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Európska pohraničná a pobrežná stráž ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení 
jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 
(COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330A(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0631),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 77 ods. 2 písm. b) a d) a článok 79 ods. 2 
písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila 
návrh Európskemu parlamentu (C8-0406/2018),

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

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
z 12. decembra 20181,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 6. februára 20192,

– so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 21. marca 2019 povoliť Výboru 
pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby rozdelil uvedený návrh 
Komisie a na jeho základe vypracoval dve samostatné legislatívne správy,

– so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f 
ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste 
z 1. apríla 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

1 Ú. v. EÚ C 110, 22.3.2019, s. 62.
2 Ú. v. EÚ C 168, 16.5.2019, s. 74.



– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a 
stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0076/2019),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady, ktoré je uvedené v 
prílohe k tomuto uzneseniu;

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

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



P8_TC1-COD(2018)0330A
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. apríla 2019 na účely prijatia 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o európskej pohraničnej 
a pobrežnej stráži a zrušení nariadení (EÚ) č. 1052/2013 a (EÚ) 2016/1624

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia 
Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 
2019/1896.)



PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o možných mechanizmoch 

na zabezpečenie príťažlivosti Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú 

stráž

Očakáva sa, že v nasledujúcich rokoch bude Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú 

stráž čeliť náročným okolnostiam s cieľom splniť mimoriadne potreby na nábor, odbornú 

prípravu a udržanie kvalifikovaných pracovníkov s čo najširším geografickým základom. 

Vzhľadom na mandát agentúry a veľký počet jej zamestnancov je nevyhnutné preskúmať 

mechanizmy, ktoré by umožnili zabezpečiť príťažlivosť agentúry ako zamestnávateľa 

úpravou odmeňovania zamestnancov agentúry vo Varšave v súlade s uplatniteľným právom 

Únie.

Európsky parlament a Rada preto vyzývajú Komisiu, aby posúdila základ a postupy 

pre takýto vhodný mechanizmus, najmä pri predkladaní návrhov na revíziu Služobného 

poriadku úradníkov Európskej únie a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov 

Európskej únie ustanovených v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/681. Každý 

takýto mechanizmus musí byť primeraný dôležitosti sledovaných cieľov a nesmie viesť 

k nerovnakému zaobchádzaniu so zamestnancami inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, 

ak takéto inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie čelia podobnej situácii.

1 Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. 


