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Evropska mejna in obalna straža ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2019 o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi 
Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ, Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta 
(COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330A(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2018)0631),

– ob upoštevanju člena 294(2), člena 77(2)(b) in (d) ter člena 79(2)(c) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu 
(C8-0406/2018),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. decembra 
20181,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 6. februarja 20192,

– ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 21. marca 2019, s katerim je 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve pooblastila, da prej 
navedeni predlog Komisije razdeli in na njegovi podlagi pripravi dve ločeni 
zakonodajni poročili,

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 
69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 1. aprila 2019, da bo 
odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije,
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– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve in mnenja Odbora za proračun (A8-0076/2019),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. odobri skupno izjavo Parlamenta in Sveta, priloženo tej resoluciji;

3. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom. 



P8_TC1-COD(2018)0330A

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 17. aprila 2019 z 
namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o evropski 
mejni in obalni straži ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1052/2013 in (EU) 2016/1624

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 
končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2019/1896.)



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Skupna izjava Evropskega parlamenta in Sveta o možnih mehanizmih za zagotovitev 

privlačnosti Evropske agencije za mejno in obalno stražo

Po pričakovanjih naj bi se Evropska agencija za mejno in obalno stražo v prihodnjih letih 

soočila s težavnimi izzivi, da bi zadostila izrednim potrebam po zaposlovanju in ohranjanju 

usposobljenega osebja z najširšega možnega geografskega območja. Glede na pooblastila 

Agencije in veliko število zaposlenih je bistvenega pomena, da se preučijo mehanizmi, s 

katerimi bi zagotovili privlačnost agencije kot delodajalca, in sicer s prilagoditvijo prejemkov 

osebja Agencije v Varšavi v skladu z veljavnim pravom Unije.

Evropski parlament in Svet zato pozivata Komisijo, naj oceni podlago in načine za 

vzpostavitev primernega mehanizma, če ne prej ob predložitvi predlogov za revizijo 

kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in pogojev za zaposlitev drugih 

uslužbencev Unije, določenih v Uredbi Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/681. Morebitni 

mehanizem naj bo sorazmeren s pomembnostjo zastavljenih ciljev in naj ne sproža neenakega 

obravnavanja osebja institucij, organov, uradov in agencij Unije, kadar te institucije, organi, 

uradi in agencije Unije delujejo v podobnih razmerah.
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