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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. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
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 mení a dopĺňa 
nariadenie Rady (ES) č. 377/2004 o vytvorení siete imigračných styčných dôstojníkov
(KOM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0322),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 63 ods. 3 písm. b) a článok 66 Zmluvy o ES, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0055/2009),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A7-0000/2009),

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 377/2004
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členský štát, ktorý vykonáva 
predsedníctvo v Rade Európskej únie alebo 
ak tento členský štát nie je zastúpený 
v krajine alebo regióne, členský štát, ktorý 
vystupuje ako zástupca predsedníctva, 
vypracuje pre Radu, Európsky parlament 
a Komisiu do konca každého polroka 
správu o činnostiach siete v špecifických 
regiónoch a/alebo krajinách osobitného 
záujmu pre Európsku úniu, ako aj o situácii 
v týchto regiónoch a/alebo krajinách vo 
veciach týkajúcich sa nelegálneho 
prisťahovalectva. Výber špecifických 
regiónov a/alebo krajín osobitného záujmu 

1. Členský štát, ktorý vykonáva 
predsedníctvo v Rade Európskej únie alebo 
ak tento členský štát nie je zastúpený 
v krajine alebo regióne, členský štát, ktorý 
vystupuje ako zástupca predsedníctva, 
vypracuje pre Radu, Európsky parlament 
a Komisiu do konca každého polroka 
správu o činnostiach siete v špecifických 
regiónoch a/alebo krajinách osobitného 
záujmu pre Európsku úniu, ako aj o situácii 
v týchto regiónoch a/alebo krajinách vo 
veciach týkajúcich sa nelegálneho 
prisťahovalectva. Výber špecifických 
regiónov a/alebo krajín osobitného záujmu 
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pre Európsku úniu je po konzultácii 
s členskými štátmi a Komisiou založený na 
objektívnych migračných ukazovateľoch, 
medzi ktoré patrí štatistika o nelegálnej 
migrácii a analýzy rizika vykonané 
agentúrou FRONTEX, a je v súlade 
s celkovou politikou EÚ v oblasti 
vonkajších vzťahov.

pre Európsku úniu, uskutočnený po 
konzultácii s členskými štátmi a Komisiou, 
je založený na objektívnych migračných 
ukazovateľoch, medzi ktoré patria 
štatistika o nelegálnom prisťahovalectve
a analýzy rizika vypracované agentúrou 
FRONTEX, a zohľadňuje celkovú politiku
Európskej únie v oblasti vonkajších 
vzťahov.

Or. fr

Odôvodnenie

Je potrebné zaručiť zosúladený výber termínov, a teda zopakovať aj na tomto mieste výraz 
nelegálne prisťahovalectvo, použitý už v predchádzajúcej vete. Treba zabezpečiť, aby siete 
styčných dôstojníkov mali možnosť postupovať s dostatočnou pružnosťou v rámci celkovej 
politiky vonkajších vzťahov Európskej únie.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pri prijímaní nariadenia, ktoré je predmetom týchto zmien a doplnení, dňa 19. februára 2004, 
agentúra FRONTEX ešte nebola oficiálne vytvorená.  Nariadenie o zriadení Európskej 
agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach prijala Rada až o 8 
mesiacov neskôr, konkrétne 26. októbra 2004. 

Agentúre FRONTEX boli prostredníctvom nariadenia priznané právomoci, na základe 
ktorých má za úlohu vykonávať analýzy rizika vychádzajúc z informácií, ktoré jej poskytujú 
príslušné úrady členských štátov, uľahčovať operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi 
a tretími krajinami, spolupracovať s príslušnými orgánmi tretích krajín alebo 
s medzinárodnými organizáciami, napríklad formou výmeny skúseností v otázkach kontroly 
hraníc, vzdelávania príslušníkov pohraničnej stráže, výmeny operačných informácií 
a prostredníctvom spoločných operácií.  

V pôvodnom nariadení č. 377/2004 z 19. februára 2004 bol imigračný styčný dôstojník 
definovaný ako zástupca jedného z členských štátov, ktorého vyslala do zahraničia imigračná 
služba alebo iné príslušné orgány na účel nadviazania a udržiavania kontaktov s orgánmi 
hostiteľskej krajiny s cieľom prispievať k prevencii a boju proti nelegálnemu 
prisťahovalectvu, návratu nelegálnych prisťahovalcov a riadeniu legálnej migrácie.   

Je zjavné, že imigrační styční dôstojníci vyslaní do tretích krajín by na základe svojich 
právomocí mohli výrazne prispievať k realizácii cieľov agentúry FRONTEX, najmä ak 
zohľadníme fakt, že agentúra nemá zastúpenie mimo územia Únie.  

Cieľom návrhu na zmenu a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 377/2004 je umožniť agentúre 
FRONTEX využívanie poznatkov a skúseností styčných imigračných dôstojníkov a naopak, 
čo nebolo stanovené v pôvodnom nariadení.  

Návrh na zmenu a doplnenie má tieto ciele: používať právomoci styčných dôstojníkov a 
agentúry FRONTEX na spoločné účely, využívať informácie, ktoré získavajú siete styčných 
dôstojníkov, a vymieňať si ich prostredníctvom siete ICONet (bezpečná webová informačná 
a koordinačná sieť pre služby riadenia migrácie členských štátov), mať prístup k Fondu pre 
vonkajšie hranice s cieľom posilniť vytváranie sietí styčných dôstojníkov a uľahčovať ich 
fungovanie, a napokon podieľať sa na systéme predkladania polročných správ.  

V záujme dosiahnutia týchto cieľov sa menia články 3, 4 a 6 nariadenia č. 377/2004.  

Ako právny základ sa navrhuje článok 63 písm. b) a článok 66 Zmluvy o založení Európskeho 
spoločenstva. Tento právny základ stanovuje uplatňovanie systému tzv. variabilnej geometrie
týkajúceho sa postavenia Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska, pokiaľ ide o schengenský 
protokol. Nakoniec boli preskúmané dôsledky navrhovanej zmeny v súvislosti s protokolmi, 
ktoré v tejto oblasti podpísali Island, Nórsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.

Z technického hľadiska je navrhovaná zmena a doplnenie naliehavá a potrebná. Zložitá 
situácia, v ktorej sa v súčasnosti nachádza Európska únia, si vyžaduje primerané riadenie 
prílevu prisťahovalcov. K tomuto riadeniu treba pristupovať z dvoch hľadísk: riadenie 
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legálneho prisťahovalectva a riadenie nelegálneho prisťahovalectva. 


