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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 24. února 2010 přijala Komise legislativní návrh pozměňující nařízení Rady (ES) 
č. 2007/2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších 
hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX).

Účelem tohoto legislativního návrhu je přizpůsobit uvedené nařízení v souladu se sdělením 
Komise z roku 2008 o hodnocení a budoucím vývoji agentury Frontex a s ohledem na 
doporučení správní rady s cílem posílit operační kapacity této agentury. Konkrétněji by měla 
agentura Frontex získat na základě tohoto návrhu významnější úlohu při přípravě, koordinaci 
a provádění operací se zvláštním ohledem na sdílení úkolů s členskými státy EU, především 
pokud jde o využívání lidských zdrojů a technického vybavení. Navíc tento návrh výrazně 
posiluje vnitřní a vnější mandát a pravomoci této agentury. Agentura Frontex by mohla spolu 
s členskými státy EU řídit ostrahu hranic, vysílat styčné úředníky do třetích zemí, koordinovat 
společné operace pro navracení osob a iniciovat a financovat pilotní projekty.

Revizi mandátu agentury Frontex předchází postupné výrazné navýšení jejího rozpočtu. Na 
činnost agentury Frontex, jež byla zahájena v roce 2004 s rozpočtem ve výši 6,2 miliony, byla 
v roce 2009 vynaložena částka 83 milionů. 

Vstup Lisabonské smlouvy v platnost vytváří nový právní rámec, který je třeba vzít v tomto 
stanovisku v úvahu, neboť přesouvá otázky spojené s prostorem svobody, bezpečnosti a práva 
na úroveň Společenství, rozšiřuje pravomoci Soudního dvora Evropské unie v této oblasti, 
rozšiřuje pravomoci Evropského parlamentu, jelikož mu svěřuje legislativní úlohu 
rovnocennou s legislativní úlohou Rady, a posiluje zásady ochrany základních práv, neboť 
stanoví závaznost Listiny základních práv a předpokládá přistoupení EU k Evropské úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních svobod.  

Stanovisko, které pro Výbor pro zahraniční věci vypracoval podvýbor pro lidská práva, se 
tedy zabývá tím, jak dokáže agentura Frontex s ohledem na revizi a rozšíření svého mandátu 
zaručit, chránit a prosazovat dodržování základních práv v souladu se svými povinnostmi, 
které pro ni coby agenturu EU plynou. Zároveň se toto stanovisko věnuje i otázce 
odpovědnosti a nedostatečné transparentnosti agentury Frontex s cílem uvést ji do souladu 
s ustanoveními a smyslem Lisabonské smlouvy. Obecná otázka rozdělení odpovědnosti mezi 
úředníky členských států, pohraniční stráž hostitelského členského státu a pracovníky 
agentury není v návrhu Komise vyjasněna a zůstává mnohoznačná, a proto by ji měl řešit 
příslušný výbor Parlamentu spolu s neuzavřenými otázkami ohledně orgánu příslušného pro 
přijímání stížností v případech porušení lidských práv migrantů. 

Návrh změn předložený Komisí představuje vítaný krok vpřed a směřuje k formalizování 
závazku a povinnosti agentury dodržovat základní práva v následujících oblastech, tím že:

– vyjasňuje právní rámec upravující činnost agentury Frontex, neboť potvrzuje, že její činnost 
se řídí Schengenským hraničním kodexem a měla by být prováděna v souladu s příslušnými 
právními předpisy Unie, s mezinárodním právem, se závazky ohledně přístupu k mezinárodní 
ochraně a se základními právy,
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– stanoví povinnost pracovníků, kteří působí ve společných operacích, absolvovat odbornou 
přípravu v otázkách základních práv,
– vytváří systém pro hlášení a vyhodnocování incidentů,
– podmiňuje finanční podporu společných operací pro navracení osob důsledným 
dodržováním Listiny základních práv,
– zavádí etický kodex pro navracení neoprávněně pobývajících příslušníků třetích zemí, 
včetně vytvoření účinného systému pro sledování nuceného navracení osob, které je 
prováděno nezávisle a o němž je prostřednictvím nezávislého pozorovatele informována 
Komise,
– požaduje, aby správní rada zařadila do svého hodnocení, které provádí každých pět let, 
zvláštní analýzu „dodržování Listiny základních práv“.

Tyto návrhy jsou však stále nedostatečné a nesystematické. Mají-li se navrhovaná opatření 
stát účinnými mechanismy, musí být provedena systematicky a závazně. Mimoto je třeba 
považovat za zásadní nezávislou a vysoce kvalifikovanou odbornost pro oblast základních 
práv a přístup k mezinárodní ochraně, a to na všech úrovních a ve všech fázích činnosti 
agentury Frontex. 

Z hodnocení činnosti agentury, které každých pět let provádí správní rada, vyplývá, že dosud 
nikdy nebyl proveden podrobný rozbor dopadu činnosti agentury na dodržování lidských 
práv, ačkoli Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 18. prosince 2008 vyzval Komisi, 
„aby podrobně vyhodnotila dopad činností agentury Frontex na základní práva a svobody, 
zejména pokud jde o odpovědnost chránit“. S ohledem na navrhované posílení vnitřního a 
vnějšího mandátu agentury Frontex je proto nezbytné provést komplexní a nezávislé 
hodnocení za účasti partnerů této agentury, jako jsou Agentura EU pro základní práva a Úřad 
vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, a nevládních organizací s příslušnou odborností. 
Mimoto by navrhovatelka doporučovala změnit nový čl. 33 odst. 2b tak, aby požadoval, že 
hodnocení se bude zaměřovat spíše na to, jak byla zaručena práva vyplývající z Listiny 
základních práv, než na to, jak byla dodržována ustanovení samotné listiny. Bylo by také 
vhodné připojit zmíněné hodnocení k souhrnné výroční zprávě agentury Frontex.

Vedle tohoto pětiletého hodnocení vyžaduje systematické a nezávislé sledování a posouzení 
praktického naplňování povinností v oblasti lidských práv i vlastní hodnocení společných 
operací a pilotních projektů agentury Frontex, které by se nemělo omezovat pouze na kontrolu 
plnění provozních cílů. Tato nezávislá zpráva se v revidovaném nařízení musí stát zásadou.  
Skutečnou možnost reagovat na případné nedostatky v činnosti agentury Frontex ve vztahu 
k uplatňování práva EU by Komisi poskytlo i hodnocení dodržování základních práv. 
Současná spolupráce s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky by měla být rozšířena 
tak, aby umožňovala agentuře OSN účast na přípravách a provádění společných operací, 
zejména pokud jde o aspekty související s azylovou politikou.

To, že legislativní návrh zahrnuje systém pro podávání zpráv a hodnocení včetně ustanovení 
o hlášení incidentů, je krokem správným směrem, ačkoli postrádá konkrétní postupy pro 
zajištění souladu s Listinou základních práv a pro sledování odpovědnosti, přičemž posledně 
jmenovaná oblast je v návrhu Komise upravena skutečně velmi nekonkrétně. V souladu 
s požadavky v oblasti kontroly společných operací by mělo revidované nařízení obsahovat 
povinnost nezávislého sledování veškerých operací agentury Frontex a informování orgánů 
EU o dodržování předpisů EU a základních práv.
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Nový požadavek legislativního návrhu, že všechny osoby zapojené do společných operací by 
měly povinně projít náležitým proškolením, je třeba uvítat. Agentura Frontex a Agentura EU 
pro základní práva podepsaly v nedávné době dohodu o spolupráci, jež předpokládá zejména  
posouzení potřeby proškolení pracovníků agentury Frontex a vyhodnocení výsledků školení 
v oblasti lidských práv. Rovněž spolupráce agentury Frontex a Úřadu vysokého komisaře 
OSN pro uprchlíky, která v této oblasti probíhá od roku 2008, byla formalizována výměnou 
dopisů.  

Komise musí nicméně Parlamentu zpřístupnit informace o odborné přípravě, a to včetně 
hodnocení, která má vypracovat Agentura EU pro základní práva. Za jednoznačně přínosnou 
lze považovat užší spolupráci při budování kapacity jako např. školení společně s Agenturou 
EU pro základní práva i Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Agentura Frontex by 
měla současně zajistit, aby se do vytváření a provádění vzdělávacích programů zapojily 
organizace občanské společnosti. 

Navrhovatelka zastává názor, že je v rámci agentury Frontex nutné výrazně posílit rozměr 
právního poradenství, a to ustavením skupiny odborníků na práva cizích státních příslušníků a 
mezinárodní ochranu, včetně aspektů azylové politiky. Tato skupina, jejímž hlavním úkolem 
by bylo poskytovat poradenství žadatelům o azyl a dalším zvláště zranitelným osobám, jako 
jsou těhotné ženy, děti a oběti obchodování s lidmi, by se měla systematicky zapojovat do 
činnosti agentury Frontex a spolupracovat s příslušnými vnitrostátními úřady pro azylovou 
politiku a nevládními organizacemi s příslušnou odborností.

Rozšíření vnějšího mandátu agentury Frontex vyvolává jisté znepokojení z hlediska lidských 
práv a mělo by zahrnovat řadu pojistek, které zabezpečí dodržování povinností v oblasti 
lidských práv na úrovni EU. Navrhovatelka důrazně doporučuje, aby byl do legislativního 
návrhu doplněn konkrétní odkaz na dodržování zásady nenavracení podle článku 19 Listiny 
základních práv a na respektování práva každého jednotlivce vycestovat z jakékoli země, 
včetně vlastní, v souladu s čl. 12 odst. 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických 
právech a čl. 2 odst. 2 protokolu 4 Listiny základních práv. Návrh Komise zajišťuje, aby 
styční úředníci plnili své úkoly v souladu s předpisy EU a základními právy a aby byli 
vysíláni do „třetích zemí, ve kterých postupy při správě hranic respektují minimální normy 
v oblasti lidských práv“. Uvedené pojistky by se však měly na tyto styčné úředníky bezesporu 
vztahovat. V tomto ohledu zdůrazňuje navrhovatelka nutnost objasnit jejich funkci, kterou 
nelze slučovat s poradenskými funkcemi, jež styční úředníci jednotlivých států někdy 
vykonávají, a zajistit jim vysoce kvalifikovanou odbornou přípravu v oblasti lidských práv a 
přístupu k mezinárodní ochraně. Užší spolupráce se třetími zeměmi, která je formalizována 
dvoustrannými pracovními dohodami mezi agenturou Frontex a třetími zeměmi, vyžaduje 
navíc před uzavřením takových ujednání posouzení situace v oblasti lidských práv v dané třetí 
zemi. 

Podle názoru evropského inspektora ochrany údajů „je nutný konkrétní právní základ, který 
bude upravovat otázku zpracování osobních údajů agenturou Frontex a objasní okolnosti, za 
nichž může agentura Frontex tyto údaje zpracovávat, a to při zajištění vysoké ochrany údajů 
....“. Zahrnutí náležitého právního základu i odpovídajících pojistek do tohoto legislativního 
návrhu proto navrhovatelka považuje za nezbytné, uvážíme-li rozšíření vnitřních a vnějších 
rolí a odpovědností agentury, a zejména s ohledem na dodržování zásady nenavracení. 
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Pokud jde o pracovní dohody mezi agenturou Frontex a úřady třetích zemí, stanoví návrh 
Komise pouze předchozí souhlas Komise bez jakékoli demokratické kontroly ze strany 
Evropského parlamentu. Vzhledem k tomu, že agentura Frontex je subjektem vytvořeným na 
úrovni EU, a tedy podléhá zásadám řádné demokratické kontroly a transparentnosti, bude 
vhodné a legitimní, aby byl Evropský parlament o těchto pracovních dohodách plně 
informován. Mimoto je nutné zajistit větší transparentnost a lepší přístup Parlamentu 
k dokumentům, jako jsou zprávy o analýze rizik, hodnocení společných operací a požadovaná 
posouzení situace v oblasti lidských práv před uzavřením dohod. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Toto nařízení ctí základní práva a 
dodržuje zásady uznané zejména v Listině 
základních práv Evropské unie, především 
lidskou důstojnost, zákaz mučení a 
nelidského či ponižujícího zacházení anebo 
trestu, právo na svobodu a bezpečnost, 
právo na ochranu osobních údajů, právo na 
azyl, zásadu nenavracení, zákaz 
diskriminace, práva dítěte a právo na 
účinnou právní ochranu. Členské státy by 
měly toto nařízení uplatňovat v souladu s 
těmito právy a zásadami.

(4) Toto nařízení ctí základní práva a 
dodržuje zásady uznané zejména v Listině 
základních práv Evropské unie („Listina“), 
především lidskou důstojnost, zákaz 
mučení a nelidského či ponižujícího 
zacházení anebo trestu, právo na svobodu a 
bezpečnost, právo na ochranu osobních 
údajů, právo na azyl, zásadu nenavracení, 
zákaz diskriminace, práva dítěte a právo na 
účinnou právní ochranu. Toto nařízení 
potvrzuje ustanovení směrnice Rady 
2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 
o minimálních normách, které musí 
splňovat státní příslušníci třetích zemí 
nebo osoby bez státní příslušnosti, aby 
mohli žádat o postavení uprchlíka nebo 
osoby, která z jiných důvodů potřebuje 
mezinárodní ochranu, a o obsahu 
poskytované ochrany1, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 
o společných normách a postupech 
v členských státech při navracení 
neoprávněně pobývajících státních 
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příslušníků třetích zemí2, jakož i směrnice 
Rady 2005/85/ES ze dne 1. prosince 2005 
o minimálních normách pro řízení v 
členských státech o přiznávání a 
odnímání postavení uprchlíka3 a směrnice 
Rady 2003/9/ES ze dne 27. ledna 2003, 
kterou se stanoví minimální normy pro 
přijímání žadatelů o azyl4. Členské státy 
by měly toto nařízení uplatňovat v souladu 
s těmito právy a zásadami.
___________________

1 Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 12-23
2 Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98-107

3 Úř. věst. L 326, 13.12.2005, s. 13-34

4 Úř. věst. L 31, 6.2.2003, s. 18-25

Odůvodnění

Agentura Frontex musí při zajišťování správy hranic v souladu se svými povinnostmi v oblasti 
mezinárodní ochrany dodržovat ustanovení směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 
o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez 
státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů 
potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Agentura by měla plně prosazovat jak 
ustanovení Listiny s náležitým ohledem na 
dodržování a ochranu lidských práv 
migrantů, tak ustanovení Ženevské 
úmluvy o právním postavení uprchlíků 
z roku 1951. Veškerá činnost agentury by 
měla být v souladu s příslušnými předpisy 
mezinárodního práva a se závazky 
ohledně přístupu k mezinárodní ochraně;
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Účinné řízení vnějších hranic 
prostřednictvím kontrol a ostrahy přispívá 
k boji proti nedovolenému přistěhovalectví 
a obchodování s lidmi a napomáhá 
snižovat ohrožení vnitřní bezpečnosti, 
veřejného pořádku, veřejného zdraví a 
mezinárodních vztahů členských států.

(7) Účinné řízení vnějších hranic 
prostřednictvím účinných kontrol a 
efektivní ostrahy přispívá k boji proti 
nedovolenému přistěhovalectví a 
obchodování s lidmi a napomáhá snižovat 
ohrožení vnitřní bezpečnosti, veřejného 
pořádku, veřejného zdraví a mezinárodních 
vztahů členských států. 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje 
na celé znění. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Odůvodnění

Navrhovatelka navrhuje nahradit výraz „illegal“ ve vztahu k přistěhovalectví a migrantům 
výrazem „irregular“ a přizpůsobit tak znění tohoto nařízení znění ostatních právních 
předpisů upravujících tuto oblast. Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Mandát agentury by proto měl být 
upraven s cílem posílit zejména její 
operativní schopnosti a současně zajistit, 
aby všechna přijatá opatření byla 
přiměřená sledovanému cíli a aby byla plně 
respektována základní práva a práva 
uprchlíků a žadatelů o azyl, mezi něž patří 
zejména zákaz navracení.

(10) Výše popsané výzvy, mezi něž patří 
stále větší složitost a různorodost 
migračních kanálů, znamenají, že by měl 
být upraven mandát agentury s cílem 
posílit zejména její operativní schopnosti, a 
současně zajistit, aby všechna přijatá 
opatření byla přiměřená sledovanému cíli a 
aby byla plně respektována základní práva 
a práva uprchlíků a žadatelů o azyl, mezi 
něž patří zejména zákaz navracení.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Agentura by měla zajistit na evropské 
úrovni odbornou přípravu, včetně přípravy 
týkající se základních práv, pro vnitrostátní 
školitele pohraniční stráže a doplňková 
školení a semináře pro pracovníky 
příslušných vnitrostátních služeb týkající 
se kontroly a ostrahy na vnějších hranicích 
a navracení státních příslušníků třetích 
zemí neoprávněně pobývajících v 
členských státech. Agentura může 
organizovat odbornou přípravu ve 
spolupráci s členskými státy na jejich 
území. Členské státy by měly začlenit 
výsledky činnosti agentury v této oblasti do 
svých vnitrostátních programů odborné 
přípravy pohraniční stráže.

(19) Agentura by měla zajistit na evropské 
úrovni odbornou přípravu týkající se 
základních práv, mezinárodního práva a 
struktury vnitrostátních úřadů pro 
azylovou politiku pro vnitrostátní školitele 
pohraniční stráže a doplňková školení 
a semináře pro pracovníky příslušných 
vnitrostátních služeb týkající se kontroly 
a ostrahy na vnějších hranicích a navracení 
státních příslušníků třetích zemí 
neoprávněně pobývajících v členských 
státech. Agentura může organizovat 
odbornou přípravu ve spolupráci s 
členskými státy na jejich území. Členské 
státy by měly začlenit výsledky činnosti 
agentury v této oblasti do svých 
vnitrostátních programů odborné přípravy 
pohraniční stráže. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Ve většině členských států spadají 
operativní stránky navracení státních 
příslušníků třetích zemí neoprávněně 
pobývajících v členských státech do 
pravomoci orgánů příslušných pro kontrolu 
vnějších hranic. Protože provádění těchto 
úkolů na úrovni Unie je zřetelným 
přínosem, měla by agentura, v plném 
souladu s návratovou politikou Unie, 
poskytovat nezbytnou pomoc a koordinaci 
při organizaci společných návratových 
operací prováděných členskými státy, určit 
osvědčené postupy k získání cestovních 
dokladů a definovat kodex chování, který 

(21) Ve většině členských států spadají 
operativní stránky navracení státních 
příslušníků třetích zemí neoprávněně 
pobývajících v členských státech do 
pravomoci orgánů příslušných pro kontrolu 
vnějších hranic. Protože provádění těchto 
úkolů na úrovni Unie je zřetelným 
přínosem, měla by agentura, v plném 
souladu s návratovou politikou Unie, 
poskytovat nezbytnou pomoc a koordinaci 
při organizaci společných návratových 
operací prováděných členskými státy, určit 
osvědčené postupy k získání cestovních 
dokladů a definovat kodex chování, který 
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by měl být dodržován při vyhošťování 
státních příslušníků třetích zemí 
neoprávněně pobývajících na území 
členských států. Na činnosti a operace, 
které nejsou prováděny v souladu s listinou 
základních práv, by neměly být poskytnuty 
žádné finanční prostředky Společenství.

by měl být dodržován při vyhošťování 
státních příslušníků třetích zemí 
neoprávněně pobývajících na území 
členských států. Unie by neměla provádět 
ani financovat činnosti ani operace, které 
nejsou v souladu s Listinou základních 
práv. V případě porušení Listiny 
základních práv by měly být návratové 
operace pozastaveny a případ prošetřen.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Spolupráce s třetími zeměmi týkající 
se záležitostí upravených nařízením (ES) 
č. 2007/2004 je stále důležitější. S cílem 
zavést solidní model spolupráce s 
příslušnými třetími zeměmi by měla 
agentura mít možnost zahájit a financovat 
projekty technické pomoci a vysílat styčné 
důstojníky do třetích zemí. Agentura by 
měla mít možnost přizvat zástupce třetích 
zemí poté, co jim poskytne nezbytnou 
odbornou přípravu, k účasti na svých 
činnostech. Navazování spolupráce s 
třetími zeměmi je důležité i z hlediska 
prosazování evropských norem správy 
hranic včetně úcty k základním právům a 
lidské důstojnosti.

(23) Spolupráce s třetími zeměmi týkající 
se záležitostí upravených nařízením (ES) 
č. 2007/2004 je stále důležitější. S cílem 
zavést solidní model spolupráce s 
příslušnými třetími zeměmi by měla 
agentura mít možnost zahájit a financovat 
projekty technické pomoci a vysílat styčné 
důstojníky do třetích zemí. Agentura by 
měla mít rovněž možnost přizvat zástupce 
třetích zemí poté, co jim poskytne 
nezbytnou odbornou přípravu, k účasti na 
svých činnostech. Navazování spolupráce s 
třetími zeměmi je důležité i z hlediska 
prosazování evropských norem správy 
hranic včetně úcty k základním právům a 
lidské důstojnosti.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Berouc v úvahu, že za kontrolu a ostrahu 
vnějších hranic odpovídají členské státy, 
agentura usnadňuje a zefektivňuje 

2. Berouc v úvahu, že za kontrolu a ostrahu 
vnějších hranic odpovídají členské státy, 
agentura usnadňuje a zefektivňuje 
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uplatňovaní stávajících a budoucích 
opatření Evropské unie týkajících se řízení 
vnějších hranic, zejména Schengenského 
hraničního kodexu, a to v souladu s 
příslušným právem Unie, mezinárodním 
právem, závazky ohledně přístupu k 
mezinárodní ochraně a základními právy. 
Činí tak zajištěním koordinace činností 
členských států při provádění těchto 
opatření, a tím přispívá k účinné, vysoké a 
jednotné úrovni kontroly osob a ostrahy na 
vnějších hranicích členských států.

uplatňovaní stávajících a budoucích 
opatření Evropské unie týkajících se řízení 
vnějších hranic, zejména Schengenského 
hraničního kodexu, Listiny základních 
práv a Ženevské úmluvy o právním 
postavení uprchlíků z roku 1951, a to v 
souladu s příslušným právem Unie, 
mezinárodním právem, závazky ohledně 
přístupu k mezinárodní ochraně a 
základními právy. Činí tak zajištěním 
koordinace činností členských států při 
provádění těchto opatření, a tím přispívá k 
účinné, vysoké a jednotné úrovni kontroly 
osob a ostrahy na vnějších hranicích 
členských států, přičemž uplatňuje 
ustanovení Listiny základních práv 
s náležitým ohledem na dodržování a 
ochranu lidských práv migrantů. V 
případě porušení mezinárodního práva 
nebo Listiny základních práv, a především 
článků 1, 4, 6, 18 a 19 Listiny, je operace, 
při níž podle zjištění k tomuto porušení 
došlo, povinně zastavena.

Odůvodnění

V rámci svých povinností, které pro ni jako pro agenturu EU plynou, musí agentura Frontex 
provádět opatření přijatá na úrovni EU v oblasti správy vnějších hranic, stejně jako zásady 
zakotvené v Listině základních práv.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) provádí analýzu rizik včetně hodnocení 
schopnosti členských států čelit hrozbám a 
tlakům na vnějších hranicích; 

c) provádí analýzu rizik včetně hodnocení 
schopnosti členských států čelit hrozbám a 
tlakům na vnějších hranicích a začleňuje 
do nich zjištění vysokého komisaře OSN 
pro uprchlíky (UNHCR) a vysokého 
komisaře OSN pro lidská práva, a to 
zejména s ohledem na situaci osob, které 
potřebují mezinárodní ochranu, a 
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pravidelně o nich informuje Evropský 
parlament, Komisi a členské státy;

Odůvodnění

Je důležité, aby agentura Frontex začleňovala nezávislá a komplexní zjištění v oblasti 
dodržování lidských práv migrantů v tranzitních zemích do svých analýz rizik.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 2 – odst. 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Všichni příslušníci pohraniční stráže a 
další zaměstnanci členských států, jakož i 
zaměstnanci agentury absolvují před svou 
účastí na operativních činnostech 
organizovaných agenturou odbornou 
přípravu v oblasti příslušného práva EU a 
mezinárodního práva, včetně oblasti 
základních práv a přístupu k mezinárodní 
ochraně.

1a. Všichni příslušníci pohraniční stráže a 
další zaměstnanci členských států, jakož i 
zaměstnanci agentury a její styční úředníci 
absolvují před svou účastí na operativních 
činnostech organizovaných agenturou 
nebo, v případě styčných úředníků, před 
svým vysláním do třetí země odbornou 
přípravu v oblasti příslušného práva EU a 
mezinárodního práva, včetně oblasti 
základních práv a přístupu k mezinárodní 
ochraně.

Odůvodnění

Měl by být výslovně stanoven požadavek, aby styční úředníci agentury Frontex absolvovali 
před svým vysláním do třetích zemí odbornou přípravu v oblasti práva EU a mezinárodního 
práva, včetně základních práv a přístupu k mezinárodní ochraně. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura může sama zahájit společné 
operace a pilotní projekty ve spolupráci s 

Agentura může sama zahájit společné 
operace a pilotní projekty ve spolupráci se 
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členskými státy. zainteresovanými členskými státy a po 
dohodě s hostitelským členským státem a 
informovat Evropský parlament 
prostřednictvím souhrnné zprávy agentury 
podle čl. 20 odst. 2 písm. b).

Odůvodnění

Agentura může zahájit společné operace teprve poté, co obdrží svolení hostitelského 
členského státu.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura může rovněž společné operace a 
pilotní projekty ukončit, pokud již nejsou 
splněny podmínky k provádění těchto 
iniciativ.

Agentura může rovněž poté, co získá 
souhlas hostitelského členského státu, 
společné operace a pilotní projekty 
ukončit, pokud již nejsou splněny 
podmínky k provádění těchto iniciativ. 
O ukončení společné operace či pilotního 
programu mohou agenturu požádat 
zainteresované členské státy.

Odůvodnění

Hostitelský členský stát musí mít rozhodné slovo a úlohu při ukončení operací.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Agentura vyhodnocuje výsledky 
společných operací a pilotních projektů a 
do 60 dní po ukončení dané činnosti 
předává správní radě podrobnou hodnotící 

4. Agentura vyhodnocuje výsledky 
společných operací a pilotních projektů a 
do 60 dní po ukončení dané činnosti 
předává správní radě a Evropskému 
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zprávu. Agentura provádí komplexní 
srovnávací analýzu těchto výsledků, 
začleněnou do souhrnné zprávy uvedené v 
čl. 20 odst. 2 písm. b), za účelem 
prohloubení kvality, ucelenosti a účinnosti 
budoucích operací a projektů.

parlamentu podrobnou hodnotící zprávu. 
Agentura provádí komplexní srovnávací 
analýzu těchto výsledků, začleněnou do 
souhrnné zprávy uvedené v čl. 20 odst. 2 
písm. b), za účelem prohloubení kvality, 
ucelenosti a účinnosti budoucích operací a 
projektů. Hodnotící zprávy by se měly 
týkat dodržování základních práv v rámci 
společných operací a pilotních projektů, 
mimo jiné na základě sledování 
prováděného nezávislými pozorovateli.

Odůvodnění

Hodnocení by nemělo být omezeno na otázku, zda určitá operace plní své operační cíle, ale 
zahrnovat nezávislé posouzení toho, zda jsou dodržována základní práva, jež tvoří součást 
právního rámce operací agentury Frontex.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 3 a – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Operační plán obsahuje následující údaje: Operační plán pokrývá veškeré aspekty, jež 
jsou považovány za nutné pro provedení 
společných operací a pilotních projektů, 
včetně následujících údajů:

Odůvodnění

Operační plán se musí konkrétně zabývat veškerými základními prvky provádění společných 
operací a pilotních projektů.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 3 a – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) složení jednotek vyslaných příslušníků; e) složení jednotek vyslaných příslušníků a 
zapojení dalšího personálu;

Odůvodnění

Operační plán musí zahrnovat podrobný odkaz na způsob, jakým budou zapojeny týmy 
vyslaných příslušníků a další personál.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 3 a – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) systém podávání zpráv a hodnocení 
obsahující podrobná ustanovení o hlášení 
incidentů, kritéria pro hodnotící zprávu a 
konečné datum předložení závěrečné 
hodnotící zprávy v souladu s čl. 3 odst. 4; 

h) systém podávání zpráv a hodnocení 
obsahující podrobná ustanovení o hlášení 
incidentů, kritéria pro hodnotící zprávu a 
konečné datum předložení závěrečné 
hodnotící zprávy v souladu s čl. 3 odst. 4; 
systém hlášení incidentů zahrnuje 
informace týkající se důvěryhodných 
tvrzení, zejména o porušeních tohoto 
nařízení nebo Schengenského hraničního 
kodexu či základních práv během 
společných operací a pilotních projektů, 
které agentura neprodleně předá 
příslušným vnitrostátním veřejným 
orgánům a správní radě; 

Odůvodnění

Hlášení a hodnocení incidentů je pro řádné prosazování platného právního rámce operací 
agentury Frontex zásadní. Je třeba ozřejmit, že incidenty zahrnují tvrzení o porušení 
Schengenského hraničního kodexu i základních práv, jak je v současné době upraveno 
v navrhovaném bodě odůvodnění 17. 
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 3 a – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) při operacích na moři specifické 
požadavky ohledně soudní příslušnosti a 
ustanovení námořního práva týkající se 
zeměpisné oblasti, ve které probíhá 
společná operace.

i) při operacích na moři specifické 
požadavky ohledně soudní příslušnosti a 
příslušné právní předpisy týkající se 
zeměpisné oblasti, ve které probíhá 
společná operace;

Odůvodnění

Operace na moři se musí zakládat na příslušných právních předpisech.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 3 a – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) v případě potřeby ustanovení týkající 
se spolupráce se třetími zeměmi, a to 
v rámci ustanovení zakotvených 
v příslušných smlouvách o operativní 
spolupráci.

Odůvodnění

Způsob spolupráce se třetími zeměmi musí být u každého případu zanesen do plánu operací 
a musí být v souladu s příslušnými smlouvami o operativní spolupráci.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 3 b – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy dají na žádost agentury 
k dispozici příslušníky pohraniční stráže, 
pokud nejsou vystaveny výjimečné situaci, 
při níž je podstatně dotčeno plnění 
vnitrostátních úkolů. Tato žádost se podává 
nejméně třicet dní před zamýšleným 
vysláním. Autonomie domovského 
členského státu v souvislosti s výběrem 
personálu a dobou jeho vyslání zůstává 
nedotčena.

3. Členské státy dají na žádost agentury 
k dispozici příslušníky pohraniční stráže, 
pokud nejsou vystaveny výjimečné situaci, 
při níž je podstatně dotčeno plnění 
vnitrostátních úkolů. Tato žádost se podává 
nejméně třicet dní před zamýšleným 
vysláním. Autonomie domovského 
členského státu v souvislosti s výběrem 
personálu a dobou jeho vyslání zůstává 
nedotčena. Zapojení každého členského 
státu ve formě pohraniční stráže pro 
každou operaci je určeno na základě 
ročních dvoustranných dohod mezi 
agenturou a daným členským státem.

Odůvodnění

Konkrétní podmínky zapojení každého členského státu pro každou operaci musí být určeny na 
základě ročních dvoustranných dohod mezi agenturou a příslušným členským státem.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura vypracuje a dále rozvíjí společné 
hlavní osnovy pro odbornou přípravu 
pohraniční stráže a poskytuje odbornou 
přípravu na evropské úrovni pro školitele 
vnitrostátní pohraniční stráže členských 
států, včetně odborné přípravy týkající se 
základních práv a přístupu k mezinárodní 
ochraně. Členské státy začlení společné 
hlavní osnovy do odborné přípravy 
příslušníků své vnitrostátní pohraniční 
stráže.

Agentura vypracuje a dále rozvíjí společné 
hlavní osnovy pro odbornou přípravu 
pohraniční stráže a poskytuje odbornou 
přípravu na evropské úrovni pro školitele 
vnitrostátní pohraniční stráže členských 
států, včetně odborné přípravy týkající se 
základních práv a přístupu k mezinárodní 
ochraně. O obsahu společných hlavních 
osnov je informován Evropský parlament.  
Členské státy začlení společné hlavní 
osnovy do odborné přípravy příslušníků 
své vnitrostátní pohraniční stráže. Při 
rozvíjení, uplatňování a hodnocení 
společných hlavních osnov by agentura 
Frontex měla úzce spolupracovat 
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s Agenturou EU pro základní práva, jakož 
i s Úřadem vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky. 

Odůvodnění

Evropský parlament by měl mít přístup k informacím, které se týkají odborné přípravy. Za 
jednoznačně přínosnou lze považovat užší spolupráci při budování kapacity jako např. školení 
společně s Agenturou EU pro základní práva a Úřadem vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky. 

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– v případě nabývání se agentura formálně 
dohodne s jedním členským státem na 
registraci vybavení v tomto členském státě;

– v případě nabývání se agentura formálně 
dohodne s jedním členským státem na 
registraci vybavení v tomto členském státě 
v souladu s platnými právními předpisy 
daného členského státu;

Odůvodnění

V případě registrace nového vybavení musí být vždy dodržovány vnitrostátní právní předpisy.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 7 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Agentura financuje nasazení vybavení, 
jež tvoří součást minimálního množství 
vybavení poskytnutého daným členským 
státem pro daný rok. Nasazení vybavení, 
jež součást minimálního množství 
vybavení netvoří, agentura spolufinancuje 
do výše 60 % způsobilých výdajů.

5. Agentura financuje nasazení vybavení, 
jež tvoří součást minimálního množství 
vybavení poskytnutého daným členským 
státem pro daný rok. Nasazení vybavení, 
jež součást minimálního množství 
vybavení netvoří, agentura spolufinancuje 
do výše 60 % způsobilých výdajů. Náklady 
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na provoz vybavení hradí agentura.

Odůvodnění

Je v zájmu všech členských států, aby byly náklady na provoz vybavení hrazeny agenturou.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 8 e – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Doplňuje se nový bod, který zní:
„ga) zajištění okamžitého hlášení 
incidentů agenturou správní radě a 
příslušným vnitrostátním veřejným 
orgánům.“

Odůvodnění

V případě incidentu musí agentura okamžitě informovat správní radu a příslušné vnitrostátní 
veřejné orgány.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. b
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 8 e – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) systém podávání zpráv a hodnocení 
obsahující podrobná ustanovení o hlášení 
incidentů, kritéria pro hodnotící zprávu a 
konečné datum předložení závěrečné 
hodnotící zprávy v souladu s čl. 3 odst. 4;

h) systém podávání zpráv a hodnocení 
obsahující kritéria pro hodnotící zprávu a 
konečné datum předložení závěrečné 
hodnotící zprávy v souladu s čl. 3 odst. 4;

Odůvodnění

Hlášení incidentů je samostatně zmíněno v předešlém bodě.



PE448.907v02-00 20/27 AD\853585CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. b
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 8 e – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) při operacích na moři specifické 
požadavky ohledně soudní příslušnosti a 
ustanovení námořního práva týkající se 
zeměpisné oblasti, ve které probíhá 
společná operace.

i) při operacích na moři specifické 
požadavky ohledně soudní příslušnosti a 
příslušné právní předpisy týkající se 
zeměpisné oblasti, ve které probíhá 
společná operace;

Odůvodnění

Operace na moři se musí zakládat na příslušných právních předpisech v této oblasti.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení – pozměňující akt
 Čl. 1 – bod 12 
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura vypracuje kodex chování pro 
navracení leteckou cestou státních 
příslušníků třetích zemí neoprávněně 
pobývajících na území členských států, 
který se použije během všech společných 
návratových operací koordinovaných 
agenturou a který popisuje společné 
standardizované postupy, jež by měly 
zjednodušit organizaci společných letů za 
účelem navracení a zajistit navracení 
humánním způsobem a při plném 
respektování základních práv, zejména 
zásad lidské důstojnosti, zákazu mučení a 
nelidského či ponižujícího zacházení anebo 
trestu, práva na svobodu a bezpečnost, 
práva na ochranu osobních údajů a zákazu 
diskriminace.

2. Agentura vypracuje kodex chování pro 
navracení leteckou cestou státních 
příslušníků třetích zemí neoprávněně 
pobývajících na území členských států, 
který se použije během všech společných 
návratových operací koordinovaných 
agenturou a který popisuje společné 
standardizované postupy, jež by měly 
zjednodušit organizaci společných letů za 
účelem navracení a zajistit navracení 
humánním způsobem a při plném 
respektování základních práv, zejména 
zásad lidské důstojnosti, zákazu mučení a 
nelidského či ponižujícího zacházení anebo 
trestu, práva na svobodu a bezpečnost, 
práva na ochranu osobních údajů a zákazu 
diskriminace. Kodex chování by měl 
umožňovat pozastavit navracení v případě, 
že se lze na základě jednoznačných 
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důvodů domnívat, že by návrat vedl 
k porušení základních práv.

Odůvodnění

Možnost pozastavit návrat v případě, že by vedl k porušení základních práv, představuje 
základní procesní záruku. 

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení – pozměňující akt
 Čl. 1 – bod 12 
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kodex chování zejména přihlédne k 
povinnosti zavést účinný systém pro 
sledování nuceného navracení, kterou 
stanoví čl. 8 odst. 6 směrnice 2008/115/ES. 
Sledování společných návratových operací 
by mělo být prováděno nezávislým 
způsobem a mělo by zahrnovat celou 
společnou návratovou operaci od fáze před 
odletem až po předání navracených osob v 
zemi návratu. Zjištění kontrolora 
provádějícího sledování, jež zahrnují 
dodržování kodexu chování a zejména 
základních práv, se poskytují Komisi a 
tvoří součást interní závěrečné zprávy o 
návratové operaci. V zájmu zajištění 
transparentnosti a soudržného 
vyhodnocování operací nuceného 
navracení jsou zprávy kontrolora 
provádějícího sledování začleněny do 
mechanismu každoročního podávání zpráv.

3. Kodex chování zejména přihlédne k 
povinnosti zavést účinný systém pro 
sledování nuceného navracení, kterou 
stanoví čl. 8 odst. 6 směrnice 2008/115/ES. 
Sledování společných návratových operací 
by mělo být prováděno nezávislým 
způsobem a mělo by zahrnovat celou 
společnou návratovou operaci od fáze před 
odletem až po předání navracených osob v 
zemi návratu. Osoby pověřené sledováním 
by měly mít přístup ke všem příslušným 
zařízením, včetně vazebních zařízení 
a letadel, a měly by být náležitě 
proškoleny, aby mohly  vykonávat své 
povinnosti. Zjištění kontrolora 
provádějícího sledování, jež zahrnují 
dodržování kodexu chování a zejména 
základních práv, se poskytují Komisi a 
tvoří součást interní závěrečné zprávy o 
návratové operaci. V zájmu zajištění 
transparentnosti a soudržného 
vyhodnocování operací nuceného 
navracení jsou zprávy kontrolora 
provádějícího sledování začleněny do 
mechanismu každoročního veřejného 
podávání zpráv.

Odůvodnění

S cílem komplexně a efektivně sledovat nucené navracení osob by osoby pověřené sledováním 
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měly mít neomezený přístup ke všem příslušným zařízením. Kvalita a efektivita sledování také 
závisí na možnosti osob pověřených sledováním získat odpovídající odbornou přípravu. 

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura může spolupracovat s 
Europolem, Evropským podpůrným 
úřadem pro otázky azylu, Agenturou pro 
základní práva a dalšími agenturami a 
subjekty Evropské unie a mezinárodními 
organizacemi příslušnými pro záležitosti 
upravené tímto nařízením v rámci 
pracovních ujednání uzavřených s těmito 
subjekty v souladu s odpovídajícími 
ustanoveními Smlouvy a s ustanoveními o 
pravomocích těchto subjektů.

Agentura může spolupracovat s 
Europolem, Evropským podpůrným 
úřadem pro otázky azylu, Agenturou pro 
základní práva a dalšími agenturami a 
subjekty Evropské unie a mezinárodními 
organizacemi příslušnými pro záležitosti 
upravené tímto nařízením v rámci 
pracovních ujednání uzavřených s těmito 
subjekty v souladu s odpovídajícími 
ustanoveními Smlouvy a s ustanoveními o 
pravomocích těchto subjektů. Evropský 
parlament je o veškerých takových 
ujednáních agentury informován.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura usnadňuje v oblastech své 
činnosti a v míře nezbytné pro plnění svých 
úkolů operativní spolupráci mezi 
členskými státy a třetími zeměmi v rámci 
politiky vnějších vztahů Evropské unie, 
mimo jiné v oblasti lidských práv.

1. Agentura usnadňuje v oblastech své 
činnosti a v míře nezbytné pro plnění svých 
úkolů operativní spolupráci mezi 
členskými státy a třetími zeměmi v rámci 
politiky vnějších vztahů Evropské unie, 
zejména prostřednictvím evropské politiky 
sousedství a v rámci Unie pro Středomoří, 
a to mimo jiné v oblasti lidských práv.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura může do třetích zemí vyslat 
styčné úředníky, kteří by měli při plnění 
svých povinností požívat nejvyšší možné 
ochrany. Styční úředníci jsou zapojeni do 
místních nebo regionálních sítí pro 
spolupráci styčných úředníků členských 
států vytvořených podle nařízení Rady č. 
377/2004. Styční úředníci jsou vysláni 
pouze do těch třetích zemí, ve kterých 
postupy při řízení hranic respektují 
minimální normy v oblasti lidských práv. 
Při vysílání styčných úředníků by měly být 
upřednostněny ty třetí země, které podle 
analýzy rizik představují zemi původu 
nebo zemi tranzitu pro nelegální migraci. 
Na základě vzájemnosti může rovněž 
agentura na omezenou dobu přijmout 
styčné úředníky vyslané třetími zeměmi. 
Správní rada přijme v souladu s článkem 
24 na návrh výkonného ředitele seznam 
priorit pro daný rok.

2. Agentura může do třetích zemí vyslat 
styčné úředníky, kteří by měli při plnění 
svých povinností požívat nejvyšší možné 
ochrany. Styční úředníci jsou zapojeni do 
místních nebo regionálních sítí pro 
spolupráci styčných úředníků členských 
států vytvořených podle nařízení Rady č. 
377/2004. Styční úředníci jsou po 
schválení správní radou vysláni pouze do 
těch třetích zemí, ve kterých postupy při 
řízení hranic respektují základní práva a 
povinnosti v oblasti mezinárodní ochrany. 
Při vysílání styčných úředníků by měly být 
v rámci vnější politiky EU upřednostněny 
ty třetí země, které podle analýzy rizik 
představují zemi původu nebo zemi 
tranzitu pro nelegální migraci. Na základě 
vzájemnosti může rovněž agentura na 
omezenou dobu přijmout styčné úředníky 
vyslané třetími zeměmi. Správní rada 
přijme v souladu s článkem 24 na návrh 
výkonného ředitele seznam priorit pro daný 
rok.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení – pozměňující akt
 Čl. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V souladu s právem Evropské unie a 
základními právy zahrnují úkoly styčných 
úředníků navazování a udržování kontaktů 
s příslušnými orgány třetí země, do které 
jsou vysláni, a to s cílem přispět k 

3. V souladu s právem Evropské unie a 
základními právy, se zvláštním ohledem 
na právo každého jednotlivce vycestovat z 
jakékoli země, včetně vlastní, zahrnují 
úkoly styčných úředníků navazování a 
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předcházení nedovolenému 
přistěhovalectví a k boji proti němu a k 
navracení nelegálních migrantů.

udržování kontaktů s příslušnými orgány 
třetí země, do které jsou vysláni, a to s 
cílem přispět k předcházení nedovolenému 
přistěhovalectví a k boji proti němu a k 
navracení nelegálních migrantů.

Odůvodnění

Pokud jde o činnost styčných úředníků ve třetích zemích, mělo by nařízení obsahovat 
konkrétní odkaz na právo každého jednotlivce vycestovat z jakékoli země, včetně vlastní, 
v souladu s čl. 12 odst. 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a čl. 2 
odst. 2 protokolu 4 Listiny základních práv.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení – pozměňující akt
 Čl. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Agentura může využívat finanční 
prostředky Unie v souladu s ustanoveními 
příslušných nástrojů na podporu politiky 
vnějších vztahů Unie. Může ve třetích 
zemích zahájit a financovat projekty 
technické pomoci týkající se záležitostí 
upravených tímto nařízením. Agentura 
rovněž může přizvat zástupce třetích zemí, 
jiných agentur a subjektů Evropské unie 
nebo mezinárodních organizací k účasti na 
svých činnostech uvedených v článcích 3, 
4 a 5. Těmto zástupcům poskytne agentura 
před jejich účastí odpovídající odbornou 
přípravu.

4. Agentura může využívat finanční 
prostředky Unie v souladu s ustanoveními 
příslušných nástrojů na podporu politiky 
vnějších vztahů Unie. Může ve třetích 
zemích zahájit a financovat projekty 
technické pomoci týkající se záležitostí 
upravených tímto nařízením s cílem zvýšit 
jejich potenciál, mj. v oblasti lidských 
práv. Agentura zajistí, aby pomoc při 
operacích v rámci uvedených projektů 
nebyla poskytována třetím zemím, u 
kterých se lze na základě jednoznačných 
důvodů domnívat, že by tyto operace vedly 
k porušování základních práv. Agentura 
rovněž může po dohodě s hostitelským 
členským státem přizvat zástupce třetích 
zemí, jiných agentur a subjektů Evropské 
unie nebo mezinárodních organizací k 
účasti na svých činnostech uvedených v 
článcích 3, 4 a 5. Těmto zástupcům 
poskytne agentura před jejich účastí 
odpovídající odbornou přípravu, zejména v 
oblasti základních práv.
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Odůvodnění

Financování EU by nemělo být poskytováno třetím zemím v případech, kdy lze předpokládat, 
že společné operace by mohly mít za následek porušování základních práv, což zohledňuje 
zásadu stanovenou v hodnocení dopadů, které je připojeno k návrhu Evropské komise.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení – pozměňující akt
 Čl. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy začlení do dvoustranných 
smluv uzavíraných se třetími zeměmi ve 
smyslu čl. 2 odst. 2 případná ustanovení 
týkající se úlohy a pravomocí agentury, 
zejména pokud jde o uplatňování 
výkonných pravomocí členů jednotek 
vyslaných agenturou během činností 
uvedených v článku 3.

5. Členské státy začlení do dvoustranných 
smluv o spolupráci na operační úrovni 
uzavíraných se třetími zeměmi ve smyslu 
čl. 2 odst. 2 případná ustanovení týkající se 
úlohy a pravomocí agentury, zejména 
pokud jde o uplatňování výkonných 
pravomocí členů jednotek vyslaných 
agenturou během činností uvedených v 
článku 3. Znění těchto dvoustranných 
smluv je postoupeno Evropskému 
parlamentu a Komisi.

Odůvodnění

Dvoustranné smlouvy uzavřené členskými státy se třetími zeměmi, včetně ustanovení, jež 
se týkají úlohy a pravomocí agentury Frontex, by měly být otevřeny kontrole Evropského 
parlamentu a měly by být k dispozici Evropské komisi, aby byl zajištěn jejich soulad 
s povinnostmi členských států zakotvenými v právních předpisech EU a se základními právy, 
jak je stanovuje toto nařízení.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení – pozměňující akt
 Čl. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Agentura může spolupracovat s orgány 
třetích zemí příslušnými pro záležitosti 
upravené tímto nařízením v rámci 

6. Agentura může spolupracovat s orgány 
třetích zemí příslušnými pro záležitosti 
upravené tímto nařízením v rámci 
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pracovních ujednání uzavřených s těmito 
orgány v souladu s odpovídajícími 
ustanoveními Smlouvy.

pracovních ujednání uzavřených s těmito 
orgány v souladu s odpovídajícími 
ustanoveními Smlouvy, a zejména 
s Listinou základních práv 
a mezinárodním právem, se zvláštním 
ohledem na dodržování zásady 
nenavracení. Cílem těchto ujednání je 
zajistit dodržování mezinárodních 
lidských práv a humanitárního práva 
třetími zeměmi.

Odůvodnění

Jakožto agentura EU je Frontex povinen při provádění svých činností plně dodržovat 
a prosazovat základní práva (článek 51 Listiny základních práv). Tyto základní zásady platí 
rovněž při uzavírání dohod o spolupráci se třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 2007/2004
Čl. 14 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pro činnosti uvedené v odstavcích 2 a 6 
je nutné získat předchozí kladné stanovisko 
Komise.

7. Pro činnosti uvedené v odstavcích 2 a 6 
je nutné získat předchozí kladné stanovisko 
Komise. O dohodách o spolupráci mezi 
agenturou a orgány třetích zemí je 
informován Evropský parlament.

Odůvodnění

Agentura Frontex je institucí EU, která se řídí zásadami řádné demokratické kontroly 
a transparentnosti. Uvedená pracovní ujednání musí být v souladu s vnější politikou EU 
a Komise musí uvést důvody pro udělení souhlasného stanoviska.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 23
Nařízení (ES) č. 2007/200404
Čl. 33 – odst. 2 b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Hodnocení zahrnuje zvláštní analýzu 
způsobu, jakým byla při uplatňování 
nařízení respektována Listina základních 
práv.

2b. Hodnocení zahrnuje zvláštní analýzu 
způsobu, jakým byla při uplatňování 
tohoto nařízení zaručena práva zakotvená 
v Listině základních práv. Každoroční 
hodnocení této analýzy je připojeno 
k souhrnné zprávě agentury.
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