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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vytvára mechanizmus 
na zriadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov a ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004, pokiaľ ide o tento mechanizmus
(KOM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0401)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 62 ods. 2a a článok 66 Zmluvy o ES, v súlade s 
ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0253/2006),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 2 A (nové)

(2 a) Dozor na vonkajších hraniciach EÚ 
sa nevykonáva iba v záujme členského 
štátu, na vonkajšej hranici ktorého sa 
uskutočňuje, ale v záujme všetkých 
členských štátov, ktoré zrušili kontrolu na 
svojich vnútorných hraniciach. 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vysvetľuje v súlade s princípom subsidiarity pridanú 
hodnotu zriadenia rýchlych pohraničných zásahových tímov. 

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 2 B (nové)

(2 b) Kontrola na hraniciach a kontrola 
osôb prispieva najmä k boju proti 
nelegálnemu prisťahovalectvu 
a obchodovaniu s ľuďmi, ako aj 
k predchádzaniu ohrozeniam vnútornej 
bezpečnosti, verejného poriadku 
a verejného zdravia. 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 3

(3) Berúc do úvahy kritické situácie, 
ktorým musia niekedy členské štáty čeliť 
na svojich vonkajších hraniciach, najmä 
pokiaľ ide o pokus veľkého počtu štátnych 
príslušníkov tretej krajiny nelegálne 
vstúpiť na niektorých miestach vonkajších 
hraníc na územie Európskej únie, súčasné 
možnosti poskytnúť účinnú praktickú 
pomoc v rámci kontroly osôb a dozoru na 
vonkajších hraniciach na európskej 
úrovni, sa považujú za nedostatočné.

Berúc do úvahy kritické situácie, ktorým 
musia niekedy členské štáty čeliť na 
svojich vonkajších hraniciach, najmä 
pokiaľ ide o pokus veľkého počtu štátnych 
príslušníkov tretej krajiny nelegálne 
vstúpiť na niektorých miestach vonkajších 
hraníc na územie Európskej únie, sa môže 
ukázať, že je nevyhnutné rýchlo 
poskytnúť primerané a dostatočné 
dotatočné ľudské zdroje a prostriedky na 
podporu vnútroštátnej pohraničnej stráže 
(alebo vnútroštátnych pohraničných 
stráží) jedného alebo viacerých členských 
štátov, na hranici ktorého (alebo ktorých) 
sa uskutočňuje kontrola na vonkajších 
hraniciach Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 3 A (nové)

(3 a) Súčasné možnosti poskytnúť účinnú 
praktickú pomoc v rámci kontroly osôb 
a dozoru na vonkajších hraniciach na 
európskej úrovni nie sú dostatočné.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 3 B (nové)

(3 b) Skúsenosti okrem toho dostatočne 
ukázali, že je čoraz viac potrebné 
podporovať solidaritu a pomoc medzi 
členskými štátmi a Spoločenstvom, pokiaľ 
ide o riadenie vonkajších hraníc.  

Odôvodnenie

Je potrebné pripomenúť, že solidarita je dôležitým prvkom spolupráce medzi členskými 
štátmi, a to najmä v prípade kontroly na vonkajších hraniciach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 1

Týmto nariadením sa vytvára 
mechanizmus, ktorého cieľom je poskytnúť 
rýchlu technickú a operačnú pomoc vo 
forme rýchlych pohraničných zásahových 
tímov dožadujúcemu členskému štátu, 
ktorý čelí mimoriadne kritickej situácii, 
najmä v prípade pokusu veľkého počtu 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
nelegálne vstúpiť na niektorých miestach 
vonkajších hraníc na územie Európskej 
únie. Nariadením sa tiež vymedzujú úlohy, 
ktorých vykonávaním sa poverujú prizvaní 
príslušníci pohraničných stráží a členovia 
rýchlych pohraničných zásahových tímov v 
priebehu operácií organizovaných v 
cudzom členskom štáte.

Týmto nariadením sa vytvára 
mechanizmus, ktorého cieľom je poskytnúť 
rýchlu technickú a operačnú pomoc vo 
forme rýchlych pohraničných zásahových 
tímov dožadujúcemu členskému štátu 
alebo viacerým členským štátom, ktoré 
predložili spoločnú žiadosť a ktoré čelia
mimoriadne kritickej situácii, najmä v 
prípade pokusu veľkého počtu štátnych 
príslušníkov tretích krajín nelegálne 
vstúpiť na niektorých miestach vonkajších 
hraníc na územie Európskej únie. 
Nariadením sa tiež vymedzujú úlohy, na 
plnenie ktorých sú oprávnení prizvaní 
príslušníci pohraničných stráží a členovia 
rýchlych pohraničných zásahových tímov v 
priebehu operácií organizovaných v 
cudzom členskom štáte.

Odôvodnenie

Je potrebné počítať aj s možnosťou, že viaceré členské štáty predložia spoločnú žiadosť 
o akciu rýchlych zásahových tímov na území viacerých členských štátoch v tej istej 
geografickej oblasti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 2 BOD 1

(1) „agentúrou“ sa rozumie Európska 
agentúra pre riadenie operačnej spolupráce 
na vonkajších hraniciach členských štátov 

(1) „agentúrou“ sa rozumie Európska 
agentúra pre riadenie operačnej spolupráce 
na vonkajších hraniciach členských štátov 
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Európskej únie, ktorá nasadzuje rýchle 
pohraničné zásahové tímy;

Európskej únie;

Odôvodnenie

Ide o agentúru FRONTEX. Dodatočná definícia sa nevyžaduje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 2 BOD 5

(5) „členovia tímu (-ov)“ sú príslušníci 
pohraničnej stráže členských štátov, ktorí 
sú súčasťou rýchlych pohraničných 
zásahových tímov;

(5) „členovia tímu (-ov)“ sú príslušníci 
pohraničnej stráže iných členských štátov, 
ktorí sú súčasťou rýchlych pohraničných 
zásahových tímov;

Odôvodnenie

Príslušníci rýchlych zásahových tímov môžu byť príslušníkmi viacerých členských štátov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 3 ODSEK 2

2. Členské štáty oznámia agentúre mená 
všetkých príslušníkov svojich 
pohraničných stráží, ktorých chcú dať 
k dispozícii na zriadenie rýchlych 
pohraničných zásahových tímov.

2. Členské štáty určia príslušníkov svojich 
pohraničných stráží, ktorých chcú dať k 
dispozícii agentúre na zriadenie rýchlych 
pohraničných zásahových tímov. Ich mená 
oznámia agentúre (prvýkrát do troch 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia).
(Tento odsek sa vkladá pred odsek 1)

Odôvodnenie

Na zabezpečenie účinnosti tohto nariadenia sa musí pre členské štáty stanoviť povinnosť 
poskytnúť zoznamy príslušníkov pohraničných stráží, ktorí sú uvoľnení pre potreby agentúry 
na zriadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov. Aby agentúra mohla účinne konať, 
zoznamy musia byť dané k dispozícii v primeranej lehote. V záujme koherencie je lepšie 
najprv uviesť vytvorenie zoznamov (odsek 1) a potom rozhodovanie agentúry o zložení tímov 
(odsek 2).  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 3 ODSEK 3 BOD A)

(a) na kurzoch odbornej prípravy 
a cvičeniach v súlade s harmonogramom, 
ktorý je súčasťou ročného pracovného 

(a) na kurzoch odbornej prípravy a 
cvičeniach v súlade s harmonogramom, 
ktorý je súčasťou ročného pracovného 
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programu agentúry; programu agentúry, vrátane aspektov 
týkajúcich sa dodržiavania základných 
práv;

Odôvodnenie

Kurzy odbornej prípravy pohraničných stráží musia zahŕňať aspekty spojené s dodržiavaním 
základných práv v súlade s článkom 6 Zmluvy o EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 5 ODSEK 1

1. Velenie nad rýchlymi pohraničnými 
zásahovými tímami vykonáva počas ich 
nasadenia hostiteľský členský štát v súlade 
s operačným plánom. Dožadujúci členský 
štát bezodkladne informuje agentúru 
o všetkých rozhodnutiach, ktoré prijali jeho 
príslušné orgány pokiaľ ide o tím (-y), a 
predovšetkým o akýchkoľvek návrhoch 
týkajúcich sa zmien, doplnení alebo úprav 
operačného plánu.

1. Velenie nad rýchlymi pohraničnými 
zásahovými tímami vykonáva počas ich 
nasadenia hostiteľský členský štát v súlade 
s operačným plánom. Hostiteľský členský 
štát bezodkladne informuje agentúru o 
všetkých rozhodnutiach, ktoré prijali jeho 
príslušné orgány pokiaľ ide o tím (-y), a 
predovšetkým o akýchkoľvek návrhoch 
týkajúcich sa zmien, doplnení alebo úprav 
operačného plánu.

Odôvodnenie

Po schválení misie sa z „dožadujúceho“ členského štátu stáva „hostiteľský“ členský štát.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 6 ODSEK 1

1. Na účely spoločných operácií 
a pilotných projektov koordinovaných 
agentúrou a nasadenia rýchlych 
pohraničných zásahových tímov, prizvaní 
príslušníci pohraničnej stráže a členovia 
tímov vykonávajú v priebehu celého 
trvania týchto činností úlohy uvedené 
v článkoch 7 a 8.

1. Na účely spoločných operácií a 
pilotných projektov koordinovaných 
agentúrou a nasadenia rýchlych 
pohraničných zásahových tímov, prizvaní 
príslušníci pohraničnej stráže a členovia 
tímov sú oprávnení v priebehu celého 
trvania týchto činností plniť úlohy uvedené 
v článkoch 7 a 8.

Odôvodnenie

K tomuto pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu nie je potrebné žiadne odôvodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 6 ODSEK 2 A (nový)
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2 a Dodržiavanie právnych predpisov 
Spoločenstva zahŕňa najmä správne 
uplatňovanie kódexu Spoločenstva 
o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez 
hranice (Kódex schengenských hraníc); 
prizvaní príslušníci a členovia tímov preto 
pri plnení úloh uvedených v článku 7 
rešpektujú v plnej miere ľudskú 
dôstojnosť, žiadnym spôsobom nikoho 
nediskriminuju na základe pohlavia, rasy 
alebo etnického pôvodu, náboženstva 
alebo viery, postihnutia, veku alebo 
sexuálnej orientácie a prijímajú iba 
opatrenia primerané sledovaným cieľom.

Odôvodnenie

K tomuto pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu nie je potrebné žiadne odôvodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 6 ODSEK 4

4. Prizvaní príslušníci pohraničnej stráže 
a členovia tímov, ktorí sú vo svojom 
domovskom členskom štáte oprávnení mať 
v držbe služobnú zbraň, takúto zbraň môžu
mať v držbe pri plnení úloh uvedených 
v článkoch 7 a 8 iba so súhlasom 
hostiteľského členského štátu a v súlade 
s jeho vnútroštátnymi právnymi 
predpismi.

4. Prizvaní príslušníci pohraničnej stráže a 
členovia tímov, ktorí sú vo svojom 
domovskom členskom štáte oprávnení mať 
v držbe služobnú zbraň, sú oprávnení
takúto zbraň mať v držbe pri plnení úloh 
uvedených v článkoch 7 a 8, ak to právne 
predpisy hostiteľského členského štátu 
stanovujú pre jeho vlastných príslušníkov 
pri plnení tých istých úloh. Vo všetkých 
ostatných prípadoch sa táto záležitosť 
riadi operačným plánom uvedených 
v článku 8g nariadenia (ES) č. 2007/2004.

Odôvodnenie

Nemala by byť  žiadna diskriminácia medzi príslušníkmi hostiteľského členského štátu 
a príslušníkmi ostatných členských štátov, pokiaľ ide o ustanovania týkajúce sa držby 
služobnej zbrane. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 7 ODSEK 1 BOD A)

(a) kontrola cestovných dokladov každej 
osoby prekračujúcej hranice s cieľom 
overiť platnosť a pravosť týchto dokladov 

(a) kontrola, vrátane kontroly použitím 
technických zariadení, cestovných 
dokladov každej osoby prekračujúcej 
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a zistiť totožnosť osôb; hranice s cieľom overiť platnosť a pravosť 
týchto dokladov a zistiť totožnosť osôb;  

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zjednodušuje článok 7. Použitie technických zariadení 
môže byť zahrnuté do písmena (a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 7 ODSEK 1 BOD B)

(b) použitie technických zariadení na 
kontrolu cestovných dokladov podľa 
písmena a);

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh týkajúci sa článku 7 ods. 1 písm. (a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 8 BOD B)

b) účasť na pešej hliadke a hliadke 
dopravnými prostriedkami v pohraničnej 
oblasti vonkajších hraníc hostiteľského 
členského štátu;

b) účasť na hliadkach v pohraničnej oblasti 
vonkajších hraníc hostiteľského členského 
štátu;

Odôvodnenie

Hliadky môžu mať rôznu podobu, a preto je lepšie neobmedzovať rozsah pôsobnosti na pešie 
hliadky alebo hliadky dopravnými prostriedkami. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 8 BOD C A) (nový)

c a) zadržiavanie osôb, ktoré nelegálne 
prekročili vonkajšie hranice, a ich 
odovzdanie príslušnému orgánu 
hostiteľského štátu.

Odôvodnenie

Zadržiavanie osôb, ktoré nelegálne prekročili vonkajšie hranice, je jednou z úloh stanovených 
Kódexom schengenských hraníc a malo by byť zahrnuté do zoznamu úloh spoločných tímov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
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ČLÁNOK 9 ODSEK 1 BOD D)

(d) informácie týkajúce sa spoločnej 
operácie/nasadenia, na ktorom sa 
zúčastňuje prizvaný príslušník 
pohraničnej stráže/člen tímu;

(d) meno dôstojníka hostiteľskej krajiny, 
ktorému je podriadený;

Odôvodnenie

Spravodajca považuje za vhodnejšie uviesť meno dôstojníka, ktorému je daný príslušník 
podriadený, ako ukladať danému príslušníkovi povinnosť poskytnúť celý rad informácií 
o spoločnej operácii alebo nasadení. Táto povinnosť nie je nevyhnutná na zabezpečenie 
riadneho plnenia úloh prizvaného príslušníka a okrem toho by mohla byť vnímaná ako 
diskriminačné alebo perzekučné opatrenie v porovnaní so situáciou vnútroštátnch  
pohraničných stráží.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 9 ODSEK 1 BOD E)

(e) úlohy, ktoré je prizvaný príslušník 
pohraničnej stráže/člen tímu oprávnený 
plniť podľa článkov 7 a 8;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Spravodajca považuje za vhodnejšie uviesť meno dôstojníka, ktorému je daný príslušník 
podriadený, ako ukladať danému príslušníkovi povinnosť poskytnúť zoznam úloh, ktoré je 
v súlade s článkami 7 a 8 oprávnený uskutočniť. Táto povinnosť nie je nevyhnutná na 
zabezpečenie riadneho plnenia úloh prizvaného príslušníka a okrem toho by mohla byť 
vnímaná ako diskriminačné alebo perzekučné opatrenie v porovnaní so situáciou 
vnútroštátnch  pohraničných stráží.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 9 ODSEK 1 BOD F)

(f) obdobie, počas ktorého je prizvaný 
príslušník pohraničnej stráže/člen tímu 
oprávnený plniť úlohy uvedené v 
článkoch 7 a 8.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Spravodajca považuje za vhodnejšie uviesť meno dôstojníka, ktorému je daný príslušník 
podriadený, ako ukladať danému príslušníkovi povinnosť uviesť obdobie, počas ktorého je 
oprávnený vykonávať úlohy uvedené v článkoch 7 a 8.  Táto povinnosť nie je nevyhnutná na 
zabezpečenie riadneho plnenia úloh prizvaného príslušníka a okrem toho by mohla byť 
vnímaná ako diskriminačné alebo perzekučné opatrenie v porovnaní so situáciou 
vnútroštátnch  pohraničných stráží.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
ČLÁNOK 12 BOD 1Článok 2 odsek 1 bod g) (nariadenie (ES) č. 2007/2004)

g) nasadzuje rýchle pohraničné zásahové 
tímy v dožadujúcich členských štátoch, 
ktoré čelia mimoriadne kritickým 
situáciám, konkrétne pokusom veľkého 
počtu štátnych príslušníkov tretích krajín 
nelegálne vstúpiť na niektorých miestach 
vonkajších hraníc na územie Európskej 
únie.

g) nasadzuje rýchle pohraničné zásahové 
tímy v jednom alebo viacerých
dožadujúcich členských štátoch, ktoré čelia 
mimoriadne kritickým situáciám, 
konkrétne pokusom veľkého počtu 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
nelegálne vstúpiť na niektorých miestach 
vonkajších hraníc na územie Európskej 
únie.

Odôvodnenie

Je potrebné počítať aj s možnosťou, že viaceré členské štáty predložia spoločnú žiadosť 
o akciu rýchlych zásahových tímov na území viacerých členských štátoch v tej istej 
geografickej oblasti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
ČLÁNOK 12 BOD 3

Článok 8 a (nariadenie (ES) č.° 2007/2004)

Ak sa opatrenia uvedené v článku 8 ods. 2 
písm. a) a b) považujú za nedostatočné na 
riešenie mimoriadne kritickej situácie, 
agentúra môže nasadiť na nevyhnutné 
obdobie v dožadujúcom členskom štáte
jeden alebo viac rýchlych pohraničných 
zásahových tímov.

Ak sa opatrenia uvedené v článku 8 ods. 2 
písm. a) a b) považujú za nedostatočné na 
riešenie mimoriadne kritickej situácie, 
agentúra môže nasadiť na nevyhnutné 
obdobie v jednom alebo viacerých 
dožadujúcich členských štátoch jeden 
alebo viac rýchlych pohraničných 
zásahových tímov.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 12 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
ČLÁNOK 12 BOD 3

Článok 8 b odsek 2 (nariadenie (ES) č.° 2007/2004)

2. Pri schvaľovaní zloženia rýchlych 
pohraničných zásahových tímov, agentúra 
prihliada na osobitné okolnosti, ktorým čelí
dožadujúci členský štát. Tím je zložený 
v súlade s operačným plánom stanoveným 

2. Pri schvaľovaní zloženia rýchlych 
pohraničných zásahových tímov, agentúra 
prihliada na osobitné okolnosti, ktorým čelí 
dožadujúci členský štát, resp. dožadujúce 
členské štáty. Tím je zložený v súlade s 
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podľa článku 8f ods. 3. operačným plánom stanoveným podľa 
článku 8f ods. 3.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 12 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
ČLÁNOK 12 BOD 3

Článok 8 d odsek 1 bod da) (nový) (nariadenie (ES) č.° 2007/2004)

(d a) náklady na cestu späť alebo 
repatriáciu.

Odôvodnenie

Medzi plánovanými výdavkami chýbajú výdavky súvisiace s cestou späť alebo prípadnou 
repatriáciou príslušníka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
ČLÁNOK 12 BOD 3

Článok 8 f odsek 1 (nariadenie (ES) č. 2007/2004)

1. Výkonný riaditeľ pri svojom 
rozhodovaní o žiadosti členského štátu
týkajúcej sa nasadenia rýchlych 
pohraničných zásahových tímov v súlade 
s článkom 8a, prihliada na zistenia analýzy 
rizík, ktorú uskutočnila agentúra, ako aj 
akékoľvek iné relevantné informácie, ktoré 
poskytol dožadujúci členský štát alebo iný 
členský štát. V prípade potreby môže 
výkonný riaditeľ vyslať z agentúry 
odborníka, aby zhodnotil situáciu na 
vonkajších hraniciach dožadujúceho 
členského štátu.

1. Výkonný riaditeľ pri svojom 
rozhodovaní o žiadosti jedného alebo 
viacerých členských štátov týkajúcej sa 
nasadenia rýchlych pohraničných 
zásahových tímov v súlade s článkom 8a 
prihliada na zistenia analýzy rizík, ktorú 
uskutočnila agentúra, ako aj akékoľvek iné 
dostupné relevantné informácie, najmä tie,
ktoré poskytol dožadujúci členský štát,
resp. dožadujúce členské štáty. V prípade 
potreby môže výkonný riaditeľ vyslať z 
agentúry odborníka, aby zhodnotil situáciu 
na vonkajších hraniciach jedného alebo 
viacerých dožadujúcich členských štátov.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 12 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
ČLÁNOK 12 BOD 3

Článok 8 f odsek 2 (nariadenie (ES) č.° 2007/2004)

2. Výkonný riaditeľ rozhodne o žiadosti 2. Výkonný riaditeľ rozhodne o žiadosti 
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týkajúcej sa nasadenia rýchlych 
pohraničných zásahových tímov čo 
najskôr, najneskôr do piatich pracovných 
dní odo dňa doručenia žiadosti. Výkonný 
riaditeľ písomne oznámi svoje rozhodnutie 
dožadujúcemu členskému štátu a riadiacej 
rade. Uvedie v ňom hlavné dôvody, na 
ktorých sa uvedené rozhodnutie zakladá.

týkajúcej sa nasadenia rýchlych 
pohraničných zásahových tímov čo 
najskôr, najneskôr do piatich pracovných 
dní odo dňa doručenia žiadosti. Výkonný 
riaditeľ písomne oznámi svoje rozhodnutie 
dožadujúcemu členskému štátu a riadiacej 
rade agentúry. Uvedie v ňom hlavné 
dôvody, na ktorých sa uvedené rozhodnutie 
zakladá. 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje znenie článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
ČLÁNOK 12 BOD 3

Článok 8 f odsek 3 (nariadenie (ES) č. 2007/2004)

3. Ak výkonný riaditeľ rozhodne 
o nasadení jedného alebo viacerých 
rýchlych pohraničných zásahových tímov, 
agentúra a dožadujúci členský štát 
bezprostredne vypracujú operačný plán 
v súlade s článkom 8g.

3. Ak výkonný riaditeľ rozhodne o 
nasadení jedného alebo viacerých rýchlych 
pohraničných zásahových tímov, agentúra 
a dožadujúci členský štát, resp. dožadujúce 
členské štáty bezprostredne vypracujú 
operačný plán v súlade s článkom 8g

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 12 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
ČLÁNOK 12 BOD 3

Článok 8 f odsek 4 (nariadenie (ES) č.° 2007/2004)

4. Ihneď po prijatí uvedeného operačného 
plánu, informuje výkonný riaditeľ členské 
štáty, ktorých príslušníci pohraničnej stráže 
majú byť nasadení v rýchlych 
pohraničných zásahových tímoch. Táto 
informácia sa písomne oznámi 
vnútroštátnym kontaktným miestam 
zriadeným v článku 8c a uvedie sa 
predpokladaný deň nasadenia. Poskytne sa 
tiež kópia operačného plánu.

4. Ihneď po prijatí uvedeného operačného 
plánu informuje výkonný riaditeľ členský 
štát alebo členské štáty, ktorých príslušníci 
pohraničnej stráže majú byť nasadení v 
rýchlych pohraničných zásahových tímoch.  
Táto informácia sa písomne oznámi 
vnútroštátnym kontaktným miestam 
zriadeným v článku 8c a uvedie sa počet 
príslušníkov, ktorí budú daní k dispozícii, 
a ich totožnosť, prípadné požadované 
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vybavenie a predpokladaný deň nasadenia. 
Poskytne sa tiež kópia operačného plánu.

Odôvodnenie

Tieto informácie sú nevyhnutné k dobrému priebehu misie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
ČLÁNOK 12 BOD 3

Článok 8 f odsek 5 (nariadenie (ES) č.° 2007/2004)

5. Nasadenie rýchlych pohraničných 
zásahových tímov sa uskutoční najneskôr 
do piatich pracovných dní odo dňa 
schválenia operačného plánu agentúrou 
a dožadujúcim členským štátom.

5. Nasadenie rýchlych pohraničných 
zásahových tímov sa uskutoční najneskôr 
do piatich pracovných dní odo dňa 
schválenia operačného plánu agentúrou a 
dožadujúcim členským štátom, resp. 
dožadujúcimi členskými štátmi.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 12 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
ČLÁNOK12 BOD 3

Článok 8 f odsek 5 a (nový) (nariadenie (ES) č. 2007/2004)

5 a Ak sú viaceré členské štáty tej istej 
geografickej oblasti vystavené 
mimoriadnym tlakom, najmä pokiaľ ide o 
pokus veľkého počtu štátnych 
príslušníkov tretej krajiny nelegálne 
vstúpiť na niektorých miestach 
vonkajších hraníc na územie Európskej 
únie, môžu predložiť agentúre spoločnú 
žiadosť o nasadenie rýchlych zásahových 
tímov. Žiadosť je posúdená podľa 
postupu stanoveného týmto článkom  
a v prípade kladného rozhodnutia 
agentúra a dožadujúce členské štáty 
vypracujú spoločný operačný plán. 
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Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 12 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
ČLÁNOK 12 BOD 3

Článok 8 f odsek 5 b (nový) (nariadenie (ES) č.° 2007/2004)

5 b Ak výkonný riaditeľ schváli žiadosť 
o nasadenie, ale dospeje k záveru, že 
agentúra nemá k dispozícii dostatočné 
prostriedky na zabezpečenie financovania, 
do piatich pracovných dní od prijatia 
žiadosti predloží Komisii žiadosť 
o dodatočné prostriedky. Rozpočtový 
orgán sa k tejto žiadosti bezodkladne 
vyjadrí.

Odôvodnenie

Môžu nastať prípady, kedy agentúra dospeje k záveru, že je potrebné bezodkladne konať, ale 
nemá dostatočné rozpočtové prostriedky na uskutočnenie akcie.  V takýchto prípadoch sa 
uplatní osobitný postup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
ČLÁNOK 12 BOD 3

Článok 8 g odsek 1 bod ga) (nový) (nariadenie (ES) č.° 2007/2004)

(ga) v prípade potreby osobitné 
ustanovenia týkajúce sa držby služobnej 
zbrane pri plnení úloh uvedených 
v článkoch 7 a 8.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 
k článku 6 ods. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
ČLÁNOK 12 BOD 3

Článok 8 h odsek 1 (nariadenie (ES) č.° 2007/2004)

1. Výkonný riaditeľ vymenuje zo 1. Výkonný riaditeľ vymenuje zo 
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zamestnancov agentúry jedného alebo 
viacero odborníkov, ktorí budú nasadení 
spolu s tímom ako styční dôstojníci, 
s cieľom zastupovať agentúru a pôsobiť 
v úlohe pozorovateľa. Výkonný riaditeľ 
informuje o tomto menovaní hostiteľský 
členský štát.

zamestnancov agentúry jedného alebo 
viacero odborníkov, ktorí budú nasadení 
spolu s tímom ako styční dôstojníci, s 
cieľom zastupovať agentúru. Výkonný 
riaditeľ informuje o tomto menovaní 
hostiteľský členský štát.  

Odôvodnenie

Úlohy styčného dôstojníka sú stanovené v článku 8 h, a preto nemôže byť definovaný iba ako 
„pozorovateľ“.


