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POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 001-001  
který předložil Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci  
 
Zpráva 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra A7-0342/2010 
Vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví 
 
Návrh nařízení (KOM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH PARLAMENTU* 

k návrhu Komise 

--------------------------------------------------------- 

 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, 

 
kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 377/2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro 

přistěhovalectví 
 
 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 
 
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 79 odst. 2 písm. c) 
a článek 74 této smlouvy, 
 
s ohledem na návrh Evropské komise, 
 
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům, 
 
v souladu s řádným legislativním postupem1, 
 
vzhledem k těmto důvodům: 
 

                                                 
* Pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; 

vypuštění textu je označeno symbolem ▌. 
1 Postoj Evropského parlamentu ze dne ...  
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(1) Nařízení Rady (ES) č. 377/20041 stanoví povinnost zavést formy spolupráce mezi 
styčnými úředníky pro přistěhovalectví členských států, cíle této spolupráce, funkce 
a kvalifikaci styčných úředníků a jejich odpovědnost vůči hostitelské zemi a vysílajícímu 
členskému státu. 

 
(2) Rozhodnutím Rady 2005/267/ES2 byla zřízena bezpečná webová informační 

a koordinační síť pro služby řízení migrace členských států (ICONet) pro výměnu 
informací o nedovolené migraci, nedovoleném vstupu a navracení neoprávněně 
pobývajících osob. V souladu s uvedeným nařízením mají být do výměny informací  
zapojeny také sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví. 

 
(3) Nařízením Rady (ES) č. 2007/20043 byla zřízena Evropská agentura pro řízení operativní 

spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie („agentura Frontex“). 
Úkolem agentury Frontex je příprava obecných a cílených analýz rizik, které budou 
předloženy Radě a Komisi.  

 
(4) Styční úředníci pro přistěhovalectví mají shromažďovat informace týkající se 

nedovoleného přistěhovalectví pro použití na operativní úrovni, na strategické úrovni 
nebo na obou úrovních. Tyto informace by mohly velmi přispět k činnostem agentury 
Frontex souvisejících s analýzou rizik a za tímto účelem by měla být zavedena užší 
spolupráce mezi styčnými úředníky pro přistěhovalectví a agenturou Frontex. 

 
(5) Všechny členské státy by měly mít možnost, pokud to považují za vhodné, iniciovat 

zasedání mezi styčnými úředníky pro přistěhovalectví vyslanými do konkrétní třetí země 
nebo regionu s cílem posílit spolupráci mezi nimi. Zástupci Komise a agentury Frontex 
by se měli těchto zasedání účastnit. Mělo by být možné přizvat též další subjekty 
a orgány, jako je např. Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu a Úřad vysokého 
komisaře OSN pro uprchlíky. 

 
(6) Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES4 se zřizuje Fond pro vnější 

hranice na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 jako součást obecného programu 
Solidarita a řízení migračních toků s cílem přispět k posílení prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva a k uplatňování zásady solidarity mezi členskými státy. Mělo by být 
možné využívat dostupné zdroje Fondu pro vnější hranice na zlepšení řízení činností, 
které organizují konzulární a jiné služby členských států ve třetích zemích, a na posílení 
operativní schopnosti sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví, čímž se zefektivní 
spolupráce mezi členskými státy prostřednictvím uvedených sítí. 

 
(7) Evropský parlament, Rada a Komise by měly být pravidelně informovány o činnostech 

sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví v konkrétních regionech či zemích, jež jsou 
pro Unii mimořádně zajímavé a o situaci v těchto regionech či zemích ve věcech 
souvisejících s nedovoleným přistěhovalectvím. Výběr konkrétních regionů či zemí, jež 
jsou pro Unii mimořádně zajímavé, by měl vycházet z objektivních migračních ukazatelů, 
jako např. statistiky týkající se nedovoleného přistěhovalectví a analýzy rizik a dalších 
relevantních informací a zpráv vypracovaných agenturou Frontex a Evropským 

                                                 
1 Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 1. 
2 Úř. věst. L 83, 1.4.2005, s. 48. 
3 Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1. 
4 Úř. věst. L 144, 6.6.2007, s. 22. 
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podpůrným úřadem pro otázky azylu, a měla by se zohlednit celková politika vnějších 
vztahů Unie. 

 
(8) Nařízení (ES) č. 377/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. 
 
(9) Vzhledem k tomu, že cíle tohoto nařízení, tedy úpravy stávajících právních předpisů Unie 

týkajících se vytvoření a fungování sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví s ohledem 
na změny v právních předpisech Unie a na praktické zkušenosti získané v této souvislosti, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států a lze jich tedy lépe dosáhnout 
na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle. 

 
(10) Toto nařízení ctí základní práva a dodržuje zásady uznávané čl. 6 odst. 2 Smlouvy 

o Evropské unii, které odráží Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních 
svobod a také Listina základních práv Evropské unie. 

 
(11) Spojené království se účastní tohoto nařízení v souladu s čl. 5 odst. 1 Protokolu (č.19) 

o schengenském acquis začleněného do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě 
o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a v souladu s čl. 8 odst. 2 
rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení 
schengenského acquis1. 

 
(12) Irsko se účastní tohoto nařízení v souladu s článkem 5 odst. 1 Protokolu (č.19) 

o schengenském acquis začleněného do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě 
o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a v souladu s čl. 6 odst. 2 
rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně 
vztahovala některá ustanovení acquis2. 

 
(13) V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě 

o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie se Dánsko neúčastní přijímání 
tohoto nařízení, a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že 
toto nařízení navazuje na schengenské acquis, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 4 
uvedeného protokolu do šesti měsíců ode dne přijetí tohoto nařízení Radou, zda je 
provede ve svém vnitrostátním právu. 

 
(14) Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis 

ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou 
a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis3, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodu A a E rozhodnutí 
Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999o některých opatřeních pro uplatňování 
uvedené dohody4. 

                                                 
1 Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43. 
2 Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20. 
3 Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36. 
4 Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31. 
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(15) Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve 

smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji 
schengenského acquis1, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodu A a E rozhodnutí 
1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES2.  

 
(16) Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve 

smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou 
konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví 
k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací 
o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského 
acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodech A a E rozhodnutí 1999/437/ES ve 
spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/261/ES3, 

 
 
PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: 
 
 

Článek 1 
 

Pozměňovací návrhy 
 

Nařízení (ES) č. 377/2004 se mění takto: 
 
1) Článek 3 se mění takto: 
 

a) v odstavci 1 se vypouští druhá věta; 
 

b) doplňuje se nový odstavec, který zní: 
 

„3. Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 jsou zveřejněny na bezpečné webové 
informační a koordinační síti pro služby řízení migrace členských států 
zřízené rozhodnutím Rady 2005/267/ES* (dále jen „ síť ICONet“) v oddíle 
věnovaném sítím styčných úředníků pro přistěhovalectví. Komise předá tyto 
informace také Radě. 

 
__________________ 
 
* Úř. věst. L 83, 1.4.2005, s. 48.“ 
 

2) Článek 4 se mění takto: 
 
 a) v odstavci 1 se druhá odrážka nahrazuje tímto: 
 

                                                 
1 Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52. 
2 Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1. 
3 Úř. věst. L 83, 26.3.2008, s. 3. 
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  „– vyměňují si informace a praktické zkušenosti, zejména na zasedáních 
a prostřednictvím sítě ICONet, 

 
  – vyměňují si případně informace o zkušenostech ohledně 

dostupnosti ochrany pro žadatele o azyl,“; 
 
 b) odstavec 2 se nahrazuje tímto: 
 
  „2. Zástupci Komise a Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na 

vnějších hranicích členských států Evropské unie (dále jen „agentury 
Frontex“) zřízené nařízením (ES) č. 2007/2004* mají právo účastnit se 
zasedání organizovaných v rámci sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví; 
vyžadují-li to však operativní důvody, mohou se zasedání konat i bez 
přítomnosti uvedených zástupců. V případě potřeby mohou být též přizvány 
jiné subjekty a orgány. 

__________________ 
 

* Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1.“ 
 
 c) odstavec 3 se nahrazuje tímto: 
 
  „Členský stát, který předsedá Radě Evropské unie, přebírá podnět k pořádání 

   takových zasedání. Není-li předsedající členský stát v zemi nebo regionu zastoupen, 
přebírá podnět k pořádání zasedání členský stát zastupující předsednictví.Tato 
zasedání se mohou konat také na podnět jiných členských států.“ 

 
3) Článek 6 se nahrazuje tímto: 
 
 „Článek 6 
 
 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 Evropský parlament, Radu a Komisi 
zprávu o činnosti sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví v konkrétních 
regionech či zemích, jež jsou pro Evropskou unii předmětem zvláštního zájmu, 
jakož i o situaci v těchto regionech či zemích ve věcech souvisejících 
s nedovoleným přistěhovalectvím, přičemž vezme v úvahu všechny důležité 
aspekty, včetně lidských práv. Po 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 a jiných 
relevantních informací nebo zpráv vypracovaných agenturou Frontex a Evropským 
podpůrným úřadem pro otázky azylu, a zohledňovat celkovou politiku vnějších 
vztahů Unie.  

 
 2. Zprávy uvedené v odstavci 1 jsou vypracovávány v souladu se vzorem 

vypracovaným podle rozhodnutí Komise 2005/687/ES ze dne 29. září 2005 o formě 
zprávy o činnosti sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví a o situaci v hostitelské 
zemi ohledně ilegálního přistěhovalectví* a obsahují příslušná kritéria výběru. 
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 3. Komise na základě zpráv uvedených v odstavci 1, které případně zohledňují  
aspekty lidských práv, každoročně předloží Evropskému parlamentu a Radě 
faktické shrnutí a v případě potřeby doporučení týkající se vývoje sítí styčných 
úředníků pro přistěhovalectví. 

 
__________________ 
 
* Úř. věst. L 264, 8.10.2005, s. 8.“ 
 

 
 

Článek 2 
 

Vstup v platnost 
 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie. 
 
 
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech 
v souladu se Smlouvami. 
 
 
 
 
V ... dne ...  
 
 
Za Evropský parlament      Za Radu 
 
předseda       předseda nebo předsedkyně 


