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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V posledních letech čelí EU rostoucímu množství problémů v otázkách migrace, mobility 
a bezpečnosti. V zájmu řešení těchto problémů Komise v květnu 2018 navrhla výrazně zvýšit 
prostředky přidělené na období od roku 2021 do roku 2027 oblastem migrace a správy hranic.

Navrhované nařízení, kterým se zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz, je 
součástí Fondu pro integrovanou správu hranic a zaměřuje se výhradně na činnosti spojené 
s kontrolou osob v rámci hraničních kontrol.

Zpravodaj navrhované nařízení, které poskytuje finanční rámec pro pevnou a účinnou správu 
hranic a zároveň chrání volný pohyb osob, celkově vzato podporuje. Zejména je zastáncem 
navýšeného finančního krytí přiděleného tomuto fondu, narůstající flexibility s cílem přispívat
k řešení vyvíjející se problematiky s větší efektivitou, zaměření na kvalitu výdajů a také 
lepších rámců pro monitorování a hodnocení. 

Je tudíž toho názoru, že nástroj, především pokud jde o jeho vnější rozměr, je dostatečný 
a odpovídá prioritám EU. Zvláštní pozornost je nicméně třeba věnovat zajištění soudržnosti 
a podpoře součinnosti mezi tímto nástrojem a veškerým jiným financováním v oblasti 
migrace a správy hranic, ať prostřednictvím nástrojů financování vnější činnosti EU, nebo 
prostřednictvím jiných nástrojů a fondů EU s vnějším rozměrem, jako je Azylový a migrační 
fond.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2
a čl. 79 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 77 
odst. 2, čl. 79 odst. 2 písm. d) a článek 80
této smlouvy,

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Podle článku 80 Smlouvy o 
fungování EU by se tyto politiky a jejich 
provádění měly řídit zásadou solidarity a 
spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi 
členskými státy, a to i na finanční úrovni.

(2) Podle článku 80 Smlouvy o 
fungování EU by se tyto politiky a jejich 
provádění měly řídit zásadou solidarity a 
spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi 
všemi členskými státy Unie, a to i na 
finanční úrovni.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Nástroj by měl být prováděn v 
plném souladu s právy a zásadami 
zakotvenými v Listině základních práv 
Evropské unie a s mezinárodními závazky 
Unie v oblasti základních práv;

(15) Nástroj by měl být prováděn v 
plném souladu s právy a zásadami 
zakotvenými v Listině základních práv 
Evropské unie a s mezinárodními závazky 
Unie v oblasti základních práv a zásadou 
nenavracení; dále musí být prováděn v 
plném souladu se zásadami 
transparentnosti a sledovatelnosti.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Aby byly posíleny doplňkovost a 
jednotnost námořních činností, předešlo se 
zdvojování úsilí a zmírnila se rozpočtová 
omezení v oblasti nákladných činností, 
jakou je námořní oblast, měl by nástroj 
podporovat námořní operace víceúčelové 
povahy, kdy je hlavním cílem ostraha 
hranic, ale vedle toho lze souběžně 
sledovat další cíle.

(33) Aby byly posíleny doplňkovost a 
jednotnost námořních činností, předešlo se 
zdvojování úsilí a zmírnila se rozpočtová 
omezení v oblasti nákladných činností, 
jakou je námořní oblast, měl by nástroj 
podporovat námořní operace víceúčelové 
povahy, kdy je hlavním cílem ostraha 
hranic, ale vedle toho lze souběžně 
sledovat další související cíle, jako je boj 
proti obchodování s lidmi.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Opatření ve třetích zemích a ve 
vztahu k těmto zemím podporovaná 
nástrojem by měla být prováděna v plné 
součinnosti a souladu s ostatními akcemi 
mimo Unii, které získávají podporu 
prostřednictvím nástrojů pro financování 
vnější činnosti, a měla by je doplňovat. Při 
provádění těchto akcí by se mělo zejména 
dbát na plný soulad se zásadami a 
obecnými cíli vnější činnosti a zahraniční 
politiky Unie, jež se k dané zemi či regionu 
vážou. V souvislosti s vnějším rozměrem 
by se měl nástroj zaměřit na podporu 
prohlubování spolupráce se třetími zeměmi 
a posílení klíčových aspektů ostrahy jejich 
hranic a kapacit správy hranic v oblastech 
zájmu cílů migrační politiky Unie a 
bezpečnostních cílů Unie.

(34) Opatření ve třetích zemích a ve 
vztahu k těmto zemím podporovaná 
nástrojem by měla být prováděna v plné 
součinnosti a souladu s ostatními akcemi 
mimo Unii, které získávají podporu 
prostřednictvím nástrojů pro financování 
vnější činnosti, jakož i prostřednictvím 
veškerých dalších finančních nástrojů 
Unie majících složku vnějšího rozměru, 
jako například Azylový a migrační fond, a 
měla by je doplňovat. Při provádění těchto 
akcí by se mělo zejména dbát na plný 
soulad se zásadami a obecnými cíli vnější 
činnosti a zahraniční politiky Unie, jež se k 
dané zemi či regionu vážou. V souvislosti s 
vnějším rozměrem by se měl nástroj 
zaměřit na podporu prohlubování 
spolupráce se třetími zeměmi a posílení 
klíčových aspektů ostrahy jejich hranic a 
kapacit správy hranic v oblastech zájmu 
cílů migrační politiky Unie a 
bezpečnostních cílů Unie.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Nástroj by měl odrážet potřebu 
zvýšené flexibility a zjednodušení 
a současně splňovat požadavky v oblasti 
předvídatelnosti a zajišťovat spravedlivé 
a transparentní rozdělování zdrojů s cílem 
splnit cíle stanovené v tomto nařízení.

(37) Nástroj by měl odrážet potřebu 
zvýšené flexibility a zjednodušení 
a současně splňovat požadavky v oblasti 
předvídatelnosti a zajišťovat spravedlivé 
a transparentní rozdělování zdrojů s cílem 
splnit cíle stanovené v tomto nařízení. Za 
účelem splnění požadavků na 
transparentnost fondu musí Komise ve 
spolupráci se členskými státy zveřejňovat 
informace o vývoji ročních a víceletých 
programů tematického nástroje. Členské 



PE628.605v02-00 6/18 AD\1171239CS.docx

CS

státy by měly mít povinnost sdílet veškeré 
informace, které mají k dispozici, o vývoji 
programů sdíleného řízení. Tyto 
informace by měly být centralizovány 
Komisí a zveřejněny na jediném portálu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Část dostupných zdrojů z nástroje 
lze také přidělit na programy členských 
států pro provádění specifických akcí nad 
rámec jejich počátečního přídělu. Tyto 
specifické akce by měly být vymezeny na 
úrovni Unie a měly by zahrnovat akce 
vyžadující spolupráci nebo akce nezbytné 
pro řešení vývoje v Unii, jenž vyžaduje 
poskytnutí dalších finančních prostředků 
jednomu nebo více členským státům, 
například nákup technického vybavení 
požadovaného Evropskou agenturou pro 
pohraniční a pobřežní stráž na její 
operativní činnost, financovaný z 
národních programů členských států, 
modernizaci procesů vyřizování žádostí o 
udělení víza, vývoj nových rozsáhlých 
informačních systémů a zajištění 
interoperability mezi těmito systémy. Tyto 
specifické akce budou definovány Komisí 
v jejích pracovních programech.

(43) Část dostupných zdrojů z nástroje 
lze také přidělit na programy členských 
států pro provádění specifických akcí nad 
rámec jejich počátečního přídělu. Tyto 
specifické akce by měly být vymezeny na 
úrovni Unie a měly by zahrnovat akce 
vyžadující spolupráci mezi členskými státy 
nebo akce nezbytné pro řešení vývoje v 
Unii, jenž vyžaduje poskytnutí dalších 
finančních prostředků jednomu nebo více 
členským státům, například nákup 
technického vybavení požadovaného 
Evropskou agenturou pro pohraniční a 
pobřežní stráž na její operativní činnost, 
financovaný z národních programů 
členských států, modernizaci procesů 
vyřizování žádostí o udělení víza, vývoj 
nových rozsáhlých informačních systémů a 
zajištění interoperability mezi těmito 
systémy. Tyto specifické akce budou 
definovány Komisí v jejích pracovních 
programech.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Politickým cílem nástroje jakožto 
součásti Fondu pro integrovanou správu 
hranic je v naprostém souladu se závazky 
Unie v oblasti základních práv zajistit 

1. Politickým cílem nástroje jakožto 
součásti Fondu pro integrovanou správu 
hranic je v naprostém souladu se závazky 
Unie v oblasti základních práv zajistit 
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silnou a účinnou evropskou integrovanou 
správu hranic na vnějších hranicích při 
současném zabezpečení volného pohybu 
osob v Unii, a tím přispět k zaručení 
vysoké úrovně bezpečnosti v Unii.

silnou a účinnou evropskou integrovanou 
správu hranic na vnějších hranicích při 
současném zabezpečení volného pohybu 
osob v Unii, a tím přispět k zaručení 
vysoké úrovně bezpečnosti a zabezpečení 
v Unii.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podpora účinné evropské 
integrované správy hranic na vnějších 
hranicích prováděné Evropskou pohraniční 
a pobřežní stráží v rámci sdílené 
odpovědnosti Evropské agentury pro 
pohraniční a pobřežní stráž a vnitrostátních 
orgánů odpovědných za správu hranic, s 
cílem usnadnit legitimní překračování 
hranic, předcházet nedovolenému 
přistěhovalectví a přeshraniční trestné 
činnosti, odhalovat je a účinně řídit 
migrační toky;

a) podpora účinné evropské 
integrované správy hranic na vnějších 
hranicích prováděné Evropskou pohraniční 
a pobřežní stráží v rámci sdílené 
odpovědnosti Evropské agentury pro 
pohraniční a pobřežní stráž a vnitrostátních 
orgánů odpovědných za správu hranic, s 
cílem usnadnit legitimní překračování 
hranic, předcházet nedovolenému 
přistěhovalectví a přeshraniční trestné 
činnosti, odhalovat je a účinně řídit 
migrační toky, a to při zajištění práva na 
azyl a uplatňování zásad solidarity a 
spravedlivého sdílení zátěže;

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Akce financované z nástroje 
musejí být prováděny v plném souladu se 
základními právy a s ohledem na lidskou 
důstojnost. Akce musejí být v souladu 
zejména s ustanoveními Listiny 
základních práv Evropské unie, unijními 
právními předpisy na ochranu údajů, 
Evropskou úmluvou o ochraně lidských 
práv a základních svobod (EÚLP), 
zásadou spravedlivého zacházení se 
státními příslušníky třetích zemí, právem 
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na azyl a na mezinárodní ochranu, 
zásadou nenavracení a mezinárodními 
závazky Unie a členských států 
vyplývajícími z mezinárodních nástrojů, 
jejichž jsou signatáři, například Ženevské 
úmluvy o právním postavení uprchlíků ze 
dne 28. července 1951 ve znění 
newyorského protokolu ze dne 31. ledna 
1967.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Při provádění akcí financovaných 
podle nástroje, které souvisejí s ostrahou 
námořní hranice, by členské státy měly 
věnovat zvláštní pozornost svým 
povinnostem poskytnout pomoc 
ohroženým osobám, které vyplývají z 
mezinárodního námořního práva. V tomto 
ohledu mohou být využívány vybavení a 
systémy financované z nástroje k pátracím 
a záchranným akcím, k nimž může dojít 
při realizaci opatření na ostrahu hranic 
na moři, s cílem přispět k zajištění 
ochrany a záchraně na moři.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise a členské státy zajistí, aby 
podpora poskytovaná podle tohoto nařízení 
a členskými státy byla v souladu s 
příslušnými činnostmi, politikami 
a prioritami Unie a doplňovala jiné nástroje 
Unie.

2. Komise, Evropský parlament
a členské státy zajistí, aby podpora 
poskytovaná podle tohoto nařízení a 
členskými státy byla v souladu s 
příslušnými činnostmi, politikami 
a prioritami Unie a doplňovala jiné nástroje 
Unie.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise stanoví celkovou částku, 
jež bude pro tematický nástroj uvolněna z 
prostředků přidělených v rozpočtu Unie na 
daný rok.

5. Komise po konzultaci s Evropským 
parlamentem stanoví celkovou částku, jež 
bude pro tematický nástroj uvolněna z 
prostředků přidělených v rozpočtu Unie na 
daný rok.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise přijme pro tematický 
nástroj rozhodnutí o financování podle 
článku 110 finančního nařízení, přičemž 
definuje cíle a akce, které budou 
podporovány, a určí částky pro jeho 
jednotlivé složky uvedené v odstavci 1. V 
rozhodnutích o financování se případně 
stanoví celková částka vyhrazená pro 
operace kombinování zdrojů.

6. Komise po konzultaci s Evropským 
parlamentem přijme pro tematický nástroj 
rozhodnutí o financování podle článku 110 
finančního nařízení, přičemž definuje cíle a 
akce, které budou podporovány, a určí 
částky pro jeho jednotlivé složky uvedené 
v odstavci 1. V rozhodnutích o financování 
se případně stanoví celková částka 
vyhrazená pro operace kombinování 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Po přijetí rozhodnutí o financování 
uvedeného v odstavci 3 může Komise 
provést příslušné změny v programech 
prováděných v rámci sdíleného řízení.

7. Po přijetí rozhodnutí o financování 
uvedeného v odstavci 3 může Komise po 
konzultaci s Evropským parlamentem 
provést příslušné změny v programech 
prováděných v rámci sdíleného řízení.

Pozměňovací návrh 16
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tento oddíl se vztahuje na část 
finančního krytí uvedenou v čl. 7 odst. 2 
písm. a) a na dodatečné zdroje, které mají 
být provedeny v rámci sdíleného řízení 
podle rozhodnutí Komise týkajícího se 
tematického nástroje podle článku 8.

1. Tento oddíl se vztahuje na část 
finančního krytí uvedenou v čl. 7 odst. 2 
písm. a) a na dodatečné zdroje, které mají 
být provedeny v rámci sdíleného řízení 
podle rozhodnutí Komise týkajícího se 
tematického nástroje podle článku 8 a 
přijatého po konzultaci s Evropským 
parlamentem.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise zajistí, aby byla do procesu 
tvorby programů členských států zapojena 
již v rané fázi Evropská agentura pro 
pohraniční a pobřežní stráž a případně také 
agentura eu-LISA, jestliže programy 
spadají do působnosti těchto agentur.

2. Komise a Evropský parlament 
zajistí, aby byla do procesu tvorby 
programů členských států zapojena již v 
rané fázi Evropská agentura pro pohraniční 
a pobřežní stráž a případně také agentura 
eu-LISA, jestliže programy spadají do 
působnosti těchto agentur.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Bude konzultovat návrhy programů 
s Evropskou agenturou pro pohraniční a 
pobřežní stráž se zvláštním důrazem na 
činnosti začleněné do operační podpory v 
souladu s čl. 3 odst. 2 písm. a), aby se 
zajistil soulad a doplňkovost s akcemi 
agentury a akcemi členských států ohledně 
správy hranic, zamezilo se dvojímu 
financování a bylo dosaženo nákladové 
efektivnosti.

3. Komise bude konzultovat návrhy 
programů s Evropskou agenturou pro 
pohraniční a pobřežní stráž se zvláštním 
důrazem na činnosti začleněné do operační 
podpory v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. a), 
aby se zajistil soulad a doplňkovost s 
akcemi agentury a akcemi členských států 
ohledně správy hranic, zamezilo se 
dvojímu financování a bylo dosaženo 
nákladové efektivnosti.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Ve vhodných případech zapojí
Komise Evropskou agenturu pro 
pohraniční a pobřežní stráž a agenturu eu-
LISA do úkolů týkajících se monitorování 
a hodnocení podle oddílu 5, a to zejména 
s cílem zajistit, aby akce prováděné 
s podporou nástroje byly v souladu 
s příslušným acquis Unie a schválenými 
prioritami Unie.

4. Ve vhodných případech mohou
Komise a Evropský parlament zapojit
Evropskou agenturu pro pohraniční a 
pobřežní stráž a agenturu eu-LISA do 
úkolů týkajících se monitorování a 
hodnocení podle oddílu 5, a to zejména 
s cílem zajistit, aby akce prováděné 
s podporou nástroje byly v souladu 
s příslušným acquis Unie a schválenými 
prioritami Unie.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 12 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Pokud jde o operativní vybavení, 
včetně dopravních prostředků, a 
komunikační systémy nutné pro účinnou a 
bezpečnou ochranu hranic, nakoupené s 
podporou tohoto nástroje, platí, že:

12. Pokud jde o operativní vybavení,
včetně dopravních prostředků a 
komunikační systémy nutné pro účinnou a 
bezpečnou ochranu hranic či pátrací a 
záchranné operace nakoupené s podporou 
tohoto nástroje, platí, že:

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Odborná příprava v oblasti správy 
hranic vykonávaná s podporou tohoto 
nástroje vychází z příslušných 
harmonizovaných evropských standardů 
pro vzdělávání a společných standardů 
odborné přípravy pro ostrahu hranic a 
pobřeží se zaručenou kvalitou.

13. Odborná příprava v oblasti správy 
hranic vykonávaná s podporou tohoto 
nástroje vychází z příslušných 
harmonizovaných evropských standardů 
pro vzdělávání a společných standardů 
odborné přípravy pro ostrahu hranic a 
pobřeží se zaručenou kvalitou, zejména 
s ohledem na otázky lidských práv a 
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mezinárodních úmluv souvisejících s 
těmito otázkami.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V roce 2024 přidělí Komise 
programům dotčených členských států 
dodatečné finanční prostředky uvedené v 
čl. 10 odst. 1 písm. b) v souladu s kritérii 
uvedenými v bodě 1 písm. c) a v bodech 2 
až 11 přílohy I. Tato přidělená částka 
bude založena na nejnovějších 
dostupných statistických údajích pro 
kritéria uvedená v bodě 1 písm. c) a v 
bodech 2 až 11 přílohy I. Toto 
financování se použije se na období od 
kalendářního roku 2025.

1. V roce 2024 přidělí Komise po 
konzultaci s Evropským parlamentem 
programům dotčených členských států 
dodatečné finanční prostředky uvedené v 
čl. 10 odst. 1 písm. b) v souladu s kritérii 
uvedenými v bodě 1 písm. c) a v bodech 2 
až 11 přílohy I. Tato přidělená částka bude 
založena na nejnovějších dostupných 
statistických údajích pro kritéria uvedená v 
bodě 1 písm. c) a v bodech 2 až 11 přílohy 
I.   Toto financování se použije se na 
období od kalendářního roku 2025.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V rámci přídělu prostředků z 
tematického nástroje od roku 2025 se 
případně zohlední pokrok při dosahování 
milníků výkonnostního rámce podle článku 
12 nařízení (EU) .../... [nařízení o 
společných ustanoveních] a zjištěné 
nedostatky při provádění.

3. V rámci přídělu prostředků z 
tematického nástroje od roku 2025 se 
případně zohlední pokrok při dosahování 
milníků výkonnostního rámce podle článku 
12 nařízení (EU) .../... [nařízení o 
společných ustanoveních] a zjištěné 
nedostatky při provádění. Programy budou 
předmětem přezkumu v polovině období v 
souladu s články 14 a 40 nařízení (EU) č. 
... / ...  / ... [nařízení o společných 
ustanoveních] a článkem 26 tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
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Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy odůvodní v programu 
a ve výročních zprávách o výkonnosti 
podle článku 27 využití operační podpory 
na dosažení cílů tohoto nařízení. Před 
schválením programu Komise, po 
konzultacích s Evropskou agenturou pro 
pohraniční a pobřežní stráž ohledně její 
působnosti v souladu s čl. 12 odst. 3, 
posoudí výchozí situaci v členských 
státech, které naznačily svůj záměr využít 
operační podporu, s přihlédnutím k 
informacím předloženým těmito členskými 
státy a případně k dostupným informacím 
ze schengenského hodnocení a hodnocení 
zranitelnosti, včetně doporučení 
vyplývajících ze schengenského hodnocení 
a hodnocení zranitelnosti.

4. Členské státy odůvodní v programu 
a ve výročních zprávách o výkonnosti 
podle článku 27 využití operační podpory 
na dosažení cílů tohoto nařízení. Před 
schválením programu Komise, po 
konzultacích s Evropským parlamentem a 
následně s Evropskou agenturou pro 
pohraniční a pobřežní stráž ohledně její 
působnosti v souladu s čl. 12 odst. 3, 
posoudí výchozí situaci v členských 
státech, které naznačily svůj záměr využít 
operační podporu, s přihlédnutím k 
informacím předloženým těmito členskými 
státy a případně k dostupným informacím 
ze schengenského hodnocení a hodnocení 
zranitelnosti, včetně doporučení 
vyplývajících ze schengenského hodnocení 
a hodnocení zranitelnosti.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z nástroje lze podpořit opatření technické 
pomoci prováděná z podnětu nebo jménem 
Komise. Tato opatření mohou být 
financována ve výši 100 %.

Z nástroje lze podpořit opatření technické 
pomoci prováděná z podnětu nebo jménem 
Komise po konzultaci s Evropským 
parlamentem. Tato opatření mohou být 
financována ve výši 100 %.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost 
těchto prostředků, zejména při propagaci 
opatření a jejich výsledků, tím, že 

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost,  
transparentnost a sledovatelnost těchto 
prostředků (zejména při propagaci opatření 
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poskytují ucelené, účinné a přiměřené 
informace různým cílovým skupinám 
včetně médií a veřejnosti.

a jejich výsledků) tím, že poskytují 
ucelené, účinné a přiměřené informace 
různým cílovým skupinám včetně médií 
a veřejnosti.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise na základě své povinnosti 
podávat zprávy podle čl. 43 odst. 3 písm. 
h) bodů i) a iii) finančního nařízení
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
informace o výkonnosti v souladu 
s přílohou V.

1. Komise na základě své povinnosti 
podávat zprávy podle čl. 41 odst. 3 písm. 
h) bodů i) a ii) nařízení (EU, Euratom) 
2018/10461a Evropského parlamentu a 
Rady každoročně předloží Evropskému 
parlamentu a Radě informace o výkonnosti 
v souladu s přílohou V.

____________________

1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. 
července 2018, kterým se stanoví finanční 
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 
1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 
1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a 
zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provede hodnocení v 
polovině období a zpětné hodnocení tohoto 
nařízení, včetně akcí prováděných v rámci 
tohoto nástroje.

1. Komise provede hodnocení v 
polovině období a zpětné hodnocení tohoto 
nařízení, včetně akcí prováděných v rámci 
tohoto nástroje. Hodnocení se neprodleně 
předloží Evropskému parlamentu.
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Po přezkumu v polovině období a 
zpětném přezkumu předloží Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů: ((

a) průběžnou hodnotící zprávu o 
provádění tohoto nařízení do června 2024; 
Tato průběžná hodnotící zpráva obsahuje 
hodnocení přezkumu v polovině období 
provedené v souladu s tímto nařízením a 
nařízením (EU) č. …/… [nařízení o 
společných ustanoveních];

b) nejpozději do 30. června 2027 zprávu o 
hodnocení ex-post o účincích tohoto 
nařízení a nařízení pro jednotlivé fondy 
po ukončení národních programů. 

Evropský parlament vyzývá Komisi ke 
strukturovanému dialogu o revizi 
hodnocení přezkumu v polovině období a 
hodnocení ex-post.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 15. února 2023 a ke stejnému 
datu každého následujícího roku až do roku 
2031 předloží členské státy Komisi výroční 
zprávu o výkonnosti podle čl. 36 odst. 6 
nařízení (EU) .../... [nařízení o společných 
ustanoveních]. Zpráva předložená v roce 
2023 se bude týkat provádění programu do 
30. června 2022.

1. Do 15. února 2023 a ke stejnému 
datu každého následujícího roku až do roku 
2031 předloží členské státy Komisi a 
Evropskému parlamentu výroční zprávu 
o výkonnosti podle čl. 36 odst. 6 nařízení 
(EU) č. .../... [nařízení o společných 
ustanoveních]. Zpráva předložená v roce 
2023 se bude týkat provádění programu do 
30. června 2022.
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Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se ode dne 1. ledna 2021. Použije se ode dne 1. ledna 2021 do dne 
31. prosince 2027.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Příloha III – bod 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) výměna osvědčených postupů pro 
hodnocení, prosazování, podpora a další 
rozvoj politik a cílů Unie, zejména pokud 
jde o ochranu základních práv v kontextu 
různých složek hraniční kontroly. 
Především se to týká identifikace, 
poskytování okamžité pomoci a 
postoupení ochranných služeb pro 
zranitelné osoby, zejména ženy, děti a 
nezletilé osoby bez doprovodu;

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) Opatření, jejichž cílem je zlepšit 
interoperabilitu informačních systémů a 
komunikačních sítí.
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