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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia prijala 24. februára 2010 legislatívny návrh s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi 
návrhmi k nariadeniu Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie 
operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX).

Cieľom tohto legislatívneho návrhu je prispôsobiť toto nariadenie, s ohľadom na oznámenie 
Komisie z roku 2008 o hodnotení a budúcom vývoji agentúry Frontex a na odporúčania 
správnej rady, v záujme posilnenia operačných schopností agentúry. Konkrétnejšie by 
agentúra získala na základe tohto návrhu posilnenú úlohu pri príprave, koordinácii 
a vykonávaní operácií s osobitným zreteľom na deľbu úloh s členskými štátmi EÚ, najmä 
z hľadiska využívania ľudských zdrojov a technického zariadenia. Okrem toho by sa týmto 
návrhom významne posilnil vnútorný a vonkajší mandát a právomoci agentúry Frontex. 
Agentúra by bola schopná podieľať sa na vedení pohraničných hliadok s členskými štátmi 
EÚ, nasadzovať styčných úradníkov v tretích krajinách, koordinovať spoločné operácie 
v oblasti navracania a iniciovať a financovať pilotné projekty.

Revízia mandátu agentúry Frontex sa uskutočňuje po výraznom a postupnom zvyšovaní jej 
rozpočtu. Rozpočet agentúry, ktorá začala pôsobiť v roku 2004 so sumou 6,2 milióna, sa 
do roku 2009 zvýšil na 83 miliónov.

Vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti sa vytvára nový právny rámec, ktorý v tomto 
stanovisku treba zohľadniť, pretože presúva na úroveň Spoločenstva priestor slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, rozširuje právomoc Súdneho dvora Európskej únie v tejto 
oblasti, rozširuje právomoc Európskeho parlamentu tým, že naň prenáša legislatívnu úlohu 
rovnocennú s legislatívnou úlohou Rady, a posilňuje zásady základných práv stanovením 
záväznosti Charty základných práv a zapojením EÚ do procesu pristúpenia k Európskemu 
dohovoru o ľudských právach.

Cieľom stanoviska, ktoré Podvýbor pre ľudské práva vypracoval pre Výbor pre zahraničné 
veci, je preto preskúmať, ako môže agentúra s ohľadom na revíziu a rozšírenie svojho 
mandátu zaručiť, chrániť a presadzovať dodržiavanie základných práv v súlade 
s povinnosťou, ktorú ako agentúra EÚ má. Stanovisko sa zároveň zaoberá aj otázkou 
zodpovednosti a nedostatočnej transparentnosti agentúry, s cieľom prispôsobiť ju 
ustanoveniam a podstate Lisabonskej zmluvy. Všeobecná otázka rozdelenia povinností medzi 
úradníkov členských štátov, príslušníkov pohraničnej stráže hostiteľského členského štátu 
a pracovníkmi agentúry Frontex zostáva v návrhu Komisie nejasná a dvojznačná a mal by ju 
riešiť gestorský výbor Parlamentu spoločne s otvorenými otázkami týkajúcimi sa 
kompetentného orgánu na podávanie sťažností v prípade porušenia ľudských práv migrantov.

Zmeny a doplnenia Komisie sú vítaným krokom vpred a sú zamerané na formalizáciu 
záväzku a povinnosti agentúry dodržiavať ľudské práva v nasledujúcich oblastiach 
prostredníctvom:

– objasnenia právneho rámca operácií agentúry Frontex potvrdením, že činnosti agentúry 
podliehajú Kódexu schengenských hraníc a mali by byť vykonávané v súlade s príslušnými 
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právnymi predpismi Únie, medzinárodným právom, povinnosťami súvisiacimi s prístupom 
k medzinárodnej ochrane a základnými právami,
– zabezpečovania odbornej prípravy v oblasti základných práv pre pracovníkov 
zúčastňujúcich sa na spoločných operáciách,
– vytvorenia schémy ohlasovania a hodnotenia incidentov,
– podmienením finančnej podpory pre spoločné operácie v oblasti navracania úplným 
dodržiavaním Charty základných práv,
– vypracovaním kódexu správania pre navracanie nelegálnych štátnych príslušníkov tretích 
krajín vrátane vytvorenia účinného systému monitorovania nútených návratov, ktoré sa 
vykonáva nezávisle a o ktorom nezávislý pracovník poverený monitorovaním podáva správy 
Komisii,
– požiadavky, aby súčasťou hodnotenia, ktoré správna rada vykonáva každých päť rokov, 
bola analýza spôsobu dodržiavania Charty základných práv.

Týchto návrhov je však aj naďalej stále málo a sú nesystematické. Aby sa z navrhovaných 
opatrení stali účinné mechanizmy, musia sa uplatňovať systematicky a záväzne. Takisto by sa 
za nevyhnutné mali považovať aj odborné znalosti týkajúce sa základných práv a prístupu k 
medzinárodnej ochrane, a to na všetkých úrovniach a vo všetkých etapách operácií 
vykonávaných agentúrou Frontex.

Z postupu vyhodnocovania činností agentúry, ktoré správna rada vykonáva každých päť 
rokov, vyplynulo, že doteraz sa nikdy podrobne nehodnotil vplyv jej činností na ľudské práva 
napriek tomu, že Európsky parlament vo svojom uznesení z 18. decembra 2008 vyzval 
Komisiu k tomu, aby „komplexne vyhodnotila činnosť agentúry FRONTEX z hľadiska jej 
vplyvu na základné práva a slobody vrátane zodpovednosti chrániť“. Z hľadiska 
navrhovaného posilnenia vnútorného a vonkajšieho mandátu agentúry Frontex je preto 
nevyhnutné komplexné a nezávislé hodnotenie zahŕňajúce aj jej partnerov, ako sú Agentúra 
pre základné práva a UNHCR, ako aj mimovládne organizácie s relevantnými odbornými 
znalosťami. Spravodajkyňa by okrem toho odporučila zmenu a doplnenie nového článku 33 
ods. 2b tak, aby požadoval, aby sa hodnotenie zameriavalo radšej na spôsob, ktorým boli 
práva vyplývajúce z Charty základných práv zaručené, ako na spôsob dodržania ustanovení 
charty. Takéto hodnotenie by bolo dokonca vhodné pripojiť do všeobecnej výročnej správy 
agentúry Frontex.

Okrem tohto päťročného hodnotenia si vlastné hodnotenie agentúry Frontex týkajúce sa 
spoločných operácií a pilotných projektov vyžaduje systematické a nezávislé monitorovanie 
a posúdenie spôsobu plnenia povinností v oblasti ľudských práv v praxi a nemalo by sa 
obmedzovať len na skúmanie plnenia operačných cieľov. Táto nezávislá správa sa 
v revidovanom nariadení musí stať zásadou. Hodnotenie dodržiavania základných práv by 
pre Komisiu bolo tiež skutočnou príležitosťou reagovať na akékoľvek nedostatky vzniknuté 
v dôsledku operácií agentúry Frontex vo vzťahu k uplatňovaniu práva EÚ. Súčasná 
spolupráca s UNHCR by mala byť rozšírená tak, aby sa agentúre OSN umožnilo zúčastňovať 
sa na príprave a vykonávaní spoločných operácií, najmä čo sa týka hľadísk súvisiacich 
s azylom.

Zahrnutie systému predkladania správ a hodnotenia, ktorého súčasťou sú ustanovenia 
o ohlasovaní incidentov, do legislatívneho návrhu je krokom správnym smerom, no v návrhu 
chýbajú konkrétne postupy na zaručenie súladu s Chartou základných práv 
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a na monitorovanie zodpovednosti, ktorá je v návrhu Komisie mimoriadne nepresne 
vymedzená. V súlade s požiadavkami monitorovania zavedenými pre spoločné operácie 
v oblasti navracania by revidované nariadenie malo zahŕňať povinnú požiadavku, aby všetky 
operácie agentúry Frontex boli nezávisle pozorované a aby sa o nich podávali správy 
inštitúciám EÚ z hľadiska ich súladu s právom EÚ a základnými právami.

Je potrebné privítať nové ustanovenie legislatívneho návrhu, podľa ktorého by sa primeraná 
odborná príprava mala stať povinná pre všetkých, čo sa zúčastňujú na spoločných operáciách. 
Agentúra Frontex a Agentúra pre základné práva nedávno podpísali dohodu, ktorá 
predpokladá hodnotenie potrieb odbornej prípravy pracovníkov agentúry Frontex 
a hodnotenie uplatňovania poznatkov z odbornej prípravy v oblasti ľudských práv. Spolupráca 
medzi agentúrou Frontex a UNHCR sa takisto formalizovala vzájomnou výmenou listov 
v tejto oblasti v roku 2008.

Komisia však musí Parlamentu sprístupňovať informácie týkajúce sa odbornej prípravy 
vrátane hodnotení, ktoré má zabezpečovať Agentúra Európskej únie pre základné práva 
(FRA). Za pridanú hodnotu by sa mohla jednoznačne považovať posilnená spolupráca 
pri iniciatívach v oblasti budovania kapacít, ako sú školenia s Agentúrou pre základné práva 
a s UNHCR. Agentúra Frontex by súčasne mala zabezpečiť, aby sa na vypracúvaní 
a realizácii vzdelávacích programov zúčastňovali aj organizácie občianskej spoločnosti.

Spravodajkyňa zastáva názor, že v rámci agentúry Frontex treba výrazne posilniť rozmer 
právneho poradenstva prostredníctvom vytvorenia rezervnej skupiny odborníkov na práva 
cudzích štátnych príslušníkov a medzinárodnú ochranu vrátane hľadísk súvisiacich s azylom. 
Táto rezervná skupina, ktorej hlavnou úlohou by bolo poskytovať poradenstvo žiadateľom 
o azyl a iným osobám, ktoré sú mimoriadne zraniteľné, ako sú tehotné ženy, deti a obete 
obchodovania, by mala byť systematicky nasadzovaná do vykonávania operácií agentúry 
Frontex a spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi útvarmi zodpovednými za azylovú 
politiku, ako aj s mimovládnymi organizáciami, ktoré majú príslušné odborné znalosti.

Rozšírený vonkajší mandát agentúry Frontex vyvoláva znepokojenie z hľadiska ľudských 
práv a mal by vyžadovať súbor záruk, aby sa zabezpečil súlad s povinnosťami EÚ v oblasti 
ľudských práv. Spravodajkyňa dôrazne odporúča, aby do legislatívneho návrhu bola zahrnutá 
jasná zmienka o rešpektovaní zásady zákazu vyhostenia alebo vydania podľa článku 19 
Charty základných práv a práva každého jednotlivca na opustenie akejkoľvek krajiny vrátane 
jeho vlastnej krajiny podľa článku 12 ods. 2 Medzinárodného paktu o občianskych 
a politických právach a článku 2 ods. 2 protokolu 4 Európskeho dohovoru o ľudských 
právach. Návrh Komisie zabezpečuje, aby styční úradníci museli vykonávať svoje úlohy v 
súlade s právom EÚ a základnými právami a aby boli vysielaní do tretích krajín, v ktorých sa 
„pri riadení hraníc rešpektujú minimálne zásady v oblasti ľudských práv“. Tieto záruky by sa 
na týchto styčných úradníkov mali rozhodne vzťahovať. Spravodajkyňa v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu objasniť ich funkciu, ktorú nemožno zlučovať s poradenskými funkciami, 
ktoré niekedy vykonávajú styční úradníci jednotlivých štátov, a zabezpečiť im vysoko 
kvalifikovanú odbornú prípravu v oblasti ľudských práv a prístupu k medzinárodnej ochrane. 
Okrem toho posilnená spolupráca s tretími krajinami, ktorá je formalizovaná dvojstrannými 
pracovnými dojednaniami medzi agentúrou Frontex a tretími krajinami, vyžaduje 
pred uzavretím takýchto dojednaní vyhodnotenie situácie v oblasti ľudských práv v príslušnej 
tretej krajine.
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Podľa stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov „je potrebný osobitný 
právny základ, ktorý bude riešiť otázku spracúvania osobných údajov agentúrou Frontex 
a bude objasňovať okolnosti, za ktorých by sa takéto spracúvanie agentúrou mohlo 
uskutočňovať, pod podmienkou spoľahlivých záruk ochrany údajov (...)“. Spravodajkyňa 
preto považuje za nevyhnutné, aby bol do tohto legislatívneho návrhu zahrnutý právny základ 
a záruky, s ohľadom na rozšírenie vnútorných a vonkajších úloh a povinností agentúry a 
najmä s ohľadom na rešpektovanie zásady zákazu vyhostenia alebo vydania.

Čo sa týka pracovných dojednaní medzi agentúrou FRONTEX a orgánmi tretích krajín, 
v návrhu Komisie je uvedená len zmienka o predchádzajúcom schválení Komisie 
bez akejkoľvek demokratickej kontroly zo strany Európskeho parlamentu. Vzhľadom na to, 
že agentúra FRONTEX je orgánom Únie, ktorý podlieha zásadám plnej demokratickej 
kontroly a transparentnosti, bude vhodné a legitímne, aby Európsky parlament bol o takýchto 
pracovných dojednaniach plne informovaný. Okrem toho by sa pred uzavretím dohôd mala 
zabezpečiť väčšia transparentnosť a prístup Parlamentu k dokumentom, ako sú správy 
o analýze rizík, hodnotenia spoločných operácií a požadované vyhodnotenie situácie v oblasti 
ľudských práv.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Toto nariadenie rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané najmä v 
Charte základných práv Európskej únie, 
predovšetkým ľudskú dôstojnosť, zákaz 
mučenia a neľudského alebo ponižujúceho 
zaobchádzania alebo trestu, právo na 
slobodu a bezpečnosť, právo na ochranu 
osobných údajov, právo na azyl, zásadu 
zákazu vyhostenia alebo vrátenia („non-
refoulement“), zásadu nediskriminácie, 
práva dieťaťa a právo na účinný 
prostriedok nápravy. Členské štáty by mali 
toto nariadenie uplatňovať v súlade s 
týmito právami a zásadami.

(4) Toto nariadenie rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané najmä v 
Charte základných práv Európskej únie 
(„Charta“), predovšetkým ľudskú 
dôstojnosť, zákaz mučenia a neľudského 
alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo 
trestu, právo na slobodu a bezpečnosť, 
právo na ochranu osobných údajov, právo 
na azyl, zásadu zákazu vyhostenia alebo 
vrátenia („non-refoulement“), zásadu 
nediskriminácie, práva dieťaťa a právo na 
účinný prostriedok nápravy. Týmto 
nariadením sa podporujú ustanovenia 
smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 
2004 o minimálnych ustanoveniach pre 
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oprávnenie a postavenie štátnych 
príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez 
štátneho občianstva ako utečencov alebo 
osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú 
ochranu a obsah poskytovanej ochrany1, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2008/115/ESC zo 16. decembra 2008 o 
spoločných normách a postupoch v 
členských štátoch pre návrat štátnych 
príslušníkov tretích krajín s nelegálnym 
pobytom2, ako aj smernice Rady 
2005/85/ES z 1. decembra 2005 o 
minimálnych štandardoch pre konanie v 
členských štátoch o priznávaní a 
odnímaní postavenia utečenca3 
a smernice Rady 2003/9/ES z 27. januára 
2003, ktorou sa ustanovujú minimálne 
normy pre prijímanie žiadateľov o azyl4. 
Členské štáty by mali toto nariadenie 
uplatňovať v súlade s týmito právami a 
zásadami.
___________________

1 Ú. v. EÚ L 304, 30.9.2004, s. 12 – 23
2 Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98 – 107

3 Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2005, s. 13 – 34

4 Ú. v. EÚ L 31, 6.2.2003, s. 18 – 25

Odôvodnenie

Agentúra Frontex musí v rámci svojich aktivít v oblasti riadenia hraníc v súlade so svojimi 
povinnosťami týkajúcimi sa medzinárodnej ochrany rešpektovať ustanovenia smernice 
2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych štandardoch pre oprávnenie a postavenie 
štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo 
osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a) Agentúra by mala plne presadzovať 
tak ustanovenia Charty s náležitým 
dôrazom na dodržiavanie a ochranu 
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ľudských práv migrantov, ako aj 
Ženevský dohovor o právnom postavení 
utečencov z roku 1951. Všetka činnosť 
agentúry by mala byť v súlade 
s príslušnými medzinárodnými právnymi 
predpismi a záväzkami týkajúcimi sa 
prístupu k medzinárodnej ochrane;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Účinné riadenie vonkajších hraníc 
prostredníctvom hraničných kontrol a 
hraničného dozoru prispieva k boju proti 
nelegálnemu prisťahovalectvu 
a obchodovaniu s ľuďmi a k znižovaniu 
ohrozenia vnútornej bezpečnosti, verejného 
poriadku, verejného zdravia 
a medzinárodných vzťahov členských 
štátov.

(7) Účinné riadenie vonkajších hraníc 
prostredníctvom účinných hraničných 
kontrol a efektívneho hraničného dozoru 
prispieva k boju proti nelegálnemu 
prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi 
a k znižovaniu ohrozenia vnútornej 
bezpečnosti, verejného poriadku, verejného 
zdravia a medzinárodných vzťahov 
členských štátov.

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa 
uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie si 
vyžiada všetky zodpovedajúce zmeny.)

Odôvodnenie

Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Mandát agentúry by sa mal preto 
upraviť, a to predovšetkým v záujme 
posilnenia operačných kapacít agentúry, 
ako aj v záujme zabezpečenia toho, že 
všetky prijaté opatrenia sú vzhľadom na 
sledované ciele primerané a že plne 
rešpektujú základné práva, ako aj práva 

(10) Výzvy uvedené skôr v texte vrátane 
zvyšujúcej sa komplexnosti a rôznorodosti 
migračných kanálov, znamenajú, že 
mandát agentúry by sa mal upraviť a 
posilniť, a to predovšetkým čo sa týka 
operačných kapacít agentúry, ako aj v 
záujme zabezpečenia toho, že všetky 
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utečencov a žiadateľov o azyl, 
predovšetkým vrátane zásady „non-
refoulement“.

prijaté opatrenia sú vzhľadom na sledované 
ciele primerané a že plne rešpektujú 
základné práva, ako aj práva utečencov a 
žiadateľov o azyl, predovšetkým vrátane 
zásady „non-refoulement“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Agentúra by mala na európskej úrovni 
zabezpečovať odbornú prípravu národných 
inštruktorov pohraničnej stráže, ktorá bude 
okrem iného zameraná aj na problematiku 
základných práv, a dodatočnú odbornú 
prípravu a semináre pre úradníkov 
príslušných národných útvarov zamerané 
na kontrolu a dozor na vonkajších 
hraniciach, ako aj na problematiku 
vyhosťovania štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na 
území členských štátov. Agentúra môže 
v spolupráci s členskými štátmi 
organizovať vzdelávaciu činnosť na ich 
území. Členské štáty by mali výsledky 
činnosti, ktoré agentúra v tejto oblasti 
dosiahla, zahrnúť do národných 
vzdelávacích programov svojej pohraničnej 
stráže.

(19) Agentúra by mala na európskej úrovni 
zabezpečovať odbornú prípravu národných 
inštruktorov pohraničnej stráže, ktorá bude 
zameraná na problematiku základných 
práv, medzinárodného práva a štruktúry 
vnútroštátnych orgánov zodpovedných za 
azylovú politiku a dodatočnú odbornú 
prípravu a semináre pre úradníkov 
príslušných národných útvarov zamerané 
na kontrolu a dozor na vonkajších 
hraniciach, ako aj na problematiku 
vyhosťovania štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na 
území členských štátov. Agentúra môže 
v spolupráci s členskými štátmi 
organizovať vzdelávaciu činnosť na ich 
území. Členské štáty by mali výsledky 
činnosti, ktoré agentúra v tejto oblasti 
dosiahla, zahrnúť do národných 
vzdelávacích programov svojej pohraničnej 
stráže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vo väčšine členských štátov patria 
operačné aspekty v oblasti navracania 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
nelegálne zdržiavajú na území členských 

(21) Vo väčšine členských štátov patria 
operačné aspekty v oblasti navracania 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
nelegálne zdržiavajú na území členských 
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štátov, do právomocí orgánov 
zodpovedných za kontrolu vonkajších 
hraníc. Keďže vykonávanie týchto úloh 
na úrovni Únie prináša jasnú pridanú 
hodnotu, agentúra by mala v plnom súlade 
s politikou Únie v oblasti navracania 
poskytovať pri organizovaní spoločných 
operácií členských štátov v oblasti 
navracania potrebnú pomoc a koordináciu, 
stanoviť osvedčené postupy v 
oblasti získavania cestovných dokladov 
a definovať kódex správania, ktorý sa bude 
uplatňovať počas operácií vyhosťovania 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
nelegálne sa zdržiavajúcich na území 
členských štátov. Žiadne finančné 
prostriedky zo zdrojov Únie by sa nemali 
vyčleniť na činnosti a operácie, ktoré sa 
neuskutočňujú v súlade s Chartou 
základných práv.

štátov, do právomocí orgánov 
zodpovedných za kontrolu vonkajších 
hraníc. Keďže vykonávanie týchto úloh 
na úrovni Únie prináša jasnú pridanú 
hodnotu, agentúra by mala v plnom súlade 
s politikou Únie v oblasti navracania 
poskytovať pri organizovaní spoločných 
operácií členských štátov v oblasti 
navracania potrebnú pomoc a koordináciu, 
stanoviť osvedčené postupy v 
oblasti získavania cestovných dokladov 
a definovať kódex správania, ktorý sa bude 
uplatňovať počas operácií vyhosťovania 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
nelegálne sa zdržiavajúcich na území 
členských štátov. Únia by nemala 
vykonávať ani financovať žiadne činnosti 
ani operácie, ktoré sa neuskutočňujú v 
súlade s Chartou základných práv. 
V prípade porušenia Charty základných 
práv by sa mali operácie v oblasti 
navracania pozastaviť a porušenie by sa 
malo vyšetriť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Spolupráca s tretími krajinami v 
oblastiach, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
(ES) č. 2007/2004, je čoraz dôležitejšia. V 
záujme vytvorenia solídneho modelu 
spolupráce s príslušnými tretími krajinami 
by agentúra mala mať možnosť iniciovať 
a financovať projekty technickej pomoci 
a nasadiť styčných úradníkov v tretích 
krajinách. Agentúra by mala mať možnosť 
vyzvať zástupcov tretích krajín, aby sa 
po absolvovaní potrebnej odbornej 
prípravy zapojili do jej činností. 
Nadviazanie spolupráce s tretími krajinami 
je dôležité aj z hľadiska presadzovania 
európskych noriem v oblasti riadenia 
hraníc, vrátane rešpektovania základných 

(23) Spolupráca s tretími krajinami v 
oblastiach, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
(ES) č. 2007/2004, je čoraz dôležitejšia. V 
záujme vytvorenia solídneho modelu 
spolupráce s príslušnými tretími krajinami 
by agentúra mala mať možnosť iniciovať 
a financovať projekty technickej pomoci 
a nasadiť styčných úradníkov v tretích 
krajinách. Agentúra by mala mať tiež 
možnosť vyzvať zástupcov tretích krajín, 
aby sa po absolvovaní potrebnej odbornej 
prípravy zapojili do jej činností. 
Nadviazanie spolupráce s tretími krajinami 
je dôležité aj z hľadiska presadzovania 
európskych noriem v oblasti riadenia 
hraníc, vrátane rešpektovania základných 
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práv a ľudskej dôstojnosti. práv a ľudskej dôstojnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Berúc do úvahy, že za kontrolu a dozor 
na vonkajších hraniciach zodpovedajú 
členské štáty, agentúra uľahčuje 
a zabezpečuje účinnejšie uplatňovanie 
existujúcich i budúcich opatrení Európskej 
únie, ktoré sa týkajú riadenia vonkajších 
hraníc, najmä Kódexu schengenských 
hraníc, a to v súlade s príslušným právom 
Únie, medzinárodným právom, záväzkami 
v oblasti prístupu k medzinárodnej ochrane 
a základnými právami. Robí tak 
prostredníctvom zabezpečovania 
koordinácie činností členských štátov 
pri vykonávaní týchto opatrení, čím 
prispieva k účinnej, vysokej a jednotnej 
úrovni kontroly osôb a dozoru na 
vonkajších hraniciach členských štátov.“

2. Berúc do úvahy, že za kontrolu a dozor 
na vonkajších hraniciach zodpovedajú 
členské štáty, agentúra uľahčuje 
a zabezpečuje účinnejšie uplatňovanie 
existujúcich i budúcich opatrení Európskej 
únie, ktoré sa týkajú riadenia vonkajších 
hraníc, najmä Kódexu schengenských 
hraníc, ako aj Charty základných práv 
Európskej únie a Ženevského dohovoru 
o postavení utečencov z roku 1951, a to 
v súlade s príslušným právom Únie, 
medzinárodným právom, záväzkami v 
oblasti prístupu k medzinárodnej ochrane 
a základnými právami. Robí tak 
prostredníctvom zabezpečovania 
koordinácie činností členských štátov pri 
vykonávaní týchto opatrení, čím prispieva 
k účinnej, vysokej a jednotnej úrovni 
kontroly osôb a dozoru na vonkajších 
hraniciach členských štátov, pričom 
zároveň uplatňuje ustanovenia Charty 
základných práv, s náležitým ohľadom 
na dodržiavanie a ochranu ľudských práv 
migrantov. V prípade porušenia 
medzinárodného práva alebo Charty 
základných práv, najmä jej článkov 1, 4, 
6, 18 a 19, je pozastavenie činnosti tam, 
kde bolo porušenie odhalené, povinné.

Odôvodnenie

Frontex musí v rámci svojich povinností ako agentúra EÚ takisto vykonávať opatrenia EÚ 
týkajúce sa riadenia vonkajších hraníc a zásady zakotvené v Charte základných práv.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) vykonáva analýzu rizika vrátane 
vyhodnotenia schopnosti členských štátov 
čeliť hrozbám a tlaku na vonkajších 
hraniciach;

c) vykonáva analýzy rizika vrátane 
vyhodnotenia schopnosti členských štátov 
čeliť hrozbám a tlaku na vonkajších 
hraniciach a zahŕňa do nich zistenia 
Vysokého komisára OSN pre utečencov 
(UNHCR), Vysokého komisára OSN pre 
ľudské práva a práva, najmä s ohľadom 
na situáciu osôb, ktoré potrebujú 
medzinárodnú ochranu, a pravidelne 
o nich informuje Európsky parlament, 
Komisiu a členské štáty;

Odôvodnenie

Je dôležitá, aby agentúra Frontex zahŕňala do svojich analýz rizík aj nezávislé a komplexné 
zistenia o situácii v oblasti ľudských práv migrantov v krajinách tranzitu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 2 – odsek 1a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. „Všetci príslušníci pohraničnej stráže a 
ďalší zamestnanci členských štátov, ako aj 
zamestnanci agentúry, absolvujú pred 
svojou účasťou na operačných činnostiach 
organizovaných agentúrou odbornú 
prípravu zameranú na príslušné právo EÚ a 
medzinárodné právo, vrátane problematiky 
základných práv a prístupu k 
medzinárodnej ochrane.“

1a. Všetci príslušníci pohraničnej stráže a 
ďalší zamestnanci členských štátov, ako aj 
zamestnanci agentúry a jej styční úradníci 
absolvujú pred svojou účasťou na 
operačných činnostiach organizovaných 
agentúrou alebo, v prípade styčných 
úradníkov, pred svojím vyslaním do tretej 
krajiny, odbornú prípravu zameranú na 
príslušné právo EÚ a medzinárodné právo, 
vrátane problematiky základných práv a 
prístupu k medzinárodnej ochrane.
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Odôvodnenie

Pre styčných úradníkov agentúry Frontex vyslaných do tretej krajiny by mala byť vyslovene 
stanovená požiadavka absolvovať odbornú prípravu v oblasti práva EÚ a medzinárodného 
práva vrátane základných práv a prístupu k medzinárodnej ochrane.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Samotná agentúra môže iniciovať spoločné 
operácie a pilotné projekty v spolupráci 
s členskými štátmi.

Samotná agentúra môže iniciovať spoločné 
operácie a pilotné projekty v spolupráci so 
zapojenými členskými štátmi a za súhlasu 
hostiteľského členského štátu 
a informovať Európsky parlament 
prostredníctvom svojej všeobecnej správy 
v súlade s článkom 20 ods. 2 písm. b). .

Odôvodnenie

Agentúra môže iniciovať spoločné operácie iba po získaní súhlasu hostiteľského členského 
štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Agentúra môže zároveň spoločné operácie 
a pilotné projekty ukončiť, a to v prípade 
neplnenia podmienok realizácie týchto 
iniciatív.

Agentúra môže tiež po získaní súhlasu 
hostiteľského členského štátu spoločné 
operácie a pilotné projekty ukončiť, a to v 
prípade neplnenia podmienok realizácie 
týchto iniciatív. Zapojené členské štáty 
môžu agentúru požiadať, aby spoločnú 
operáciu alebo pilotný projekt ukončila.
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Odôvodnenie

Pri ukončovaní operácií musí mať rozhodujúce slovo a úlohu hostiteľský členský štát.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Agentúra hodnotí výsledky spoločných 
operácií a pilotných projektov a do 60 dní 
od ukončenia danej činnosti predkladá 
riadiacej rade podrobné hodnotiace správy. 
Agentúra v záujme zvýšenia kvality, 
koherencie a účinnosti budúcich operácií 
a projektov vykonáva komplexné 
porovnávacie analýzy výsledkov, ktoré 
budú zahrnuté do jej súhrnnej správy podľa 
článku 20 ods. 2 písm. b).

4. Agentúra hodnotí výsledky spoločných 
operácií a pilotných projektov a do 60 dní 
od ukončenia danej činnosti predkladá 
riadiacej rade a Európskemu parlamentu 
podrobné hodnotiace správy. Agentúra v 
záujme zvýšenia kvality, koherencie 
a účinnosti budúcich operácií a projektov 
vykonáva komplexné porovnávacie 
analýzy výsledkov, ktoré budú zahrnuté 
do jej súhrnnej správy podľa článku 20 
ods. 2 písm. b). Hodnotiace správy 
zahŕňajú aj to, či sa pri vykonávaní 
spoločných operácií a pilotných projektov 
dodržiavajú základné práva, a to aj 
na základe monitorovania 
uskutočňovaného nezávislými 
pozorovateľmi.

Odôvodnenie

Hodnotenia by nemali byť obmedzené na otázku toho, či konkrétna operácia splnila svoje 
operačné ciele, ale mali by zahŕňať nezávislé posúdenie dodržiavania základných práv, čo je 
súčasťou právneho rámca upravujúceho operácie agentúry Frontex.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V operačnom pláne sa uvádza: V operačnom pláne sa zohľadnia všetky 
aspekty, ktoré sa uznajú za potrebné na 
vykonanie spoločných operácií a 
pilotných projektov, vrátane:

Odôvodnenie

Operačný plán sa musí konkrétne vzťahovať na všetky zásadné prvky potrebné na 
vykonávanie spoločných operácií a pilotných projektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 3a – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) zloženie tímov prizvaných príslušníkov 
pohraničnej stráže;

e) zloženie tímov prizvaných príslušníkov 
pohraničnej stráže a nasadenie ďalšieho 
personálu;

Odôvodnenie

Operačný plán musí obsahovať podrobné odkazy na spôsob, akým sa budú nasadzovať tímy 
prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže a iného personálu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 3a – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) systém predkladania správ a hodnotenia 
obsahujúci podrobné ustanovenia o 
ohlasovaní incidentov, normy pre 
hodnotiace správy a konečný dátum na 
predloženie záverečnej hodnotiacej správy 
v súlade s článkom 3 ods. 4.; 

h) systém predkladania správ a hodnotenia 
obsahujúci podrobné ustanovenia o 
ohlasovaní incidentov, normy pre 
hodnotiace správy a konečný dátum na 
predloženie záverečnej hodnotiacej správy 
v súlade s článkom 3 ods. 4.; Schéma 
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ohlasovania incidentov zahŕňa informácie 
týkajúce sa dôveryhodných tvrdení 
o porušení predovšetkým tohto nariadenia 
alebo Kódexu schengenských hraníc 
vrátane základných práv, ku ktorým došlo 
počas spoločných operácií a pilotných 
projektov, ktoré agentúra bezodkladne 
postúpi príslušným verejným 
vnútroštátnym orgánom a správnej rade. 

Odôvodnenie

Ohlasovanie incidentov a hodnotenie má rozhodujúci význam pre riadne presadzovanie 
platného právneho rámca pre operácie agentúry Frontex. Treba objasniť, že medzi incidenty 
patria tvrdenia o porušení Kódexu schengenských hraníc a základných práv, ako sa 
v súčasnosti uvádza v navrhovanom odôvodnení 17.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 3a – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) v prípade operácií na mori osobitné 
požiadavky vzhľadom na príslušnú 
jurisdikciu a ustanovenia námorného 
práva týkajúce sa zemepisnej oblasti, 
v ktorej sa spoločná operácia vykonáva.

i) v prípade operácií na mori osobitné 
požiadavky vzhľadom na príslušnú 
jurisdikciu a príslušné právne predpisy 
týkajúce sa zemepisnej oblasti, v ktorej sa 
spoločná operácia vykonáva.

Odôvodnenie

Námorné operácie sa musia zakladať na príslušných uplatniteľných právnych predpisoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 3a – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno ia (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ia) v prípade potreby ustanovenia týkajúce 



AD\853585SK.doc 17/28 PE448.907v02-00

SK

sa spolupráce s tretími krajinami v rámci 
ustanovení zakotvených v príslušných 
dohodách o operačnej spolupráci.

Odôvodnenie

Spôsob spolupráce s tretími krajinami musí byť pri každom prípade zahrnutý do operačného 
plánu a musí byť v súlade s príslušnými dohodami o operačnej spolupráci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 3b – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty na žiadosť agentúry 
poskytnú príslušníkov pohraničnej stráže 
na nasadenie, pokiaľ nečelia výnimočnej 
situácii, ktorá významne ovplyvňuje 
plnenie vnútroštátnych úloh. Takáto 
žiadosť sa predkladá minimálne tridsať dní 
pred plánovaným nasadením. Autonómia 
domovského členského štátu v súvislosti s 
výberom personálu a trvaním nasadenia 
zostáva nedotknutá.

3. Členské štáty na žiadosť agentúry 
poskytnú príslušníkov pohraničnej stráže 
na nasadenie, pokiaľ nečelia výnimočnej 
situácii, ktorá významne ovplyvňuje 
plnenie vnútroštátnych úloh. Takáto 
žiadosť sa predkladá minimálne tridsať dní 
pred plánovaným nasadením. Autonómia 
domovského členského štátu v súvislosti s 
výberom personálu a trvaním nasadenia 
zostáva nedotknutá. Príspevok každého 
členského štátu vo forme pohraničnej 
stráže pri každej operácii sa stanovuje 
ročnou bilaterálnou zmluvou medzi 
agentúrou a dotknutým členským štátom.

Odôvodnenie

Podrobnosti týkajúce sa príspevku každého členského štátu pri každej operácii sa musia 
stanovovať ročnými bilaterálnymi zmluvami medzi agentúrou a príslušným členským štátom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 5 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Agentúra vypracuje a ďalej rozvíja 
spoločný základný študijný program 
odbornej prípravy príslušníkov pohraničnej 
stráže a poskytuje na európskej úrovni 
odbornú prípravu inštruktorov 
vnútroštátnej pohraničnej stráže, ktorá 
bude okrem iného zameraná aj na 
problematiku základných práv a prístupu k 
medzinárodnej ochrane . Členské štáty 
začlenia spoločný základný študijný 
program do odbornej prípravy príslušníkov 
vnútroštátnej pohraničnej stráže.“

„Agentúra vypracuje a ďalej rozvíja 
spoločný základný študijný program 
odbornej prípravy príslušníkov pohraničnej 
stráže a poskytuje na európskej úrovni 
odbornú prípravu inštruktorov 
vnútroštátnej pohraničnej stráže, ktorá 
bude okrem iného zameraná aj na 
problematiku základných práv a prístupu k 
medzinárodnej ochrane. Európsky 
parlament je informovaný o obsahu 
spoločného základného študijného 
programu. Členské štáty začlenia spoločný 
základný študijný program do odbornej 
prípravy príslušníkov vnútroštátnej 
pohraničnej stráže.“ Pri vypracúvaní, 
uplatňovaní a hodnotení spoločného 
základného študijného programu by mala 
agentúra Frontex úzko spolupracovať 
s Agentúrou pre základné práva, ako aj 
s UNHCR.

Odôvodnenie

Európsky parlament by mal mať prístup k informáciám týkajúcim sa odborného vzdelávania. 
Za pridanú hodnotu by sa mohla jednoznačne považovať posilnená spolupráca 
pri iniciatívach v oblasti budovania kapacít, ako sú školenia s Agentúrou pre základné práva 
a s UNHCR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– v prípade nadobudnutia sa agentúra 
formálne dohodne s členským štátom, že 
tento členský štát zabezpečí registráciu 
vybavenia,

– v prípade nadobudnutia sa agentúra 
formálne dohodne s členským štátom, že 
tento členský štát zabezpečí registráciu 
vybavenia v súlade s platnými právnymi 
predpismi každého členského štátu;
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Odôvodnenie

Pri registrácii nového vybavenia sa musia v každom prípade dodržiavať vnútroštátne právne 
predpisy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 7 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Agentúra financuje nasadenie 
vybavenia, ktoré tvorí súčasť minimálneho 
kontingentu vybavenia poskytnutého 
príslušným členským štátom na daný rok. 
Nasadenie vybavenia, ktoré netvorí súčasť 
minimálneho kontingentu vybavenia, 
spolufinancuje agentúra až do maximálnej 
výšky 60 % oprávnených nákladov.

5. Agentúra financuje nasadenie 
vybavenia, ktoré tvorí súčasť minimálneho 
kontingentu vybavenia poskytnutého 
príslušným členským štátom na daný rok. 
Nasadenie vybavenia, ktoré netvorí súčasť 
minimálneho kontingentu vybavenia, 
spolufinancuje agentúra až do maximálnej 
výšky 60 % oprávnených nákladov. 
Operačné náklady na vybavenie hradí 
agentúra.

Odôvodnenie

Pre členské štáty je dôležité, aby operačné náklady na vybavenie kryla agentúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10 – písmeno aa (nové)
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 8e – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) dopĺňa sa tento bod:
„ga) poskytnutie okamžitého ohlasovania 
incidentov agentúrou riadiacej rade 
a príslušným vnútroštátnym verejným 
orgánom.“
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Odôvodnenie

Agentúra musí v prípade incidentu okamžite informovať riadiacu radu a príslušné 
vnútroštátne verejné orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 8e – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) systém predkladania správ a hodnotenia 
obsahujúci podrobné ustanovenia o 
ohlasovaní incidentov, normy pre 
hodnotiace správy a konečný dátum na 
predloženie záverečnej hodnotiacej správy 
v súlade s článkom 3 ods. 4.;

h) systém predkladania správ a hodnotenia 
obsahujúci normy pre hodnotiace správy a 
konečný dátum na predloženie záverečnej 
hodnotiacej správy v súlade s článkom 3 
ods. 4.;

Odôvodnenie

Ohlasovanie incidentov sa spomína oddelene v predchádzajúcom bode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 8e – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) v prípade operácií na mori osobitné 
požiadavky vzhľadom na príslušnú 
jurisdikciu a ustanovenia námorného 
práva týkajúce sa zemepisnej oblasti, 
v ktorej sa spoločná operácia vykonáva.

i) v prípade operácií na mori osobitné 
požiadavky vzhľadom na príslušnú 
jurisdikciu a príslušné právne predpisy 
týkajúce sa zemepisnej oblasti, v ktorej sa 
spoločná operácia vykonáva.

Odôvodnenie

Námorné operácie sa musia zakladať na uplatniteľných právnych predpisoch v tejto oblasti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
 Článok 1 – bod 12 
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Agentúra vypracuje kódex správania pre 
letecký návrat štátnych príslušníkov tretích 
krajín nelegálne sa zdržiavajúcich na území 
členských štátov, ktorý sa uplatňuje počas 
všetkých spoločných operácií v oblasti 
navracania koordinovaných agentúrou. 
Tento kódex správania uvádza spoločné 
štandardizované postupy, ktoré by mali 
zjednodušiť organizáciu spoločných 
leteckých návratov a zabezpečiť návrat 
humánnym spôsobom pri plnom 
rešpektovaní základných práv, najmä 
ľudskej dôstojnosti, zákazu mučenia a 
neľudského alebo ponižujúceho 
zaobchádzania alebo trestu, práva na 
slobodu a bezpečnosť, práva na ochranu 
osobných údajov a zásady nediskriminácie.

2. Agentúra vypracuje kódex správania pre 
letecký návrat štátnych príslušníkov tretích 
krajín nelegálne sa zdržiavajúcich na území 
členských štátov, ktorý sa uplatňuje počas 
všetkých spoločných operácií v oblasti 
navracania koordinovaných agentúrou. 
Tento kódex správania uvádza spoločné 
štandardizované postupy, ktoré by mali 
zjednodušiť organizáciu spoločných 
leteckých návratov a zabezpečiť návrat 
humánnym spôsobom pri plnom 
rešpektovaní základných práv, najmä 
ľudskej dôstojnosti, zákazu mučenia a 
neľudského alebo ponižujúceho 
zaobchádzania alebo trestu, práva na 
slobodu a bezpečnosť, práva na ochranu 
osobných údajov a zásady nediskriminácie. 
Kódex správania by mal umožňovať 
pozastaviť navrátenie v prípade, že 
existujú jednoznačné dôvody domnievať 
sa, že navrátenie by viedlo k porušovaniu 
základných práv.

Odôvodnenie

Možnosť pozastaviť navrátenie v prípade, že by viedlo k porušovaniu základných práv, je 
základnou procesnou zárukou. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
 Článok 1 – bod 12 
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V kódexe správania sa zohľadní 
predovšetkým povinnosť stanoviť účinný 

3. V kódexe správania sa zohľadní 
predovšetkým povinnosť stanoviť účinný 
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systém monitorovania nútených návratov 
vyplývajúca z článku 8 ods. 6 smernice 
2008/115/ES. Monitorovanie spoločných 
operácií v oblasti navracania by malo 
prebiehať nezávislým spôsobom a 
pokrývať celú spoločnú operáciu v oblasti 
navracania, a to od fázy pred odletom až po 
odovzdanie navrátilca v krajine návratu. 
Zistenia pracovníka povereného 
monitorovaním týchto operácií, ktoré sa 
týkajú dodržiavania kódexu správania a 
predovšetkým rešpektovania základných 
práv, sa oznámia Komisii a zahrnú do 
internej záverečnej správy o operácii v 
oblasti navracania. V záujme zabezpečenia 
transparentnosti a koherentného 
vyhodnocovania operácií nútených 
návratov sa správy pracovníka povereného 
monitorovaním zahrnú do mechanizmu 
každoročného podávania správ.

systém monitorovania nútených návratov 
vyplývajúca z článku 8 ods. 6 smernice 
2008/115/ES. Monitorovanie spoločných 
operácií v oblasti navracania by malo 
prebiehať nezávislým spôsobom a 
pokrývať celú spoločnú operáciu v oblasti 
navracania, a to od fázy pred odletom až po 
odovzdanie navrátilca v krajine návratu. 
Pracovníci poverení monitorovaním by 
mali mať prístup ku všetkým príslušným 
zariadeniam vrátane stredísk 
na zadržiavanie osôb a lietadiel, a mali by 
absolvovať potrebnú odbornú prípravu, 
aby mohli vykonávať svoje povinnosti. 
Zistenia pracovníka povereného 
monitorovaním týchto operácií, ktoré sa 
týkajú dodržiavania kódexu správania a 
predovšetkým rešpektovania základných 
práv, sa oznámia Komisii a zahrnú do 
internej záverečnej správy o operácii v 
oblasti navracania. V záujme zabezpečenia 
transparentnosti a koherentného 
vyhodnocovania operácií nútených 
návratov sa správy pracovníka povereného 
monitorovaním zahrnú do mechanizmu 
každoročného verejného podávania správ.

Odôvodnenie

Pracovníci poverení monitorovaním by mali mať neobmedzený prístup ku všetkým príslušným 
zariadeniam, aby mohli komplexne a efektívne monitorovať nútené návraty. Kvalita a 
efektívnosť monitorovania takisto závisí od možnosti pracovníkov poverených monitorovaním 
absolvovať zodpovedajúcu odbornú prípravu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Agentúra môže spolupracovať 
s Europolom, Európskym podporným 
úradom pre azyl, Agentúrou pre základné 
práva, inými agentúrami a orgánmi 

Agentúra môže spolupracovať 
s Europolom, Európskym podporným 
úradom pre azyl, Agentúrou pre základné 
práva, inými agentúrami a orgánmi 
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Európskej únie a medzinárodnými 
organizáciami príslušnými v oblastiach, 
na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie 
v rámci pracovných dojednaní uzavretých 
s týmito orgánmi v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zmluvy a ustanoveniami 
o príslušnosti týchto orgánov.

Európskej únie a medzinárodnými 
organizáciami príslušnými v oblastiach, 
na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie 
v rámci pracovných dojednaní uzavretých 
s týmito orgánmi v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zmluvy a ustanoveniami 
o príslušnosti týchto orgánov. Európsky 
parlament je informovaný o všetkých 
takýchto dojednaniach, ktoré uzavrela 
agentúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Agentúra v otázkach spadajúcich do 
oblasti jej pôsobnosti a v rozsahu 
potrebnom na plnenie jej úloh uľahčuje 
operačnú spoluprácu medzi členskými 
štátmi a tretími krajinami v rámci politiky 
Európskej únie v oblasti vonkajších 
vzťahov, okrem iného aj v súvislosti s 
ľudskými právami.

1. Agentúra v otázkach spadajúcich do 
oblasti jej pôsobnosti a v rozsahu 
potrebnom na plnenie jej úloh uľahčuje 
operačnú spoluprácu medzi členskými 
štátmi a tretími krajinami v rámci politiky 
Európskej únie v oblasti vonkajších 
vzťahov najmä prostredníctvom európskej 
susedskej politiky a v rámci Únie pre 
stredozemie, okrem iného aj v súvislosti s 
ľudskými právami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Agentúra môže v tretích krajinách 
nasadiť styčných úradníkov, ktorí by mali 
pri vykonávaní svojich povinností 
disponovať najvyššou možnou mierou 
ochrany. Styční úradníci sú zapojení do 
siete miestnej alebo regionálnej spolupráce 

2. Agentúra môže v tretích krajinách 
nasadiť styčných úradníkov, ktorí by mali 
pri vykonávaní svojich povinností 
disponovať najvyššou možnou mierou 
ochrany. Styční úradníci sú zapojení do 
siete miestnej alebo regionálnej spolupráce 
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styčných úradníkov členských štátov 
vytvorenej podľa nariadenia Rady (ES) 
č. 377/2004. Styční úradníci sú 
nasadzovaní len v tých tretích krajinách, 
ktoré pri riadení hraníc rešpektujú 
minimálne zásady v oblasti ľudských 
práv. Mali by byť prioritne nasadzovaní v 
tých tretích krajinách, ktoré podľa analýzy 
rizika predstavujú krajinu pôvodu alebo 
tranzitu nelegálnej migrácie. Agentúra 
môže na základe reciprocity tiež prijať na 
obmedzenú dobu styčných úradníkov 
vyslaných týmito tretími krajinami. 
Riadiaca rada prijíma v súlade s článkom 
24 na návrh výkonného riaditeľa zoznam 
priorít na daný rok.

styčných úradníkov členských štátov 
vytvorenej podľa nariadenia Rady (ES) 
č. 377/2004. Styční úradníci sú 
nasadzovaní po súhlase riadiacej rady len 
v tých tretích krajinách, ktoré pri riadení 
hraníc rešpektujú základné práva 
a povinnosti v oblasti medzinárodnej 
ochrany. V rámci vonkajšej politiky EÚ by 
mali byť prioritne nasadzovaní v tých 
tretích krajinách, ktoré podľa analýzy 
rizika predstavujú krajinu pôvodu alebo 
tranzitu nelegálnej migrácie. Agentúra 
môže na základe reciprocity tiež prijať na 
obmedzenú dobu styčných úradníkov 
vyslaných týmito tretími krajinami. 
Riadiaca rada prijíma v súlade s článkom 
24 na návrh výkonného riaditeľa zoznam 
priorít na daný rok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
 Článok 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Úlohy styčných úradníkov zahŕňajú 
v súlade s právom Európskej únie 
a základnými právami nadväzovanie 
a udržiavanie kontaktov s príslušnými 
orgánmi tretej krajiny, do ktorej boli 
pridelení, a to v záujme predchádzania 
nelegálnemu prisťahovalectvu a navracania 
nelegálnych prisťahovalcov a boja proti 
nim.

3. Úlohy styčných úradníkov zahŕňajú 
v súlade s právom Európskej únie 
a základnými právami, s osobitným 
ohľadom na právo každého jednotlivca 
opustiť krajinu vrátane vlastnej krajiny, 
nadväzovanie a udržiavanie kontaktov 
s príslušnými orgánmi tretej krajiny, 
do ktorej boli pridelení, a to v záujme 
predchádzania nelegálnemu 
prisťahovalectvu a navracania nelegálnych 
prisťahovalcov a boja proti nim.

Odôvodnenie

Čo sa týka činností styčných úradníkov nasadených v tretích krajinách, v nariadení by mala 
byť uvedená jasná zmienka o práve každého jednotlivca na opustenie akejkoľvek krajiny 
vrátane jeho vlastnej krajiny podľa článku 12 ods. 2 Medzinárodného paktu o občianskych a 
politických právach a článku 2 ods. 2 protokolu 4 Európskeho dohovoru o ľudských právach.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
 Článok 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Agentúra môže využívať finančné 
prostriedky Únie v súlade s ustanoveniami 
príslušných nástrojov na podporu politiky 
Únie v oblasti vonkajších vzťahov. Môže 
iniciovať a financovať projekty technickej 
pomoci v tretích krajinách týkajúce sa 
záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie. Agentúra môže takisto vyzvať 
zástupcov tretích krajín, iných agentúr 
a orgánov Európskej únie alebo 
medzinárodných organizácií, aby sa 
zapojili do jej činností uvedených v 
článkoch 3, 4 a 5. Agentúra poskytne týmto 
zástupcom pred ich účasťou na uvedených 
činnostiach primeranú odbornú prípravu.

4. Agentúra môže využívať finančné 
prostriedky Únie v súlade s ustanoveniami 
príslušných nástrojov na podporu politiky 
Únie v oblasti vonkajších vzťahov. Môže 
iniciovať a financovať projekty technickej 
pomoci v tretích krajinách týkajúce sa 
záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, s cieľom zlepšovať ich 
kapacity okrem iného v oblasti ľudských 
práv. Agentúra zabezpečí, aby pomoc pri 
operáciách v rámci týchto projektov 
nebola poskytovaná tretím krajinám, 
v prípade ktorých existujú jednoznačné 
dôvody domnievať sa, že tieto operácie by 
viedli k porušovaniu základných práv. 
Agentúra môže po dohode s hostiteľským 
členským štátom takisto vyzvať zástupcov 
tretích krajín, iných agentúr a orgánov 
Európskej únie alebo medzinárodných 
organizácií, aby sa zapojili do jej činností 
uvedených v článkoch 3, 4 a 5. Agentúra 
poskytne týmto zástupcom pred ich 
účasťou na uvedených činnostiach 
primeranú odbornú prípravu, najmä 
v súvislosti s ľudskými právami.

Odôvodnenie

Agentúra poskytne týmto zástupcom pred ich účasťou na uvedených činnostiach primeranú 
odbornú prípravu, najmä v súvislosti s ľudskými právami. Finančné prostriedky EÚ by sa 
nemali udeľovať krajinám, ak možno predpokladať, že spoločné operácie by mohli viesť 
k porušovaniu základných práv. Týmto sa zohľadňuje zásada uvedená v hodnotení vplyvu, 
ktoré sprevádza návrh Európskej komisie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
 Článok 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty zahrnú v prípade potreby 
do bilaterálnych dohôd uzatvorených 
s tretími krajinami podľa článku 2 ods. 2 
ustanovenia o úlohe a právomociach 
agentúry, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie 
výkonnej právomoci členov tímov 
nasadených agentúrou počas činností 
uvedených v článku 3.

5. Členské štáty zahrnú v prípade potreby 
do bilaterálnych dohôd o spolupráci na 
operačnej úrovni uzatvorených s tretími 
krajinami podľa článku 2 ods. 2 
ustanovenia o úlohe a právomociach 
agentúry, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie 
výkonnej právomoci členov tímov 
nasadených agentúrou počas činností 
uvedených v článku 3. Znenie týchto 
bilaterálnych dohôd sa postúpi 
Európskemu parlamentu a Komisii.

Odôvodnenie

Bilaterálne dohody členských štátov s tretími krajinami vrátane ustanovení o úlohe 
a právomociach agentúry Frontex by mali byť otvorené kontrole Európskeho parlamentu 
a mali by sa sprístupňovať Európskej komisii, s cieľom zabezpečiť, aby boli v súlade 
s povinnosťami členských štátov vyplývajúcimi z práva EÚ a so základnými právami, ako je 
stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
 Článok 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Agentúra môže spolupracovať s orgánmi 
tretích krajín príslušnými v oblastiach, 
na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie 
v rámci pracovných dojednaní 
uzatvorených s týmito orgánmi v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zmluvy.

6. Agentúra môže spolupracovať s orgánmi 
tretích krajín príslušnými v oblastiach, na 
ktoré sa vzťahuje toto nariadenie v rámci 
pracovných dojednaní uzatvorených s 
týmito orgánmi v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zmluvy a najmä s Chartou 
základných práv a medzinárodným 
právom, s osobitným ohľadom 
na rešpektovanie zásady zákazu 
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vyhostenia alebo vydania. Tieto 
dojednania zaručia dodržiavanie 
medzinárodných ľudských práv 
a humanitárneho práva tretími krajinami.

Odôvodnenie

Frontex má ako agentúra EÚ povinnosť plne dodržiavať a presadzovať základné práva 
pri vykonávaní svojich činností (článok 51 Charty základných práv). Tieto základné zásady sa 
rovnako uplatňujú pri uzatváraní dohôd o spolupráci s tretími krajinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 2007/2004
Článok 14 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Činnosti uvedené v odsekoch 2 a 6 
podliehajú predchádzajúcemu kladnému 
stanovisku Komisie.“

7. Činnosti uvedené v odsekoch 2 a 6 
podliehajú predchádzajúcemu kladnému 
stanovisku Komisie.“ Európsky parlament 
je informovaný o dohodách o spolupráci 
medzi agentúrou a orgánmi tretích krajín.

Odôvodnenie

Agentúra Frontex je orgánom EÚ, ktorý podlieha zásadám plnej demokratickej kontroly 
a transparentnosti. Tieto pracovné dojednania musia byť v súlade s vonkajšou politikou EÚ a 
Komisia musí zdôvodniť svoje kladné stanovisko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 23
Nariadenie (ES) č. 2007/200404
Článok 33 – odsek 2b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Súčasťou hodnotenia je osobitná 
analýza rešpektovania Charty základných 
práv pri uplatňovaní nariadenia.“

2b. Súčasťou hodnotenia je osobitná 
analýza spôsobu, ktorým boli práva, ktoré 
sú zakotvené v Charte základných práv, 
zaručené pri uplatňovaní tohto nariadenia. 
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Každoročné hodnotenie tejto analýzy sa 
pripojí k všeobecnej správe agentúry.
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