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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) 
č. 377/2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví
(KOM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2009)0322),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 63 odst. 3 písm. b) a článek 66 Smlouvy o ES, v souladu
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0055/2009),

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
(A7-0000/2009),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal(a) postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 377/2004
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na konci každého pololetí vypracuje 
členský stát, který předsedá Radě Evropské 
unie, nebo v případě, že tento členský stát 
není v zemi nebo regionu zastoupen, 
členský stát zastupující předsednictví pro 
Radu, Evropský parlament a Komisi 
zprávu o činnosti sítí styčných úředníků 
pro přistěhovalectví v konkrétních 
regionech či zemích, jež jsou pro 
Evropskou unii předmětem zvláštního 
zájmu, i o situaci v těchto regionech či 
zemích ve věcech souvisejících
s nedovoleným přistěhovalectvím. Po 

1. Na konci každého pololetí vypracuje 
členský stát, který předsedá Radě Evropské 
unie, nebo v případě, že tento členský stát 
není v zemi nebo regionu zastoupen, 
členský stát zastupující předsednictví pro 
Radu, Evropský parlament a Komisi 
zprávu o činnosti sítí styčných úředníků 
pro přistěhovalectví v konkrétních 
regionech či zemích, jež jsou pro 
Evropskou unii předmětem zvláštního 
zájmu, i o situaci v těchto regionech či 
zemích ve věcech souvisejících
s nedovoleným přistěhovalectvím. Po 
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konzultaci s členskými státy a Komise by 
měl výběr konkrétních regionů či zemí, jež 
jsou pro Evropskou unii předmětem 
mimořádného zájmu, vycházet
z objektivních migračních ukazatelů, jako 
např. statistiky týkající se nedovolené 
migrace a analýzy rizik vypracované 
agenturou FRONTEX, a odpovídat celkové 
politice vnějších vztahů EU.

konzultaci s členskými státy a Komisí by 
měl výběr konkrétních regionů či zemí, jež 
jsou pro Evropskou unii předmětem 
mimořádného zájmu, vycházet
z objektivních migračních ukazatelů, jako 
např. statistiky týkající se nedovoleného 
přistěhovalectví a analýzy rizik 
vypracované agenturou FRONTEX,
a zohledňovat celkovou politiku vnějších 
vztahů Evropské unie.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba zajistit soulad pojmů, proto je použit výraz „nedovolené přistěhovalectví“, který je 
uveden v předcházející větě. Sítím styčných úředníků pro přistěhovalectví je třeba umožnit 
dostatečně flexibilní činnost v rámci celkové politiky vnějších vztahů Evropské unie.



PR\793095CS.doc 7/7 PE430.311v01-00

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nařízení, které má být změněno, bylo přijato dne 19. února 2004. K tomuto dni ještě oficiálně 
agentura FRONTEX neexistovala. Nařízení o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní 
spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie přijala rada o 8 měsíců 
později, přesněji dne 26. října 2004. 

V souladu s pravomocemi stanovenými v tomto nařízení provádí FRONTEX analýzu rizik na 
základě informací, které získají příslušné orgány členských států; usnadňuje spolupráci mezi 
členskými státy a třetími zeměmi; spolupracuje rovněž s příslušnými orgány třetích zemí nebo 
s mezinárodními organizacemi, například prostřednictvím výměny zkušeností týkajících se 
otázek kontroly hranic, školení pohraniční stráže, výměny operativních informací 
a společných operací. 

Původní nařízení (337/2004) ze dne 19. února 2004 definovalo styčné úředníky jako zástupce 
členského státu vyslané imigračním úřadem nebo jiným příslušným orgánem do zahraničí, 
aby navázali a udržovali styky s orgány hostitelské země s cílem přispět k předcházení 
nedovolenému přistěhovalectví a boji proti němu, pomáhat při navracení nelegálních 
přistěhovalců a při řízení legální migrace osob. 

Je zjevné, že na základě svých pravomocí by styční úředníci pro přistěhovalectví vyslaní do 
třetích zemí mohli rozhodujícím způsobem přispět k plnění cílů agentury FRONTEX, 
zejména vzhledem ke skutečnosti, že agentura nemá žádné zastoupení mimo území EU. 

Cílem návrhu na změnu nařízení Rady (ES) 337/2004 je využít znalostí a zkušeností styčných 
úředníků pro přistěhovalectví ve prospěch agentury FRONTEX a naopak, což je otázka, 
kterou původní nařízení neřešilo. 

Návrh na změnu má několik cílů: využít znalostí styčných úředníků a agentury FRONTEX ke 
vzájemnému prospěchu; využít informací získaných sítěmi styčných úředníků a umožnit 
výměnu informací prostřednictvím sítě ICONet (bezpečná webová informační a koordinační 
síť pro služby řízení migrace členských států); využít Fond pro vnější hranice pro podporu 
vytváření sítí styčných úředníků a usnadnění jejich provozu a racionalizovat systém podávání 
pololetních zpráv. 

K dosažení uvedených cílů se upravují články 3, 4 a 6 nařízení 337/2004. 

Právním základem návrhu je čl. 63 odst. 3 písm. b) a článek 66 Smlouvy o založení 
Evropského společenství. Tento základ zahrnuje uplatňování systému „proměnné geometrie“
týkající se postavení Spojeného království, Irska a Dánska, pokud jde o schengenský protokol. 
Byly rovněž prozkoumány důsledky navrhované změny v souvislosti s protokoly 
podepsanými v této oblasti s Islandem, Norskem, Švýcarskem a Lichtenštejnskem. 

Z technického hlediska je navržená změna přiměřená a nezbytná. Obtíže, kterým Evropská 
unie čelí, vyžadují odpovídající řízení migračních toků, a to jak legálního přistěhovalectví, tak 
nelegálního či nedovoleného přistěhovalectví. 


