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Pozměňovací návrh 24
Monica Luisa Macovei

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Schengenský prostor bez vnitřních 
hranic závisí na tom, jak účinně a účelně 
členské státy uplatňují doprovodná 
opatření v oblasti vnějších hranic, vízové 
politiky Schengenského informačního 
systému, včetně ochrany údajů, policejní 
spolupráce, justiční spolupráce v trestních 
věcech a protidrogových politik.

(1) Schengenský prostor bez vnitřních 
hranic je těžištěm vzájemné důvěry 
členských států a závisí na tom, jak účinně 
a účelně členské státy uplatňují 
doprovodná opatření v oblasti vnějších 
hranic, vízové politiky Schengenského 
informačního systému, včetně ochrany 
údajů, policejní spolupráce, justiční 
spolupráce v trestních věcech, boje proti 
korupci a organizovanému zločinu 
a protidrogových politik.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Schengenský prostor je jedním 
z nejúspěšnějších projektů Unie, který 
většina občanů oceňuje a který zajišťuje 
svobodu pohybu.  Z tohoto důvodu by se 
na vnitřních hranicích i nadále neměly 
provádět kontroly.  

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Ioan Enciu
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Zvláštní hodnotící mechanismus 
k ověření uplatňování schengenského 
acquis je nezbytný vzhledem k nutnosti
zajistit vysoký jednotný standard při 
uplatňování schengenského acquis v praxi 
a k zachování vysoké úrovně vzájemné 
důvěry mezi těmi členskými státy, které 
tvoří součást prostoru bez kontrol na 
vnitřních hranicích. Tento mechanismus by 
měl být postaven na úzké spolupráci mezi 
Komisí a členskými státy.

(3) Zvláštní a jednotný hodnotící 
mechanismus je nezbytný pro ověření 
uplatňování schengenského acquis jak 
v kandidátských zemích, tak v členských 
státech, ve kterých se v souladu 
s příslušným protokolem ke Smlouvě 
o Evropské unii a Smlouvě o fungování 
Evropské unie schengenské acquis 
uplatňuje zcela nebo zčásti. Uvedený 
mechanismus by měl zajistit vysoký 
jednotný standard při uplatňování 
schengenského acquis v praxi a zachování 
vysoké úrovně vzájemné důvěry mezi těmi 
členskými státy, které tvoří součást 
prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích.   
Tento mechanismus by měl být postaven 
na úzké spolupráci mezi Komisí 
a členskými státy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 27
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Stockholmský program „se domnívá, že 
význam hodnocení schengenského prostoru 
zůstane i nadále zásadní, a mělo by proto 
dojít k zlepšení tohoto hodnocení 
posílením úlohy agentury Frontex v této 
oblasti“.

(5) Stockholmský program „se domnívá, že 
význam hodnocení schengenského prostoru 
zůstane i nadále zásadní“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Kandidátský stát splňující požadavky 
by měl mít možnost se připojit bez výrazné 
prodlevy.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zkušenosti získané během předchozích 
hodnocení ukazují, že je třeba zachovat 
koherentní hodnotící mechanismus 
zahrnující všechny oblasti schengenského 
acquis kromě těch, pro které již existuje 
v právních předpisech EU konkrétní 
hodnotící mechanismus.

(7) Zkušenosti získané během předchozích 
hodnocení ukazují, že je třeba zachovat 
koherentní, transparentní a jednotný
hodnotící mechanismus zahrnující všechny 
oblasti schengenského acquis kromě těch, 
pro které již existuje v právních předpisech 
EU konkrétní hodnotící mechanismus.

Or. ro

Odůvodnění

Zkušenosti získané během předchozích hodnocení rovněž ukazují, že je třeba zabezpečit větší 
transparentnost a předvídatelnost, má-li se zajistit, že hodnocení uplatňování schengenského 
acquis bude prováděno na základě jasných a jednotných kritérií.   

Pozměňovací návrh 30
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zkušenosti získané během předchozích (7) Zkušenosti získané během předchozích 
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hodnocení ukazují, že je třeba zachovat 
koherentní hodnotící mechanismus 
zahrnující všechny oblasti schengenského 
acquis kromě těch, pro které již existuje 
v právních předpisech EU konkrétní 
hodnotící mechanismus.

hodnocení ukazují, že je třeba zachovat 
koherentní hodnotící mechanismus 
zahrnující všechny oblasti schengenského 
acquis kromě těch, pro které již existuje 
v právních předpisech EU konkrétní 
hodnotící mechanismus, reformu 
soudnictví a boj proti korupci 
a organizovanému zločinu.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zkušenosti získané během předchozích 
hodnocení ukazují, že je třeba zachovat 
koherentní hodnotící mechanismus 
zahrnující všechny oblasti schengenského 
acquis kromě těch, pro které již existuje 
v právních předpisech EU konkrétní 
hodnotící mechanismus.

(7) Zkušenosti získané během předchozích 
hodnocení ukazují, že je třeba zachovat 
koherentní hodnotící mechanismus 
zahrnující všechny oblasti schengenského 
acquis.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Timothy Kirkhope

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Hodnotící mechanismus by měl 
kromě toho brát v úvahu situaci ve věci 
korupce a organizovaného zločinu.

Or. en
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Odůvodnění

Důvěryhodný schengenský hodnotící mechanismus musí kromě již stanovených technických 
kritérií zahrnovat i způsoby, jak posuzovat situaci ve věci organizovaného zločinu a korupce, 
což přímo souvisí s fungováním hraničních kontrol, správou databází atd. 

Pozměňovací návrh 33
Carlos Coelho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Do procesu hodnocení by měly být 
úzce zapojeny členské státy. Opatření 
k provádění tohoto nařízení by měla být 
přijímána řídícím postupem podle článku 
4 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. 
června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

(8) Do procesu hodnocení by měly být 
úzce zapojeny členské státy. Mají-li být 
zajištěny jednotné podmínky pro 
provádění tohoto nařízení, zejména pro 
přijetí a přizpůsobení víceletého programu 
hodnocení a první části ročního programu 
hodnocení, pro doporučení týkající se 
zařazení závěrů v hodnotících zprávách do 
kategorií a pro naplánování ohlášených 
kontrol k ověření provádění akčního 
plánu přijatého členským státem s cílem 
odstranit zjištěné nedostatky, měly by být 
svěřeny Komisi prováděcí pravomoci. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu
prováděcích pravomocí.1

__________________
1 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Marian-Jean Marinescu

                                               
1
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Hodnotící mechanismus by měl 
stanovit transparentní, účinná a jasná 
pravidla, pokud jde o metodu uplatňovanou 
pro hodnocení, využívání vysoce 
kvalifikovaných odborníků pro kontroly na 
místě a následná opatření navazující na 
zjištění těchto hodnocení. Tato metoda by 
měla zejména upravovat neohlášené 
kontroly na místě, jež by doplňovaly 
ohlášené kontroly na místě, především 
pokud jde o oblast hraničních kontrol a víz.

(9) Hodnotící mechanismus by měl 
vycházet z přístupu Unie a stanovit 
transparentní, účinná a jasná pravidla, 
pokud jde o metodu uplatňovanou pro 
hodnocení, využívání vysoce 
kvalifikovaných odborníků pro kontroly na 
místě a následná opatření navazující na 
zjištění těchto hodnocení. Tato metoda by 
měla zejména upravovat neohlášené 
kontroly na místě, jež by doplňovaly 
ohlášené kontroly na místě, především 
pokud jde o oblast hraničních kontrol a víz.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Hodnotící mechanismus by měl 
rovněž zahrnovat ověřování příslušných 
právních předpisů o odstranění kontrol na 
vnitřních hranicích a kontrol uvnitř území 
států. S ohledem na zvláštní povahu těchto 
ustanovení, jež nemají vliv na vnitřní 
bezpečnost členského státu, by příslušné 
kontroly na místě měly být svěřeny 
výlučně Komisi.

(10) Hodnotící mechanismus by měl 
rovněž zahrnovat ověřování příslušných 
právních předpisů o odstranění kontrol na 
vnitřních hranicích a kontrol uvnitř území 
států. Příslušné kontroly na místě měly být 
svěřeny úředníkům Komise ve spolupráci 
s odborníky členských států a zástupci 
Evropského parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Marian-Jean Marinescu
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Úloha Komise má zejména význam 
pro zajišťování koordinace programů 
hodnocení a pro monitorování 
navazujících kroků.  Komise by kromě 
toho měla během procesu hodnocení 
zabezpečit nezávislost, transparentnost 
a odpovědnost a podporovat vzájemnou 
důvěru mezi zúčastněnými stranami.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Monica Luisa Macovei

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Během hodnocení by měla být 
věnována pozornost zejména základním 
právům při uplatňování schengenského 
acquis.

(11) Během hodnocení by měla být 
věnována pozornost zejména základním 
právům a ochraně údajů při uplatňování 
schengenského acquis.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Carlos Coelho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Kontrol na místě týkajících se 
ochrany údajů by se měl účastnit evropský 
inspektor ochrany údajů a vnitrostátní 
orgány dohledu, přičemž každý z nich by 
jednal v mezích svých příslušných 
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pravomocí.   
Or. en

Pozměňovací návrh 39
Carlos Coelho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Hodnotící mechanismus by měl 
pro případ, že je v členském státě, 
v kterém se schengenské acquis uplatňuje 
zcela nebo zčásti, zjištěn závažný 
nedostatek, který může mít významný 
dopad na vnitřní bezpečnost 
schengenského prostoru, obsahovat 
možnost podpůrného mechanismu. 
Není-li dotčený členský stát schopen ve 
lhůtě šesti měsíců a s pomocí odborníků 
z agentury Frontex daný nedostatek 
odstranit, mělo by být možné uplatnit 
následná opatření a sankce.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Carlos Coelho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Sankce mohou zahrnovat dočasné 
opětovné zavedení hraničních kontrol na 
vnitřních hranicích s ostatními členy 
schengenského prostoru. Dočasné 
opětovné zavedení hraničních kontrol na 
vnitřních hranicích by mělo mít formu 
rozhodnutí Rady, k němuž by se k němu 
přistoupit jen za výjimečných okolností, 
a mělo by umožňovat částečné nebo úplné 
opětovné zavedení hraničních kontrol, 
přičemž by mělo být omezeno na šest 
měsíců. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 41
Stavros Lambrinidis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Hodnotící mechanismus by měl pro 
případ, že je zjištěn závažný nedostatek, 
který může mít významný dopad na 
vnitřní bezpečnost schengenského 
prostoru, obsahovat možnost podpůrného 
mechanismu. Není-li dotčený členský stát 
schopen ve lhůtě šesti měsíců a s pomocí 
odborníků z agentury Frontex daný 
nedostatek odstranit, mělo by být možné 
uplatnit následná opatření a sankce, jež 
by mohly vést na omezenou dobu 
k opětovnému zavedení hraničních 
kontrol, avšak při plném dodržování čl. 78 
odst. 3 a článku 80 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Komise ve spolupráci s Radou 
rozhodne o následných opatřeních včetně 
sankcí, jež by mohly na omezenou dobu 
vést k opětovnému zavedení hraničních 
kontrol. Při zavedení hraničních kontrol 
by Komise měla stanovit finanční 
kompenzační opatření s cílem podpořit 
dotčené členské státy.  

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Monica Luisa Macovei

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se vytváří hodnotící 
mechanismus k ověření uplatňování 
schengenského acquis v členských státech, 
ve kterých se toto acquis v plném rozsahu 
použije.

Tímto nařízením se vytváří hodnotící 
mechanismus k ověření uplatňování 
schengenského acquis v členských státech, 
ve kterých se toto acquis v plném rozsahu 
použije, spolu s doprovodnými opatřeními 
v oblasti vnějších hranic, vízové politiky, 
Schengenského informačního systému, 
včetně ochrany údajů, policejní 
spolupráce, justiční spolupráce v trestních 
věcech, boje proti korupci 
a organizovanému zločinu 
a protidrogových politik. 

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy, ve kterých se v souladu 
s příslušným protokolem ke Smlouvě 
o Evropské unii a Smlouvě o fungování 
Evropské unie schengenské acquis 
uplatňuje pouze zčásti, se účastní 
hodnotícího mechanismu za oběma 
stanovenými účely v rozsahu své účasti na 
schengenském acquis.

Or. en
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Odůvodnění

V tomto pozměňovacím návrhu se jedná o to, aby se Spojené království a Irsko účastnily 
hodnotícího mechanismu do té míry, do jaké se účastní schengenského acquis. Ustanovení 
musí být uvedeno ve zvláštním odstavci, aby se vztahovalo na hodnocení před vstupem i po 
něm.

Pozměňovací návrh 45
Monica Luisa Macovei

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je odpovědná za provádění 
hodnotícího mechanismu v úzké spolupráci 
s členskými státy a za podpory evropských 
institucí, jak je uvedeno v tomto nařízení.

1. Komise je odpovědná za provádění 
hodnotícího mechanismu v úzké spolupráci 
s členskými státy a za podpory evropských 
institucí, jak je uvedeno v tomto nařízení, 
včetně agentury Frontex, Europolu 
a Eurojustu.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Carlos Coelho

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Postupem uvedeným v čl. 15 odst. 2 
Komise vytvoří víceletý program 
hodnocení na období pěti let; tento 
program bude vytvořen nejpozději šest 
měsíců před začátkem nového pětiletého 
období.

1. Komise přijme prováděcí akty s cílem 
vytvořit víceletý program hodnocení na 
období pěti let.  Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 15 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Víceletý program zahrnuje seznam 
členských států, které budou v každém 
daném roce hodnoceny. Každý členský stát 
je během pětiletého období hodnocen 
nejméně jednou. Pořadí, ve kterém se mají 
členské státy hodnotit, vychází z analýzy 
rizika s ohledem na migrační tlak, vnitřní 
bezpečnost, čas uplynulý od předchozího 
hodnocení a rovnováhu mezi různými 
částmi schengenského acquis, jež mají být 
předmětem hodnocení.

2. Víceletý program zahrnuje seznam 
členských států, které budou v každém 
daném roce hodnoceny. Každý členský stát 
je během pětiletého období hodnocen 
nejméně jednou. Pořadí, ve kterém se mají 
členské státy hodnotit, se stanoví na 
základě z vyváženého zeměpisného 
zastoupení, času uplynulého od 
předchozího hodnocení a rovnováhy mezi 
různými částmi schengenského acquis, jež 
mají být předmětem hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Údaje o migraci nelze považovat za vhodný ukazatel pro kvalitu správy hranic. 

Pozměňovací návrh 48
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do 30. září každého roku 
agentura Frontex předloží Komisi analýzu 
rizika s ohledem na migrační tlak a 
s doporučením priorit hodnocení 
v následujícím roce. Doporučení odkazují 
na konkrétní úseky vnější hranice 
a hraniční přechody, jež mají být 
hodnoceny v následujícím roce v rámci 
víceletého programu. Komise zpřístupní 
tuto analýzu rizika členským státům.

1. Nejpozději do 30. září každého roku 
agentura Frontex předloží Komisi 
posouzení s doporučením priorit hodnocení 
v následujícím roce. Doporučení odkazují 
na konkrétní úseky vnější hranice 
a hraniční přechody, jež mají být 
hodnoceny v následujícím roce v rámci 
víceletého programu. Komise zpřístupní 
toto posouzení členským státům 
a Evropskému parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Ioan Enciu
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do 30. září každého roku 
agentura Frontex předloží Komisi analýzu 
rizika s ohledem na migrační tlak a 
s doporučením priorit hodnocení 
v následujícím roce. Doporučení odkazují 
na konkrétní úseky vnější hranice 
a hraniční přechody, jež mají být 
hodnoceny v následujícím roce v rámci 
víceletého programu. Komise zpřístupní 
tuto analýzu rizika členským státům.

1. Nejpozději do 30. září každého roku 
agentura Frontex předloží Komisi analýzu 
rizika s ohledem na migrační tlak a 
s doporučením priorit hodnocení 
v následujícím roce. Doporučení odkazují 
na konkrétní úseky vnější hranice 
a hraniční přechody, jež mají být 
hodnoceny v následujícím roce v rámci 
víceletého programu. Komise zpřístupní 
tuto analýzu rizika členským státům a na 
základě řádně odůvodněné žádosti 
Evropskému parlamentu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 50
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do 30. září každého roku 
agentura Frontex předloží Komisi analýzu 
rizika s ohledem na migrační tlak a 
s doporučením priorit hodnocení 
v následujícím roce. Doporučení odkazují 
na konkrétní úseky vnější hranice 
a hraniční přechody, jež mají být 
hodnoceny v následujícím roce v rámci 
víceletého programu. Komise zpřístupní 
tuto analýzu rizika členským státům.

1. Nejpozději do 30. září každého roku 
agentura Frontex předloží Komisi analýzu 
rizika s ohledem na migrační tlak a 
s doporučením priorit hodnocení 
v následujícím roce. Doporučení odkazují 
na konkrétní úseky vnější hranice 
a hraniční přechody, jež mají být 
hodnoceny v následujícím roce v rámci 
víceletého programu. Komise zpřístupní 
tuto analýzu rizika členským státům 
a Evropskému parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Monica Luisa Macovei
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Nejpozději do 30. září každého roku 
předloží Europol Komisi analýzu rizika 
týkající se závažných trestných činů, 
terorismu, korupce a organizovaného 
zločinu, které mají dopad na určitý 
společný zájem, jemuž slouží politika 
Unie, včetně vnitřní bezpečnosti, 
s doporučením priorit hodnocení 
v následujícím roce.   Doporučení 
odkazují na konkrétní úseky vnější 
hranice a hraniční přechody, jež mají být 
hodnoceny v následujícím roce v rámci 
víceletého programu. Komise zpřístupní 
tuto analýzu rizika členským státům.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Ve stejné lhůtě, která je stanovena 
v odstavci 1, předloží Agentura pro 
základní práva Komisi analýzu rizika 
týkající se situace v oblasti základních 
práv na vnějších a vnitřních hranicích, se 
zvláštním zaměřením na dodržování 
zákazu kontrol na vnitřních hranicích, 
s doporučením priorit hodnocení 
v následujícím roce.  Komise zpřístupní 
tuto analýzu rizika členským státům 
a Evropskému parlamentu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Mariya Nedelcheva

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ve stejné lhůtě, která je stanovena 
v odstavci 1, agentura Frontex předloží 
Komisi samostatnou analýzu rizika 
s doporučeními priorit hodnocení, jež má 
být v následujícím roce provedeno formou 
neohlášených kontrol na místě. Tato 
doporučení se mohou týkat jakéhokoliv 
regionu nebo konkrétní oblasti a obsahují 
seznam nejméně deseti konkrétní úseků 
vnějších hranic a deseti konkrétních 
hraničních přechodů.

2. Ve stejné lhůtě, která je stanovena 
v odstavci 1, agentura Frontex předloží 
Komisi samostatnou analýzu rizika 
s doporučeními priorit hodnocení, jež má 
být v následujícím roce provedeno formou 
neohlášených kontrol na místě. Tato 
doporučení se mohou týkat jakéhokoliv 
regionu nebo konkrétní oblasti a obsahují 
seznam nejméně deseti konkrétní úseků 
vnějších hranic a deseti konkrétních 
hraničních přechodů. Doporučení by se 
měla zakládat spíše na skutečných než jen 
na hypotetických rizicích pro fungování 
schengenského prostoru.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité odlišit skutečná rizika (např. známá místa přechodu ilegálních migrantů) od 
hypotetických (např. předpokladů a očekávání zvýšených migračních toků).

Pozměňovací návrh 54
Georgios Papanikolaou

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ve stejné lhůtě, která je stanovena 
v odstavci 1, agentura Frontex předloží 
Komisi samostatnou analýzu rizika 
s doporučeními priorit hodnocení, jež má 
být v následujícím roce provedeno formou 
neohlášených kontrol na místě. Tato 
doporučení se mohou týkat jakéhokoliv 
regionu nebo konkrétní oblasti a obsahují 
seznam nejméně deseti konkrétní úseků 

2. Ve stejné lhůtě, která je stanovena 
v odstavci 1, agentura Frontex předloží 
Komisi samostatnou analýzu rizika 
s doporučeními priorit hodnocení, jež má 
být v následujícím roce provedeno formou 
neohlášených kontrol na místě. Tato 
doporučení mohou zohlednit výroční 
zprávu agentury Frontex a mohou se 
týkat jakéhokoliv regionu nebo konkrétní 
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vnějších hranic a deseti konkrétních 
hraničních přechodů.

oblasti a obsahují seznam nejméně deseti
konkrétní úseků vnějších hranic a deseti
konkrétních hraničních přechodů.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Monica Luisa Macovei

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ve stejné lhůtě, která je stanovena 
v odstavci 1, předloží Europol Komisi 
samostatnou analýzu rizika 
s doporučeními priorit hodnocení, jež 
mají být v následujícím roce provedena 
v oblasti vnitřní bezpečnosti formou 
neohlášených kontrol na místě.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytnou Komisi své 
odpovědi na dotazník do šesti týdnů od 
jeho doručení. Komise zpřístupní tyto 
odpovědi ostatním členským státům.

2. Členské státy poskytnou Komisi své 
odpovědi na dotazník do šesti týdnů od 
jeho doručení. Komise zpřístupní tyto 
odpovědi členským státům a Evropskému 
parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na analýzu rizika 
zpracovanou agenturou Frontex 
v souladu s článkem 6, odpovědi na 
dotazník podle článku 7 a případně jiné 
dostupné zdroje vytvoří Komise roční 
program hodnocení, a to nejpozději do 
30. listopadu přecházejícího roku. Program 
může stanovit hodnocení těchto oblastí:

1. S ohledem na odpovědi na dotazník 
podle článku 7 a případně jiné dostupné 
zdroje vytvoří Komise roční program 
hodnocení, a to nejpozději do 30. listopadu 
přecházejícího roku. Program může 
stanovit hodnocení těchto oblastí:

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Monica Luisa Macovei

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na analýzu rizika 
zpracovanou agenturou Frontex v souladu 
s článkem 6, odpovědi na dotazník podle 
článku 7 a případně jiné dostupné zdroje 
vytvoří Komise roční program hodnocení, 
a to nejpozději do 30. listopadu 
přecházejícího roku. Program může 
stanovit hodnocení těchto oblastí:

1. S ohledem na analýzu rizika 
zpracovanou agenturou Frontex 
a Europolem v souladu s článkem 6, 
odpovědi na dotazník podle článku 7 
a případně jiné dostupné zdroje vytvoří 
Komise roční program hodnocení, a to 
nejpozději do 30. listopadu přecházejícího 
roku. Program může stanovit hodnocení 
těchto oblastí:

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– uplatňování acquis nebo jeho částí 
jedním členským státem, jak je upřesněno 
ve víceletém programu,

– uplatňování acquis nebo případně jeho 
částí jedním členským státem, jak je 
upřesněno ve víceletém programu,

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Monica Luisa Macovei

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– uplatňování acquis nebo jeho částí 
jedním členským státem, jak je upřesněno 
ve víceletém programu,

– uplatňování acquis nebo jeho částí 
a doprovodných opatření uvedených 
v článku 1 jedním členským státem, jak je 
upřesněno ve víceletém programu,

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Monica Luisa Macovei

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– uplatňování konkrétních částí acquis 
v několika členských státech (tematická 
hodnocení),

– uplatňování konkrétních částí acquis 
a doprovodných opatření uvedených 
v článku 1 v několika členských státech 
(tematická hodnocení),

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Monica Luisa Macovei
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– uplatňování acquis skupinou členských 
států (regionální hodnocení).

– uplatňování acquis a doprovodných 
opatření uvedených v článku 1 skupinou 
členských států (regionální hodnocení).

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Carlos Coelho

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. První část programu, jež má být přijata 
postupem podle čl. 15 odst. 2, obsahuje 
seznam členských států, které mají být 
v souladu s víceletým programem 
hodnoceny v následujícím roce. Tato část 
obsahuje seznam oblastí, jež mají být 
předmětem hodnocení a kontrol na místě.

2. První část programu obsahuje seznam 
členských států, které mají být v souladu 
s víceletým programem hodnoceny 
v následujícím roce. Tato část obsahuje 
seznam oblastí, jež mají být předmětem 
hodnocení a kontrol na místě. První část 
programu přijme Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 15 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odborníci by měli mít příslušnou 
kvalifikaci, včetně dobrých teoretických 
znalostí a praktických zkušeností 
v oblastech zahrnutých do hodnotícího 

4. Odborníci by měli mít příslušnou 
kvalifikaci, včetně dobrých teoretických 
znalostí a praktických zkušeností 
v oblastech zahrnutých do hodnotícího 
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mechanismu, jakož i řádnou znalost 
hodnotících zásad, postupů a technik 
hodnocení, a musí být schopni účinně 
komunikovat ve společném jazyce.

mechanismu, včetně respektu k základním 
právům, jakož i řádnou znalost hodnotících 
zásad, postupů a technik hodnocení, a musí 
být schopni účinně komunikovat ve 
společném jazyce.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Georgios Papanikolaou

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise vyzve členské státy, aby určily 
odborníky, kteří se mohou účastnit 
příslušných kontrol na místě, a uvedly 
oblast jejich odbornosti. V případě 
ohlášených kontrol vyzve Komise členské 
státy, aby určily své odborníky nejpozději 
šest týdnů před konáním plánované 
kontroly na místě. Členské státy určí 
odborníka do jednoho týdne od obdržení 
uvedené výzvy. V případě neohlášených 
kontrol vyzve Komise členské státy, aby 
určily své odborníky nejpozději dva týdny 
před konáním plánované kontroly na 
místě. Členské státy určí odborníka do 72 
hodin od obdržení uvedené výzvy. Členské 
státy a určení odborníci se zaváží 
k respektování důvěrnosti, pokud jde 
o neohlášené kontroly.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může vyzvat Frontex, Europol, 2. Komise může vyzvat Frontex, Europol, 
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Eurojust nebo jinou příslušnou evropskou 
instituci, aby ustanovila zástupce, který se 
bude účastnit kontroly týkající se oblasti 
spadající do jejich oblasti působnosti jako 
pozorovatel.

Eurojust, Evropský parlament nebo jinou 
příslušnou evropskou instituci, aby 
ustanovila zástupce, který se bude účastnit 
kontroly týkající se oblasti spadající do 
jejich oblasti působnosti jako pozorovatel.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Mariya Nedelcheva

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může vyzvat Frontex, Europol,
Eurojust nebo jinou příslušnou evropskou 
instituci, aby ustanovila zástupce, který se 
bude účastnit kontroly týkající se oblasti 
spadající do jejich oblasti působnosti jako 
pozorovatel.

2. Komise může vyzvat Frontex, Europol 
a/nebo Eurojust, aby ustanovily zástupce, 
který se bude účastnit kontroly týkající se 
oblasti spadající do jejich oblasti 
působnosti jako pozorovatel. Komise 
stanoví pro zúčastněné zástupce jasný 
mandát, včetně jeho trvání, povinností 
a funkcí.

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření a aktualizace konečného seznamu agentur a evropských institucí, jejichž odborníci 
se mohou kontrol účastnit, zajistí jasný mandát a zabrání zasahování hodnotících týmů do 
pravomocí jiných evropských institucí. Díky tomu by nemělo docházet ke zdvojování úsilí 
a zdrojů. Tento přístup rozptýlí případné obavy o svévolném rozhodování vůči členským 
státům a zaručí proporcionalitu.

Pozměňovací návrh 68
Carlos Coelho

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Evropský inspektor ochrany údajů 
a vnitrostátní orgány dohledu se vyzvou 
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k účasti na kontrolách na místě týkajících 
se ochrany údajů, přičemž každý z nich 
jedná v rozmezí svých příslušných 
pravomocí.    

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Hubert Pirker

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dotyčný členský stát zajistí, aby se tým 
odborníků mohl přímo obracet na příslušné 
osoby. Zajistí, aby měl tým přístup do 
všech oblastí, prostor a ke všem 
dokumentům potřebným k hodnocení. 
Zajistí, aby tým mohl provádět výkon 
svého mandátu s cílem ověřit činnosti 
v hodnocených oblastech.

4. Dotyčný členský stát zajistí, aby se tým 
odborníků mohl přímo obracet na příslušné 
osoby. Zajistí, aby měl tým přístup do 
všech oblastí, prostor a ke všem 
dokumentům potřebným k hodnocení. 
Zajistí, aby tým mohl provádět výkon 
svého mandátu s cílem ověřit činnosti 
v hodnocených oblastech, zejména 
uvolněním pracovníků pro překladatelské 
a tlumočnické služby na místě z jazyka 
daného členského státu do společného 
jazyka uvedeného v čl. 9 odst. 4.

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Georgios Papanikolaou

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy jsou odpovědné za 
nezbytná opatření, pokud jde o dopravu 
a ubytování svých odborníků. Náklady na 
dopravu a ubytování odborníků účastnících 
se kontroly hradí Komise.

7. Členské státy jsou odpovědné za 
nezbytná opatření, pokud jde o dopravu 
a ubytování svých odborníků. Náklady na 
dopravu a ubytování odborníků účastnících 
se kontroly hradí Komise. V případě 
neohlášených kontrol na místě určí 
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Komise kontaktní bod pro zajištění 
praktické stránky kontroly na místě.

Or. en

Odůvodnění

V případě neohlášených kontrol na místě je stanoveno přísné časové omezení, a je tedy nutné, 
aby za určení kontaktního bodu pro zajištění praktické stránky kontroly odpovídala Komise.

Pozměňovací návrh 71
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V návaznosti na každé hodnocení se 
vypracuje zpráva. Zpráva se zakládá na 
zjištěních učiněných během kontroly na 
místě, případně na dotazníku.

1. V návaznosti na každé hodnocení se 
vypracuje zpráva. Zpráva se zakládá na 
zjištěních učiněných během kontroly na 
místě a na dotazníku. Musí obsahovat 
důkladné posouzení dodržování 
schengenského acquis a referenčních cílů 
v oblasti reformy soudnictví a boje proti 
korupci a organizovanému zločinu, jak je 
uvedeno v rozhodnutích Komise K(2006) 
6569 a K(2006) 6570.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) V případě ohlášených kontrol na místě 
vypracuje zprávu tým během kontroly. 
Úředník Komise má celkovou odpovědnost 
za vypracování zprávy a zajištění její 
integrity a kvality. V případě nesouhlasu 
usiluje tým o dosažení kompromisu. 
Odlišná stanoviska mohou být zahrnuta do 
zprávy.

(b) V případě ohlášených kontrol na místě 
vypracuje zprávu tým během kontroly. 
Úředník Komise má celkovou odpovědnost 
za vypracování zprávy a zajištění její 
integrity a kvality. V případě nesouhlasu 
usiluje tým o dosažení kompromisu. 
Odlišná stanoviska musí být zahrnuta do 
zprávy.
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Pozměňovací návrh 73
Georgios Papanikolaou

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zpráva analyzuje příslušná kvalitativní, 
kvantitativní, provozní, správní 
a organizační hlediska a obsahuje výčet 
nedostatků či slabých stránek zjištěných 
během hodnocení. Zpráva obsahuje 
doporučení pro opatření k nápravě 
a termíny pro jejich splnění.

2. Zpráva analyzuje příslušná kvalitativní, 
kvantitativní, provozní, správní 
a organizační hlediska a obsahuje výčet 
nedostatků či slabých stránek, které se 
vymykají i nevymykají kontrole 
příslušného členského státu, zjištěných 
během hodnocení. Zpráva obsahuje 
doporučení příslušným členským státům a 
v případě potřeby i Komisi pro opatření 
k nápravě nebo doplňková opatření
a termíny pro jejich splnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise sdělí zprávu dotyčnému 
členskému státu do šesti týdnů od konání
kontroly na místě nebo případně od 
obdržení odpovědí na dotazník. Dotyčný 
členský stát předloží do dvou týdnů své 
připomínky ke zprávě.

4. Komise sdělí zprávu dotyčnému 
členskému státu do čtyř týdnů od konání 
kontroly na místě nebo případně od 
obdržení odpovědí na dotazník. Dotyčný 
členský stát předloží do dvou týdnů své 
připomínky ke zprávě.

Or. en

Odůvodnění

V případě závažných nedostatků v systému je třeba reagovat urychleně s cílem zachovat 
důvěru v schengenský systém.

Pozměňovací návrh 75
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odborník Komise předloží zprávu 
a odpověď členského státu výboru 
zřízenému podle článku 15. Členské státy 
jsou vyzvány, aby se vyjádřily 
k odpovědím na dotazník, ke zprávě a 
k připomínkám dotyčného členského státu.

Odborník Komise předloží zprávu 
a odpověď členského státu výboru 
zřízenému podle článku 15 a Evropskému 
parlamentu. Členské státy jsou vyzvány, 
aby se vyjádřily k odpovědím na dotazník, 
ke zprávě a k připomínkám dotyčného 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Carlos Coelho

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme doporučení týkající se 
zařazení zjištění do kategorií podle 
odstavce 3 postupem podle čl. 15 odst. 2.

Komise přijme prováděcí akty s cílem 
vydat doporučení týkající se zařazení 
zjištění do kategorií podle odstavce 3. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 15 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Mariya Nedelcheva, Georgios Papanikolaou

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do jednoho měsíce od přijetí zprávy 
předloží dotyčný členský stát Komisi akční 
plán popisující, jak napraví zjištěné 
nedostatky.

Do jednoho měsíce od přijetí zprávy 
předloží dotyčný členský stát Komisi akční 
plán popisující, jak napraví zjištěné 
nedostatky. Pokud zpráva Komise vychází 
z tematických nebo regionálních 
hodnocení a týká se více než jednoho 
členského státu, musí být akční plány pro 
členské státy zkoordinovány. 
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Pozměňovací návrh 78
Sarah Ludford, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do šesti měsíců od obdržení zprávy podá 
dotyčný členský stát Komisi zprávu 
o provádění akčního plánu a poté podává 
zprávu každé tři měsíce do doby, než je 
akční plán zcela proveden. V závislosti na 
závažnosti zjištěných nedostatků 
a opatřeních přijatých k jejich odstranění 
může Komise postupem podle čl. 15 odst. 
2 naplánovat ohlášené kontroly k ověření 
provádění akčního plánu. Komise může 
rovněž naplánovat neohlášené kontroly na 
místě.

Do čtyř měsíců od obdržení zprávy podá 
dotyčný členský stát Komisi zprávu 
o provádění akčního plánu a poté podává 
zprávu každé tři měsíce do doby, než je 
akční plán zcela proveden. V závislosti na 
závažnosti zjištěných nedostatků 
a opatřeních přijatých k jejich odstranění 
může Komise postupem podle čl. 15 
odst. 2 naplánovat ohlášené kontroly 
k ověření provádění akčního plánu. 
Komise může rovněž naplánovat 
neohlášené kontroly na místě.

Or. en

Odůvodnění

V případě závažných nedostatků v systému je třeba reagovat urychleně s cílem zachovat 
důvěru v schengenský systém.

Pozměňovací návrh 79
Carlos Coelho

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do šesti měsíců od obdržení zprávy podá 
dotyčný členský stát Komisi zprávu 
o provádění akčního plánu a poté podává 
zprávu každé tři měsíce do doby, než je 
akční plán zcela proveden. V závislosti na 
závažnosti zjištěných nedostatků 
a opatřeních přijatých k jejich odstranění 
může Komise postupem podle čl. 15 odst. 
2 naplánovat ohlášené kontroly k ověření 

Do šesti měsíců od obdržení zprávy podá 
dotyčný členský stát Komisi zprávu 
o provádění akčního plánu a poté podává 
zprávu každé tři měsíce do doby, než je 
akční plán zcela proveden. V závislosti na 
závažnosti zjištěných nedostatků 
a opatřeních přijatých k jejich odstranění 
může Komise přijmout prováděcí akty 
s cílem naplánovat ohlášené kontroly 
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provádění akčního plánu. Komise může 
rovněž naplánovat neohlášené kontroly na 
místě.

k ověření provádění akčního plánu. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 15 odst. 2. Komise 
může rovněž naplánovat neohlášené 
kontroly na místě.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pravidelně informuje o provádění 
akčního plánu výbor zřízený postupem 
podle článku 15.

Komise pravidelně informuje o provádění 
akčního plánu výbor zřízený postupem 
podle článku 15. Evropský parlament 
může rovněž požádat Komisi, aby mu 
podala zprávu o stadiu, jehož bylo 
dosaženo při provádění akčního plánu.

Or. ro

Odůvodnění

Evropský parlament musí mít možnost požádat Komisi o informace o pokroku dosaženém při 
provádění akčních plánů vytvořených členskými státy v reakci na nedostatky při uplatňování 
schengenského acquis. 

Pozměňovací návrh 81
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud kontrola na místě prokáže 
závažné nedostatky, které mohou mít 
podstatný vliv na celkovou úroveň 
bezpečnosti jednoho nebo více členských 
států, Komise ze své vlastní iniciativy nebo 
na žádost členského státu informuje co 
nejdříve Radu a Evropský parlament.

7. Pokud zpráva z kontroly na místě 
obsahuje jeden nebo více závěrů, které 
jsou zařazeny do kategorie v čl. 13 odst. 3 
písm. c), informuje Komise ze své vlastní 
iniciativy nebo na žádost členského státu 
co nejdříve Radu a Evropský parlament.
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Pozměňovací návrh 82
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud kontrola na místě prokáže 
závažné nedostatky, které mohou mít 
podstatný vliv na celkovou úroveň 
bezpečnosti jednoho nebo více členských 
států, Komise ze své vlastní iniciativy nebo 
na žádost členského státu informuje co 
nejdříve Radu a Evropský parlament.

7. Pokud kontrola na místě prokáže 
závažné nedostatky, které mohou mít 
podstatný vliv na celkovou úroveň 
bezpečnosti jednoho nebo více členských 
států, Komise informuje co nejdříve Radu 
a Evropský parlament a poté je pravidelně 
informuje během šestiměsíčního 
podpůrného období v souladu s článkem 
13a, jakož i po přijetí konečného 
rozhodnutí o následných opatřeních 
a možných sankcích v souladu s článkem 
13b.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud kontrola na místě prokáže 
závažné nedostatky, které mohou mít 
podstatný vliv na celkovou úroveň 
bezpečnosti jednoho nebo více členských 
států, Komise ze své vlastní iniciativy nebo 
na žádost členského státu informuje co 
nejdříve Radu a Evropský parlament.

7. Pokud kontrola na místě prokáže 
závažné nedostatky, které mohou mít 
podstatný vliv na celkovou úroveň 
bezpečnosti jednoho nebo více členských 
států, Komise ze své vlastní iniciativy nebo 
na žádost Evropského parlamentu nebo
členského státu informuje co nejdříve Radu 
a Evropský parlament.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Carlos Coelho
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Návrh nařízení
Článek 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13b

Následný postup
Po uplynutí šesti měsíců od zjištění 
závažného nedostatku ve smyslu čl. 13 
odst. 7 naplánuje Komise kontrolu na 
místě. Pokud tato kontrola na místě 
prokáže, že závažný nedostatek nebyl 
navzdory podpoře poskytnuté členskému 
státu podle článku 13a odstraněn, přijme 
Rada na základě návrhu Komise a po 
konzultaci s Evropským parlamentem 
rozhodnutí o sankcích. Rada rozhoduje 
kvalifikovanou většinou.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Článek 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13b

Rozhodnutí o opětovném zavedení 
hraničních kontrol

Rozhodnutí o opětovném zavedení kontrol 
na vnitřních hranicích přijímá Rada 
kvalifikovanou většinou na návrh Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Stavros Lambrinidis

Návrh nařízení
Článek 13 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13b
Následná opatření a sankce

Po uplynutí šesti měsíců od zjištění 
závažného nedostatku naplánuje Komise 
kontrolu na místě. Pokud kontrola na 
místě odhalí, že závažný nedostatek nebyl 
odstraněn, předloží Komise výboru 
zřízenému podle článku 15 návrh 
následných opatření a případných sankcí. 
Rozhodnutí o následných opatřeních 
a možných sankcích se přijme 
přezkumným postupem podle čl. 15 
odst. 2. V případě opakovaného 
nedodržování schengenských pravidel ze 
strany členského státu musí být před 
zvážením přísnějších sankcí vyčerpána 
všechna možná opatření a podpora 
k nápravě situace. Podle čl. 78 odst. 3 
a článku 80 Smlouvy o fungování 
Evropské unie není opětovné zavedení 
hraničních kontrol dovoleno vůči 
členskému státu, který se buď ocitne ve 
stavu nouze v důsledku náhlého přílivu 
státních příslušníků třetích zemí nebo 
který se vyrovnává s kritickou situací 
ohledně plného provádění svých 
schengenských závazků zcela nebo 
částečně z důvodu vysokého počtu 
státních příslušníků třetích zemí na jeho 
hranicích.  

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Carlos Coelho

Návrh nařízení
Článek 13 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13c

Dočasné opětovné zavedení hraničních 
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kontrol
1. Sankce mohou sestávat z rozhodnutí 
týkajícího se dočasného opětovného 
zavedení hraničních kontrol na vnitřních 
hranicích ostatními členskými státy 
schengenského prostoru. Uvedené 
rozhodnutí může stanovit částečné nebo 
úplné opětovné zavedení hraničních 
kontrol na vnitřních hranicích dotčeného 
členského státu. 
2. Rozhodnutí týkající se dočasného 
opětovného zavedení hraničních kontrol 
na vnitřních hranicích musí splňovat tyto 
podmínky:
– závažný nedostatek v provádění 
schengenského acquis, který může mít 
podstatný vliv na celkovou úroveň 
bezpečnosti jednoho nebo více členských 
států,  
– výjimečné okolnosti vyžadující dočasné 
opětovné zavedení hraničních kontrol.
3. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 musí 
obsahovat tyto údaje:
– lhůtu nejvýše šest měsíců,
– podpůrný mechanismus, který bude 
poskytnut dotčenému členskému státu 
s cílem odstranit nedostatek, 
– datum pro další kontrolu na místě.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Článek 13 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 c

Kompenzační opatření
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Při zavedení hraničních kontrol stanoví 
Komise finanční kompenzační opatření 
s cílem podpořit dotčené členské státy.  

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Týmy považují za důvěrnou jakoukoli 
informaci, kterou obdrží v průběhu výkonu 
svých povinností. Zprávy vypracované 
v návaznosti na kontroly na místě jsou 
klasifikovány jako důvěrné. Komise po 
konzultaci dotyčného členského státu 
rozhodne, která část zprávy může být 
zveřejněna.

Týmy považují za důvěrnou jakoukoli 
informaci, kterou obdrží v průběhu výkonu 
svých povinností. Zprávy vypracované 
v návaznosti na kontroly na místě jsou 
klasifikovány jako důvěrné. Tato 
klasifikace nebrání tomu, aby zpráva byla 
zpřístupněna Evropskému parlamentu.
Komise po konzultaci dotyčného členského 
státu rozhodne, která část zprávy může být 
zveřejněna.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Týmy považují za důvěrnou jakoukoli 
informaci, kterou obdrží v průběhu výkonu 
svých povinností. Zprávy vypracované 
v návaznosti na kontroly na místě jsou 
klasifikovány jako důvěrné. Komise po 
konzultaci dotyčného členského státu 
rozhodne, která část zprávy může být 
zveřejněna.

Týmy považují za důvěrnou jakoukoli 
informaci, kterou obdrží v průběhu výkonu 
svých povinností. Zprávy vypracované 
v návaznosti na kontroly na místě jsou 
klasifikovány jako důvěrné. Komise po 
konzultaci dotyčného členského státu 
rozhodne, která část zprávy může být 
zveřejněna. Evropský parlament musí mít 
na základě odůvodněné žádosti přístup ke 
všem zprávám vypracovaným hodnotícími 
týmy.
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Or. ro

Odůvodnění

V souladu se svou úlohou spoluzákonodárce v prostoru svobody, bezpečnosti a práva musí 
mít Evropský parlament na základě odůvodněné žádosti přístup ke všem hodnotícím zprávám.

Pozměňovací návrh 91
Monica Luisa Macovei

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. První analýza rizika, jež má provést 
agentura Frontex v souladu s článkem 6, je 
předložena Komisi nejpozději tři měsíce po 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. První analýza rizika, jež má provést 
agentura Frontex a Europol v souladu 
s článkem 6, je předložena Komisi 
nejpozději tři měsíce po vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě výroční zprávu o hodnoceních 
provedených podle tohoto nařízení. Zpráva 
se zveřejní a zahrnuje informace o:

Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě souhrnnou výroční zprávu 
o hodnoceních provedených podle tohoto 
nařízení. Zpráva se zveřejní a zahrnuje 
informace o:

Or. ro

Pozměňovací návrh 93
Marian-Jean Marinescu



PE464.941v01-00 36/36 AM\867412CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem
1. ledna 2014, jakmile skončí stávající 
pětiletý hodnotící program.

Or. en


