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8. 12. 2010 A7-0342/2 

Pozměňovací návrh  2 
Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 
 
Zpráva A7-0342/2010 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra 
Jmenování sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví 
KOM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD) 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 4 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Styční úředníci pro přistěhovalectví 
shromažďují 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. 

(4) Styční úředníci pro přistěhovalectví 
shromažďují informace týkající se 
nedovoleného přistěhovalectví pro použití 
na operativní úrovni, na strategické úrovni, 
včetně informace, přes které členské státy 

ilegální přistěhovalci obvyklepřicházejí 

a jak dlouhou dobu zde stráví, než jsou 

zatčeni. 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. 

Or. da 
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8. 12. 2010 A7-0342/3 

Pozměňovací návrh  3 
Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 
 
Zpráva A7-0342/2010 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra 
Jmenování sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví 
KOM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD) 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 6 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Rozhodnutím Evropského parlamentu 
a Rady č. 574/2007/ES ze dne 23. května 
2007 se zřizuje Fond pro vnější hranice na 
období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 
2013 jako součásti 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. Dostupné 
zdroje tohoto fondu mohou být využity na 
zlepšení 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 těchto sítí. 

(6) Rozhodnutím Evropského parlamentu 
a Rady č. 574/2007/ES ze dne 23. května 
2007 se zřizuje Fond pro vnější hranice na 
období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 
2013 jako součásti 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. Dostupné 
zdroje tohoto fondu by měly být 

soustředěny na členské státy, které se 

s imigrací potýkají nejvíce, a měly by být 
využity na zlepšení činností, které 
organizují konzulární a jiné služby 
členských států ve třetích zemích s cílem 

omezit ilegální přistěhovalectví do EU, 
a na posílení operativní schopnosti sítí 
styčných úředníků pro přistěhovalectví, 
čímž se zefektivní spolupráce mezi 
členskými státy prostřednictvím těchto sítí. 

Or. da 
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8. 12. 2010 A7-0342/4 

Pozměňovací návrh  4 
Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 
 
Zpráva A7-0342/2010 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra 
Jmenování sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví 
KOM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD) 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b 
Nařízení (ES) č. 377/2004 
Čl. 4 – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Zástupci Komise a 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 těchto zástupců. V 
případě potřeby mohou být též přizvány 
jiné subjekty a orgány. 

2. Zástupci Komise, Rady a 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 
těchto zástupců. V případě potřeby mohou 
být též přizvány jiné subjekty a orgány. 

Or. da 
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8. 12. 2010 A7-0342/5 

Pozměňovací návrh  5 
Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 
 
Zpráva A7-0342/2010 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra 
Jmenování sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví 
KOM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD) 

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komise na základě výše uvedených 
zpráv každoročně předloží Radě 
a Evropskému parlamentu faktické shrnutí 
týkající se vývoje sítí styčných úředníků 
pro přistěhovalectví.“ 

3. Komise na základě výše uvedených 
zpráv každoročně předloží Radě 
a Evropskému parlamentu faktické shrnutí 
týkající se vývoje sítí styčných úředníků 
pro přistěhovalectví a následně vyzve 
členské státy, aby projednaly obsah zprávy 

a možné politické důsledky. 

Or. da 

 
 


