciu, schopná nasadiť tímy európskej 

pohraničnej a pobrežnej stráže z rezervnej 

skupiny rýchleho nasadenia, pričom túto 

rezervu by mali predstavovať stále zbory 

tvorené malým percentom celkového počtu 

príslušníkov pohraničnej stráže v 

členských štátoch a počet ich členov má 

byť najmenej 1 500. Členmi týchto tímov 

by mali byť i tlmočníci alebo osoby 

plynule hovoriace jazykom hostiteľského 

členského štátu, ako aj jazykom, ktorý 

osoby, s ktorými potrebujú komunikovať, 

používajú najčastejšie. Nasadenie tímov 

európskej pohraničnej a pobrežnej stráže z 

rezervnej skupiny rýchleho nasadenia by 

malo byť podľa potreby okamžite doplnené 

dodatočnými tímami európskej pohraničnej 

a pobrežnej stráže. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (19a) Prepravovanie v člnoch, ktoré nie sú 

prispôsobené na plavbu na mori, prináša 

výrazné zvýšenie počtu úmrtí migrantov 

na vonkajších námorných hraniciach 

Únie. Spolupráca medzi agentúrami Únie 

pri plnení funkcií pohraničnej stráže by 

mala okrem iného zlepšiť operačnú a 
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technickú spôsobilosť Európskej agentúry 

pre pohraničnú a pobrežnú stráž a 

členských štátov v oblasti detekcie týchto 

malých člnov a schopnosť Únie reagovať. 

Odôvodnenie 

Prílev migrantov priniesol zvyšujúci sa počet úmrtí na mori súvisiacich s plavbou na 

nevhodných plavidlách. Jedným z mnohých cieľov európskej spolupráce pri plnení funkcií 

pobrežnej stráže je posilniť prevenciu katastrof na mori a spôsobilosť rýchlej reakcie.  

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Európska agentúra pre pohraničnú a 

pobrežnú stráž by mala monitorovať rozvoj 

výskumu významného pre kontrolu 

vonkajších hraníc a prispievať k nemu, 

vrátane používania moderných sledovacích 

technológií, a mala by šíriť tieto informácie 

členským štátom a Komisii. 

(24) Európska agentúra pre pohraničnú a 

pobrežnú stráž by mala monitorovať rozvoj 

výskumu významného pre kontrolu 

vonkajších hraníc a prispievať k nemu, 

vrátane používania moderných sledovacích 

technológií, a mala by šíriť tieto informácie 

členským štátom, Komisii a všetkým 

ostatným zúčastneným agentúram vrátane 

Európskej agentúry pre kontrolu 

rybárstva. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (27a) S cieľom posilniť európsku 

spoluprácu pri plnení funkcií pobrežnej 

stráže a čo najlepšie využívať informácie, 

kapacity a systémy, ktoré sú už na 

európskej úrovni k dispozícii, by mala 

Európska agentúra pre pohraničnú a 

pobrežnú stráž podporovať výmenu 

informácií s Európskou agentúrou pre 

kontrolu rybárstva, Európskou námornou 

bezpečnostnou agentúrou a inými 
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orgánmi a organizáciami Únie, ako je 

napr. Satelitné stredisko Európskej únie. 

Odôvodnenie 

Európska spolupráca pri plnení funkcií pobrežnej stráže sa musí opierať najmä o informačné 

systémy a kapacity, ktoré sú už na európskej úrovni k dispozícii, tým, že umožnia lepšiu 

súčinnosť kapacít. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 b (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (27b) Spolupráca v oblasti plnenia funkcií 

pobrežnej stráže, uskutočňovaná najmä 

prostredníctvom posilnenej spolupráce 

vnútroštátnych orgánov s tromi 

príslušnými agentúrami Únie (Európskou 

agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú 

stráž, Európskou agentúrou pre kontrolu 

rybárstva a Európskou námornou 

bezpečnostnou agentúrou ), by nemala 

mať vplyv na rozdelenie právomocí medzi 

týmito agentúrami, pokiaľ ide o 

vymedzenie ich úloh, ani zasahovať ich 

samostatnosť a nezávislosť z hľadiska ich 

pôvodných úloh. Táto spolupráca by mala 

umožňovať vytváranie súčinnosti medzi 

týmito agentúrami, a to bez toho, aby 

došlo k zmene náplne ich práce. 

Odôvodnenie 

Zámerom európskej spolupráce pri plnení funkcií pobrežnej stráže nie je obmedziť mandát 

EFCA. Jej úlohou i naďalej zostáva organizácia operačnej koordinácie kontrolných a 

inšpekčných činností členských štátov v oblasti rybárstva v súlade s pravidlami spoločnej 

rybárskej politiky s cieľom zabezpečiť účinné a jednotné uplatňovanie pravidiel spoločnej 

rybárskej politiky. Cieľom spolupráce je posilniť túto prvotnú úlohu a vytváraním súčinnosti 

zlepšovať poznanie námornej situácie a schopnosť reakcie EÚ na mori. 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – bod 14 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 14a. „funkcie pobrežnej stráže“ je súbor 

informačných, monitorovacích, 

plánovacích, organizačných a operačných 

úloh zverených miestnemu, 

regionálnemu, vnútroštátnemu alebo 

európskemu orgánu, ktorý má 

požadovanú právomoc na vykonávanie 

námorného dozoru; k týmto úlohám patrí 

najmä bezpečnosť, ochrana, kontrola 

rybolovu, pátranie a záchrana na mori, 

kontrola hraníc, colná kontrola, 

všeobecné presadzovanie právnych 

predpisov a ochrana životného prostredia. 

Odôvodnenie 

Funkcie pobrežnej stráže sa neobmedzujú iba na dozor nad hranicami EÚ v oblasti migrácie; 

môžu taktiež zahŕňať podporu vnútroštátnych orgánov poskytovaním služieb, informácií, 

vybavenia, odbornej prípravy a koordináciou operácií v rozličných oblastiach, ako je 

kontrola rybárstva, predchádzanie znečisťovaniu mora, pirátstvu alebo rôznym druhom 

pašeráctva. Toto vymedzenie umožňuje spresniť rozsah spolupráce pri plnení funkcií 

pobrežnej stráže stanovenej v článku 52. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno r a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ra) pomáha pri spoločnom využívaní 

informácií, vybavenia a všetkých 

ostatných kapacít Európskej agentúry pre 

kontrolu rybárstva a Európskej námornej 

bezpečnostnej agentúry, ak je ich podpora 

potrebná na vykonávanie osobitných úloh, 

napr. pátracích a záchranných operácií, 

ako aj ďalších úloh. 
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Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra proaktívne monitoruje a 

podporuje výskumné a inovačné činnosti 

týkajúce sa kontroly vonkajších hraníc, 

vrátane používania moderných sledovacích 

zariadení, ako sú systémy diaľkovo 

riadených lietadiel, a návratu. Agentúra 

zabezpečí rozoslanie výsledkov tohto 

výskumu Komisii a členským štátom. Tieto 

výsledky môže náležite použiť v 

spoločných operáciách, rýchlych 

pohraničných zásahoch, návratových 

operáciách a návratových zásahoch. 

1. Agentúra proaktívne monitoruje a 

podporuje výskumné a inovačné činnosti 

týkajúce sa kontroly vonkajších hraníc, 

vrátane používania moderných sledovacích 

zariadení, ako sú systémy diaľkovo 

riadených lietadiel, a návratu. Agentúra 

zabezpečí rozoslanie výsledkov tohto 

výskumu Komisii a členským štátom 

a všetkým ostatným zúčastneným 

agentúram vrátane Európskej agentúry 

pre kontrolu rybárstva. Tieto výsledky 

môže náležite použiť v spoločných 

operáciách, rýchlych pohraničných 

zásahoch, návratových operáciách a 

návratových zásahoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Článok 52 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 52a 

 Hodnotenie európskej spolupráce pri 

plnení funkcií pobrežnej stráže 

 1. Najneskôr 31. decembra 2021 predloží 

Komisia Európskemu parlamentu a Rade 

hodnotiacu správu o vykonávaní 

spolupráce pri plnení funkcií pobrežnej 

stráže. V tejto správe sa analyzujú a 

prezentujú najmä:  

 a) spôsoby spolupráce medzi Európskou 

agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú 

stráž, Európskou agentúrou pre kontrolu 

rybárstva a Európskou námornou 

bezpečnostnou agentúrou, ako aj spôsoby 

spolupráce s členskými štátmi; 
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 b) úlohy vykonané v rámci tejto 

spolupráce a ich vyčíslené výsledky, 

najmä pokiaľ ide o kontrolu rybárstva; 

 c) výhody tejto spolupráce z hľadiska 

znalosti situácie na mori, operačných 

činností a rýchlej reakcie na krízy na 

mori;  

 d) výšku finančných prostriedkov 

použitých v rámci tejto spolupráce. 

 2. Európska agentúra pre pohraničnú a 

pobrežnú stráž, Európska agentúra pre 

kontrolu rybárstva a Európska námorná a 

bezpečnostná agentúra, ako aj členské 

štáty poskytujú Komisii informácie 

potrebné na hodnotenie uvedené v odseku 

1. 

Odôvodnenie 

Európska spolupráca pri plnení funkcií pobrežnej stráže sa mohla začať vďaka pilotnému 

projektu Európskeho parlamentu pre rok 2016. Parlament si želá, aby bol informovaný o 

výsledkoch projektu a o súčinnosti, ktorú sa vďaka nemu podarilo dosiahnuť. 
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