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Pozměňovací návrh 43
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Politika Unie v oblasti vnějších hranic 
EU usiluje o zavedení integrovaného 
systému řízení zajišťujícího jednotnou
a vysokou úroveň kontroly a ostrahy,
která nezbytně provází volný pohyb osob
v rámci Evropské unie a je základní 
součástí prostoru svobody, bezpečnosti
a práva. K tomuto účelu by se měla 
stanovit společná pravidla pro standardy
a postupy pro ochranu vnějších hranic.

(1) Politika Unie v oblasti vnějších hranic 
usiluje o zavedení integrovaného systému 
řízení, který je základní součástí prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva. K tomuto 
účelu by se měla stanovit společná pravidla 
pro standardy a postupy pro ochranu 
vnějších hranic.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Georgios Papanikolaou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Schengenský prostor tvoří základní 
složku cíle Evropské unie postupně 
vytvářet prostor svobody, bezpečnosti
a práva. Ochrana vnějších hranic 
jednotlivých členských států by se měla 
řídit zásadou solidarity a spravedlivého 
rozdělování odpovědnosti, jak stanoví 
článek 80 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Posílení správy Schengenu pomáhá 
zajistit, aby každý členský stát mohl 
účinně kontrolovat své vnější hranice
a budovat důvěru v účinnost unijního 
systému řízení migrace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) S cílem přizpůsobit ustanovení 
Schengenského hraničního kodexu 
Smlouvě o fungování Evropské unie by 
pravomoc přijímat akty v souladu
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie měla být přenesena na 
Komisi, pokud jde o přijímání 
dodatečných opatření, kterými se řídí 
ostraha hranic, podle čl. 12 odst. 5,
a změny příloh podle článku 32. Zvláště je 
důležité, aby Komise vedla během 
přípravné fáze odpovídající konzultace, 
včetně konzultací s odborníky. Při přípravě
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

(6) S cílem přizpůsobit ustanovení 
Schengenského hraničního kodexu 
Smlouvě o fungování Evropské unie by 
pravomoc přijímat akty v souladu
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie měla být přenesena na 
Komisi, pokud jde o přijímání změn příloh 
podle článku 32. Zvláště je důležité, aby 
Komise vedla během přípravné fáze 
odpovídající konzultace, včetně konzultací
s odborníky. Při přípravě a vypracovávání 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit souběžné, včasné a náležité 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Monica Luisa Macovei

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. h a (nové)
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 2 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) vkládá se nový bod 19, který zní:
19a. „hrozbou vnitřní bezpečnosti“ 
jakýkoli závažný zločin přeshraničního 
charakteru, jak je uvedeno v čl. 83 odst. 1 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
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včetně obchodu s lidmi a sexuálního 
vykořisťování žen a dětí, obchodu
s drogami a zbraněmi, praní peněz, 
korupce, padělání platebních prostředků, 
trestné činnosti v oblasti výpočetní 
techniky a organizované trestné činnosti.      

Or. en

Justification

The Regulation needs to be updated to take into account the Lisbon Treaty and because all 
cross border serious crimes must be combated in a cross-border approach, at the level of the 
Union. As per Recital 6 of this Regulation, "border control should help to [...] prevent any 
threat to the Member States´ internal security. Stockholm Program, Article 4.1: "Terrorism 
and organised crime, drug trafficking, corruption, trafficking in human beings, smuggling of 
persons and trafficking in arms, among others, continue to challenge the internal security of 
the EU. Cross-border widespread crime has become an urgent challenge which requires
a clear and comprehensive response."

Pozměňovací návrh 47
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jednotlivcům nebo skupinám osob
v případě požadavku zvláštního charakteru 
na příležitostné překračování vnějších 
hranic mimo hraniční přechody či mimo 
stanovenou provozní dobu, pokud jsou 
držiteli povolení, které je vyžadováno 
vnitrostátními právními předpisy, a pokud 
to není v rozporu se zájmy veřejného 
pořádku a vnitřní bezpečnosti členských 
států. Členské státy k tomu mohou ve 
dvoustranných dohodách stanovit 
konkrétní pravidla;

a) jednotlivcům nebo skupinám osob
v případě požadavku zvláštního charakteru 
na příležitostné překračování vnějších 
hranic mimo hraniční přechody či mimo 
stanovenou provozní dobu, pokud jsou 
držiteli povolení, které je vyžadováno 
vnitrostátními právními předpisy, a pokud 
to není v rozporu se zájmy veřejného 
pořádku a vnitřní bezpečnosti členských 
států. Členské státy k tomu mohou ve 
dvoustranných dohodách stanovit 
konkrétní pravidla. Tyto dvoustranné 
dohody se v souladu s článkem 34 
oznamují Komisi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jednotlivcům nebo skupinám osob
v případě nepředvídaného stavu nouze.

b) jednotlivcům nebo skupinám osob
v případě stavu nouze.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. a
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) musí být platný nejméně tři měsíce po 
předpokládaném datu odjezdu z území 
příslušných členských států. V naléhavých 
případech, které jsou odůvodněné, je 
možné od této povinnosti upustit,

i) musí být platný nejméně jeden den po 
předpokládaném datu odjezdu z území 
příslušných členských států. V naléhavých 
případech, které jsou odůvodněné, je 
možné od této povinnosti upustit,

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 – písm. d
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 7 – odst. 5 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou 
podrobeni důkladné kontrole ve druhé linii, 
obdrží písemné informace o účelu
a postupu takové kontroly .

Aniž je dotčen druhý pododstavec, státní
příslušníci třetích zemí, kteří jsou 
podrobeni důkladné kontrole ve druhé linii, 
obdrží písemné informace o účelu
a postupu takové kontroly, a to v jazyce, 
jemuž rozumějí, nebo o němž se lze 
důvodně domnívat, že mu rozumějí, a 
v případně nutnosti i v jiné podobě.

Or. en

Odůvodnění

Kromě pozměňovacího návrhu zpravodaje k tomuto článku je nutné uvést, že jazykový režim 
druhé části tohoto odstavce není v rozporu s daným pozměňovacím návrhem.

Pozměňovací návrh 51
Georgios Papanikolaou

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 – písm. f a (nové)
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 7 – odst. 8 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) Vkládá se následující odstavec 8a:
„8a. Aniž jsou dotčena ustanovení
v kapitole II tohoto nařízení a povinnosti 
členských států vyplývající z mořského 
práva, zejména co se týká Úmluvy OSN
o mořském právu, mohou být kontroly na 
hranicích prováděny na územích ležících 
za vnějšími hranicemi. Do těchto oblastí 
mohou spadat volná moře a teritoriální 
vody či území třetích zemí, s nimiž členské 
státy EU za tímto účelem uzavřely 
smlouvy.“    

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Státní příslušníci třetích zemí, kteří nemusí 
mít při překračování vnějších hranic 
členských států vízum v souladu
s nařízením (ES) č. 539/2001, a státní 
příslušníci třetích zemí, kteří jsou držiteli 
platného povolení k pobytu či 
dlouhodobého víza, jsou oprávněni 
používat pruhy označené tabulí podle 
přílohy III části B1 tohoto nařízení („bez 
vízové povinnosti“). Mohou také používat 
pruhy označené tabulí podle přílohy III 
části B2 tohoto nařízení („všechny pasy“).

Státní příslušníci třetích zemí, kteří nemusí 
mít při překračování vnějších hranic 
členských států vízum v souladu
s nařízením (ES) č. 539/2001, a státní 
příslušníci třetích zemí, kteří jsou držiteli 
platného povolení k pobytu či 
dlouhodobého víza, jsou oprávněni 
používat pruhy označené tabulí podle 
přílohy III části B1 tohoto nařízení („vízum 
se nevyžaduje“). Mohou také používat 
pruhy označené tabulí podle přílohy III 
části B2 tohoto nařízení („všechny pasy“).

Or. en

Odůvodnění

Podle uvedeného nařízení, kterým se mění Úmluva k provádění Schengenské dohody
a nařízení (ES) č. 562/2006, pokud jde o pohyb osob s dlouhodobým vízem, byla zásada 
rovnocennosti povolení k pobytu a krátkodobých víz udělených členskými státy plně 
uplatňujícími schengenské acquis rozšířena na dlouhodobá víza. Dlouhodobá víza by
v důsledku toho měla mít stejný účinek jako povolení k pobytu. Proto je důležité z návrhu 
dlouhodobá víza nevyřadit.

Pozměňovací návrh 53
Emine Bozkurt

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7 – písm. a
Nařízení (ES) č. 562/2006 
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cestovní doklady státních příslušníků 
třetích zemí, kteří jsou rodinnými 

Cestovní doklady státních příslušníků 
třetích zemí, kteří jsou rodinnými 
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příslušníky občana Unie, na něž se 
vztahuje směrnice 2004/38/ES, ale kteří 
nepředloží pobytovou kartu podle uvedené 
směrnice, se opatřují otiskem razítka při 
vstupu a výstupu.

příslušníky občana Unie, na něž se 
vztahuje směrnice 2004/38/ES, ale kteří 
nepředloží pobytovou kartu podle uvedené 
směrnice, se opatřují otiskem razítka při 
vstupu nebo výstupu.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Emine Bozkurt

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7 – písm. a
Nařízení (ES) č. 562/2006 
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cestovní doklady státních příslušníků 
třetích zemí, kteří jsou rodinnými 
příslušníky státních příslušníků třetích 
zemí požívajících právo na volný pohyb 
podle práva Unie, ale kteří nepředloží 
pobytovou kartu podle směrnice 
2004/38/ES, se opatřují razítkem při vstupu
a výstupu.

Cestovní doklady státních příslušníků 
třetích zemí, kteří jsou rodinnými 
příslušníky státních příslušníků třetích 
zemí požívajících právo na volný pohyb 
podle práva Unie, ale kteří nepředloží 
pobytovou kartu podle směrnice 
2004/38/ES, se opatřují razítkem při vstupu 
nebo výstupu.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8 – odst. 1
Nařízení (ES) č. 562/2006 
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

odstavec 3 se nahrazuje tímto: vypouští se
„Není-li domněnka podle odstavce 1 
vyvrácena, může být státní příslušník třetí 
země navrácen v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 



PE480.876v03-00 10/24 AM\893324CS.doc

CS

2008/115/ES*.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Emine Bozkurt

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8 – odst. 2
Nařízení (ES) č. 562/2006 
Čl. 11 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

doplňuje se nový odstavec 4, který zní: vypouští se
„Příslušná ustanovení odstavců 1 a 2 platí 
obdobně v případě, že chybí výstupní 
razítko.“

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9 
Nařízení (ES) č. 562/2006 
Čl. 12 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Ustanovení čl. 12 odst. 5 se nahrazuje 
tímto:

(9) V článku 12 se zrušuje odstavec 5.

„5. Komise je zmocněna přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 33, pokud jde o dodatečná 
opatření, kterými se řídí ostraha hranic.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Tatjana Ždanoka

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9 a (nový)
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 12 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) V článku 12 se vkládá nový odstavec 
5a, který zní:
„5a. Osoba, u níž panuje podezření, že má
v úmyslu překročit, pokouší se překročit 
nebo již nezákonně překročila hranice, se 
zadrží a předvede na nejbližší stanici 
pohraniční stráže. V průběhu činností 
souvisejících s ostrahou hranic musí být 
kontroly osob a rozhodnutí o odepření 
vstupu v souladu s články 7 až 11 a čl. 13, 
aniž je dotčen čl. 18.“

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Tatjana Ždanoka

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9 b (nový)
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Vstup na území členských států se 
odepře státnímu příslušníkovi třetí 
země, který nesplňuje všechny 
podmínky vstupu vymezené v čl. 5 odst. 
1 a nepatří do některé z kategorií osob 
uvedených v čl. 5 odst. 4. Tím není 
dotčeno uplatnění zvláštních ustanovení 
týkajících se práva na azyl
a mezinárodní ochrany nebo
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vystavování dlouhodobých víz. 
Příslušníci pohraniční stráže zajistí, že 
osoba, která hodlá podat žádost
o mezinárodní ochranu, bude mít podle 
práva Unie a zásady nenavracení opravdu 
příležitost žádost co nejdříve podat.“  

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Emine Bozkurt

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 562/2006 
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy shromažďují statistické 
údaje o počtu osob, jimž byl odepřen vstup,
o důvodech odepření, o státní příslušnosti 
těchto osob a o druhu hranic (pozemních, 
vzdušných nebo námořních), na nichž byl 
těmto osobám vstup odepřen, a tyto údaje 
předkládají v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
862/2007.

5. Členské státy shromažďují statistické 
údaje o počtu osob, jimž byl odepřen vstup,
o důvodech odepření, o státní příslušnosti 
těchto osob a o druhu hranic (pozemních, 
vzdušných nebo námořních), na nichž byl 
těmto osobám vstup odepřen, a tyto údaje 
předkládají v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
862/2007. Členské státy předávají tyto 
statistické údaje jednou ročně Komisi. 
Komise každé dva roky zveřejní souhrn 
statistických údajů poskytnutých 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Georgios Papanikolaou

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 562/2006
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 3  
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby příslušníky 
pohraniční stráže byli odborní a řádně 
vyškolení specialisté, přičemž zohlední 
společné hlavní osnovy pro odbornou 
přípravu pohraniční stráže vypracované 
Evropskou agenturou pro řízení operativní 
spolupráce na vnějších hranicích členských 
států zřízenou nařízením Rady (ES) č. 
2007/2004. Součástí osnov je odborné 
školení zaměřené na odhalování 
mimořádně citlivých situací zahrnujících 
nezletilé osoby bez doprovodu a oběti 
obchodování s lidmi. Členské státy 
podporují příslušníky pohraniční stráže při 
studiu jazyků, a to zejména těch jazyků, 
které potřebují k plnění svých úkolů.

Členské státy zajistí, aby příslušníky 
pohraniční stráže byli odborní a řádně 
vyškolení specialisté, přičemž zohlední 
společné hlavní osnovy pro odbornou 
přípravu pohraniční stráže vypracované 
Evropskou agenturou pro řízení operativní 
spolupráce na vnějších hranicích členských 
států zřízenou nařízením Rady (ES) č. 
2007/2004. Součástí osnov je odborné 
školení zaměřené na odhalování a řešení
situací zahrnujících mimořádně zranitelné 
osoby, jako jsou nezletilé osoby bez 
doprovodu a oběti obchodování s lidmi. 
Členské státy podporují příslušníky 
pohraniční stráže při studiu jazyků, a to 
zejména těch jazyků, které potřebují
k plnění svých úkolů, a zajistí za podpory 
agentury Frontex, aby příslušníci 
pohraniční stráže byli školeni v oblasti 
ochrany základních práv obecně a práv 
konkrétních kategorií zranitelných osob.“

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Emine Bozkurt

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 562/2006 
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby příslušníky 
pohraniční stráže byli odborní a řádně 
vyškolení specialisté, přičemž zohlední 
společné hlavní osnovy pro odbornou 
přípravu pohraniční stráže vypracované 
Evropskou agenturou pro řízení operativní 
spolupráce na vnějších hranicích členských 
států zřízenou nařízením Rady (ES) č. 
2007/2004. Součástí osnov je odborné 

Členské státy zajistí, aby příslušníky 
pohraniční stráže byli odborní a řádně 
vyškolení specialisté, přičemž zohlední 
společné hlavní osnovy pro odbornou 
přípravu pohraniční stráže vypracované 
Evropskou agenturou pro řízení operativní 
spolupráce na vnějších hranicích členských 
států zřízenou nařízením Rady (ES) č. 
2007/2004. Součástí osnov je odborné 
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školení zaměřené na odhalování 
mimořádně citlivých situací zahrnujících 
nezletilé osoby bez doprovodu a oběti 
obchodování s lidmi. Členské státy 
podporují příslušníky pohraniční stráže při 
studiu jazyků, a to zejména těch jazyků, 
které potřebují k plnění svých úkolů.

školení zaměřené na odhalování a řešení
situací zahrnujících zranitelné osoby, jako 
jsou osoby, které potřebují mezinárodní 
ochranu, nezletilé osoby bez doprovodu
a oběti obchodování s lidmi. Členské státy 
podporují příslušníky pohraniční stráže při 
studiu jazyků, a to zejména těch jazyků, 
které potřebují k plnění svých úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Monica Luisa Macovei

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 a (nový)
Úmluva k provedení Schengenské dohody 
Čl. 40 – odst. 7 – odrážka 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V čl. 40 odst. 7 se devátá odrážka 
nahrazuje tímto:
„– obchod s lidmi a sexuální 
vykořisťování žen a dětí,“

Or. en

Odůvodnění

Soupis trestných činů s přeshraničním rozsahem je třeba aktualizovat v souladu se závažnou 
trestnou činností uvedenou v čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Pozměňovací návrh 64
Monica Luisa Macovei

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 b (nový)
Úmluva k provedení Schengenské dohody 
Čl. 40 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) V čl. 40 odst. 7 se doplňují nové 
odrážky, které znějí:
„– praní peněz;
– korupce,
– padělání platebních prostředků,
– trestná činnost v oblasti výpočetní 
techniky,
– organizovaná trestná činnost.“

Or. en

Odůvodnění

Soupis trestných činů s přeshraničním rozsahem je třeba aktualizovat v souladu se závažnou 
trestnou činností uvedenou v čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Pozměňovací návrh 65
Monica Luisa Macovei

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 c (nový)
Úmluva k provedení Schengenské dohody 
Čl. 41 – odst. 4 – písm. a – odrážka 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) V čl. 41 odst. 4 se devátá odrážka 
nahrazuje tímto:
„– obchod s lidmi a sexuální 
vykořisťování žen a dětí,“

Or. en

Odůvodnění

Soupis trestných činů s přeshraničním rozsahem je třeba aktualizovat v souladu se závažnou 
trestnou činností uvedenou v čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).
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Pozměňovací návrh 66
Monica Luisa Macovei

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 d (nový)
Úmluva k provedení Schengenské dohody 
Čl. 41 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2d) V čl. 41 odst. 4 se doplňují nové 
odrážky, které znějí:
„– praní peněz;
– korupce,
– padělání platebních prostředků,
– trestná činnost v oblasti výpočetní 
techniky,
– organizovaná trestná činnost.“

Or. en

Odůvodnění

Soupis trestných činů s přeshraničním rozsahem je třeba aktualizovat v souladu se závažnou 
trestnou činností uvedenou v čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Pozměňovací návrh 67
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Příloha – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 562/2006 
Příloha VI – bod 1.1.4.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.4.1. Členské státy mohou se 
sousedními třetími zeměmi uzavírat
dvoustranné dohody týkající se zřízení 
společných hraničních přechodů, na 
kterých příslušníci pohraniční stráže jedné 
smluvní strany provádějí podle právních 
předpisů své země vstupní a/nebo výstupní 
kontroly na území druhé smluvní strany. 

1.1.4.1. Členské státy mohou se 
sousedními třetími zeměmi uzavírat 
dvoustranné dohody týkající se zřízení 
společných hraničních přechodů, na 
kterých příslušníci pohraniční stráže jedné 
smluvní strany provádějí podle právních 
předpisů své země vstupní a/nebo výstupní 
kontroly na území druhé smluvní strany. 
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Společné hraniční přechody mohou být 
zřízeny buď na území dotčeného 
členského státu, nebo na území třetí země.

Společné hraniční přechody mohou být 
zřízeny pouze na území dotčeného 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Příloha – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 562/2006 
Příloha VI – bod 1.1.4.2 – písm. b – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nebo postupují v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy své země. V tomto 
případě však musí dotyčná osoba získat 
přístup k soudům členských států a mít
k dispozici právní prostředky nezbytné
k zajištění právní ochrany v oblastech 
pokrytých právem Unie s cílem poskytnout 
právní ochranu, která pro jednotlivce 
vyplývá z ustanovení práva Unie, a zaručit 
plný účinek těchto ustanovení.

– nebo postupují v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy své země. V tomto 
případě však musí dotyčná osoba získat 
přístup k soudům členských států a mít
k dispozici právní prostředky nezbytné
k zajištění právní ochrany v oblastech 
pokrytých právem Unie s cílem poskytnout 
právní ochranu, která pro jednotlivce 
vyplývá z ustanovení práva Unie
a vnitrostátních právních předpisů,
a zaručit plný účinek těchto ustanovení.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Příloha – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 562/2006 
Příloha VI – bod 1.1.4.3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.4.3. Společné hraniční přechody 
zřízené na území třetí země: Dvoustranné 
dohody, kterými se na území třetí země 
zřizují společné hraniční přechody, 

vypouští se
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obsahují ustanovení, jímž se příslušníkům 
pohraniční stráže členského státu 
povoluje vykonávat ve třetí zemi jejich 
úkoly v souladu s Schengenským 
hraničním kodexem a při dodržení těchto 
zásad:
(a) Mezinárodní ochrana: Státnímu 
příslušníku třetí země, který prošel 
výstupní kontrolou provedenou 
příslušníkem pohraniční stráže třetí země
a následně požádal příslušníky pohraniční 
stráže dotčeného členského státu přítomné 
ve třetí zemi o mezinárodní ochranu, se 
umožní přístup na území dotčeného 
členského státu, kde budou zahájena 
příslušná řízení. Orgány třetí země 
umožní přemístění dotčené osoby na 
území členského státu.
(b) Zatčení osoby nebo zabavení majetku: 
Dozvědí-li se příslušníci pohraniční stráže 
členského státu o skutečnostech, které 
odůvodňují zatčení osoby, umístění osoby 
pod dočasnou ochranu nebo zabavení 
majetku, postupují podle vnitrostátních 
právních předpisů nebo platných právních 
předpisů Unie. Orgány třetí země umožní 
přemístění dotčené osoby nebo majetku na 
území příslušného členského státu.
(c) Státní příslušníci třetí země, kteří 
vstupují do této třetí země: Příslušníci 
pohraniční stráže členského státu nesmějí 
bránit občanům dotčené třetí země ve 
vstupu do této třetí země. Pokud pro 
zabránění v opuštění území členského 
státu existují podle právních předpisů 
tohoto členského státu oprávněné důvody, 
informují příslušníci pohraniční stráže 
členského státu o těchto důvodech orgány 
třetí země, které v souladu s vnitrostátními
a mezinárodními právními předpisy 
přijmou řádná opatření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Příloha – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 562/2006 
Příloha VI – bod 1.1.4.4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.4.4. Členský stát před uzavřením nebo 
změnou jakékoli dvoustranné smlouvy
o společných hraničních přechodech se 
sousední třetí zemí konzultuje Komisi 
ohledně slučitelnosti dohody s tímto 
nařízením.

1.1.4.4. Členský stát před uzavřením nebo 
změnou jakékoli dvoustranné smlouvy
o společných hraničních přechodech se 
sousední třetí zemí konzultuje Komisi,
která vydá předběžné kladné stanovisko
ohledně slučitelnosti dohody s příslušnými 
právními předpisy Unie, včetně oblasti 
azylu a ochrany údajů. .

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Tatjana Ždanoka

Návrh nařízení
Příloha – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 562/2006
Příloha VI – bod 1.1.4.4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.4.4. Členský stát před uzavřením nebo 
změnou jakékoli dvoustranné smlouvy
o společných hraničních přechodech se 
sousední třetí zemí konzultuje Komisi 
ohledně slučitelnosti dohody s tímto 
nařízením.

1.1.4.4. Členský stát před uzavřením nebo 
změnou jakékoli dvoustranné smlouvy
o společných hraničních přechodech se 
sousední třetí zemí, bez ohledu na její 
status podle mezinárodního práva,
konzultuje Komisi, která vydá předběžné 
kladné stanovisko ohledně slučitelnosti 
dohody s příslušnými právními předpisy 
Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Příloha – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 562/2006 
Příloha VI – bod 1.1.4.4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se Komise domnívá, že dohoda není 
slučitelná s tímto nařízením, oznámí to 
dotyčnému členskému státu. Tento členský 
stát učiní veškeré potřebné kroky k tomu, 
aby dohodu v přiměřené lhůtě změnil
s cílem odstranit zjištěné nesrovnalosti.

Pokud se Komise domnívá, že dohoda není 
slučitelná s příslušnými právními předpisy 
Unie, oznámí to dotyčnému členskému 
státu. Tento členský stát dohodu neuzavře
a učiní veškeré potřebné kroky k tomu, aby 
návrh dohody v přiměřené lhůtě změnil
s cílem odstranit zjištěné nesrovnalosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Návrh nařízení
Příloha – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 562/2006
Příloha VI – bod 1.1.4.4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se Komise domnívá, že dohoda není 
slučitelná s tímto nařízením, oznámí to 
dotyčnému členskému státu. Tento členský 
stát učiní veškeré potřebné kroky k tomu, 
aby dohodu v přiměřené lhůtě změnil
s cílem odstranit zjištěné nesrovnalosti.

Pokud se Komise domnívá, že návrh
dohody není slučitelný s příslušnými 
právními předpisy Unie, oznámí to 
dotyčnému členskému státu. Tento členský 
stát dohodu neuzavře a učiní veškeré 
potřebné kroky k tomu, aby návrh dohody
v přiměřené lhůtě změnil s cílem odstranit 
zjištěné nesrovnalosti. Pokud se Komise 
domnívá, že návrh dohody je slučitelný
s příslušnými právními předpisy Unie,
a zaujme kladné stanovisko, oznámí to 
Evropskému parlamentu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Tatjana Ždanoka

Návrh nařízení
Příloha – bod 4 – písm. a
Nařízení (ES) č. 562/2006
Příloha VI – bod 3.1.1 – druhá věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou uzavírat dvoustranné 
dohody, podle nichž lze kontroly provádět 
také během plavby anebo při příjezdu nebo 
odjezdu lodi na území třetí země, přičemž 
se dodržují zásady stanovené v bodě 1.1.4.

Členské státy mohou uzavírat dvoustranné 
dohody, podle nichž lze kontroly provádět 
také během plavby anebo při příjezdu nebo 
odjezdu lodi na území třetí země, přičemž 
se dodržují zásady stanovené v bodě 1.1.4
a základní zásady a záruky tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Georgios Papanikolaou

Návrh nařízení
Příloha – bod 4 – písm. b
Nařízení (ES) č. 562/2006
Příloha VI – bod 3.1.4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od článků 4 a 7 se u osob, které 
zůstávají na palubě, neprovádí 
systematické hraniční kontroly. Příslušníci 
pohraniční stráže však provedou fyzickou 
prohlídku lodi a kontrolu osob, které 
zůstávají na palubě, na základě posouzení 
rizika týkajícího se vnitřní bezpečnosti
a nedovoleného přistěhovalectví.

Odchylně od článků 4 a 7 se u osob, které 
zůstávají na palubě, neprovádí 
systematické hraniční kontroly. Příslušníci 
pohraniční stráže však provedou fyzickou 
prohlídku lodi a minimální počet kontrol
osob, které zůstávají na palubě, na základě 
posouzení rizika týkajícího se vnitřní 
bezpečnosti a nedovoleného 
přistěhovalectví.

Or. en

Odůvodnění

To, co představuje kontrola osob, je zakotveno v čl. 7 tohoto nařízení a popsáno jako 
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minimální kontrola. Z tohoto důvodu je nezbytná úprava celého textu. 

Pozměňovací návrh 76
Emine Bozkurt

Návrh nařízení
Příloha – bod 4 – písm. b
Nařízení (ES) č. 562/2006 
Příloha VI – bod 3.1.4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od článků 4 a 7 se u osob, které 
zůstávají na palubě, neprovádí 
systematické hraniční kontroly. Příslušníci 
pohraniční stráže však provedou fyzickou 
prohlídku lodi a kontrolu osob, které 
zůstávají na palubě, na základě posouzení 
rizika týkajícího se vnitřní bezpečnosti
a nedovoleného přistěhovalectví.

Odchylně od článků 4 a 7 se u osob, které 
zůstávají na palubě, neprovádí 
systematické hraniční kontroly. Příslušníci 
pohraniční stráže však mohou provést
fyzickou prohlídku lodi a kontrolu osob, 
které zůstávají na palubě, na základě 
posouzení rizika týkajícího se vnitřní 
bezpečnosti a nedovoleného 
přistěhovalectví.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Příloha – bod 4 – písm. d
Nařízení (ES) č. 562/2006 
Příloha VI – bod 3.2.2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) v bodě 3.2.2 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„Kontroly posádky a cestujících na těchto 
lodích se však provádějí na základě 
hodnocení rizika týkajícího se vnitřní 
bezpečnosti a nedovoleného 
přistěhovalectví.“

Or. en



AM\893324CS.doc 23/24 PE480.876v03-00

CS

Pozměňovací návrh 78
Emine Bozkurt

Návrh nařízení
Příloha – bod 4 – písm. d
Nařízení (ES) č. 562/2006 
Příloha VI – bod 3.2.2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kontroly posádky a cestujících na těchto 
lodích se však provádějí na základě 
hodnocení rizika týkajícího se vnitřní 
bezpečnosti a nedovoleného 
přistěhovalectví.

Kontroly posádky a cestujících na těchto 
lodích lze však provádět na základě 
hodnocení rizika týkajícího se vnitřní 
bezpečnosti a nedovoleného 
přistěhovalectví.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Příloha I – bod 4 – písm. f 
Nařízení (ES) č. 562/2006 
Příloha VI – bod 3.2.3 e – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) v bodě 3.2.3 písm.e) se druhý 
pododstavec nahrazuje tímto:

vypouští se

„Kontroly posádky a cestujících na těchto 
lodích se však provádějí na základě 
hodnocení rizika týkajícího se vnitřní 
bezpečnosti a nedovoleného 
přistěhovalectví.“

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Emine Bozkurt
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Návrh nařízení
Příloha – bod 4 – písm. f
Nařízení (ES) č. 562/2006 
Příloha VI – bod 3.2.3 e – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kontroly posádky a cestujících na těchto 
lodích se však provádějí na základě 
hodnocení rizika týkajícího se vnitřní 
bezpečnosti a nedovoleného 
přistěhovalectví.

„Kontroly posádky a cestujících na těchto 
lodích lze však provádět na základě 
hodnocení rizika týkajícího se vnitřní 
bezpečnosti a nedovoleného 
přistěhovalectví.“

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 562/2006 
Příloha VI – bod 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem stanovení četnosti kontrol, 
které mají být prováděny, se však přihlíží
k hodnocení rizika týkajícího se 
nedovoleného přistěhovalectví, a to 
především tam, kde se v bezprostřední 
blízkosti dotčeného zařízení na moři 
nachází pobřeží třetí země.

vypouští se

Or. en


