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Pozmeňujúci návrh  344 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Na zabezpečenie jednotného 

európskeho integrovaného riadenia hraníc 

na všetkých vonkajších hraniciach agentúra 

uľahčuje a zabezpečuje účinnejšie 

uplatňovanie existujúcich aj budúcich 

opatrení Únie, ktoré sa týkajú riadenia 

vonkajších hraníc, najmä Kódexu 

schengenských hraníc ustanoveného 

nariadením (ES) č. 562/2006. 

1. Na zabezpečenie jednotného 

európskeho integrovaného riadenia hraníc 

na všetkých vonkajších hraniciach EÚ 

agentúra uľahčuje a zabezpečuje účinnejšie 

uplatňovanie existujúcich aj budúcich 

opatrení Únie, ktoré sa týkajú riadenia 

vonkajších hraníc, najmä Kódexu 

schengenských hraníc ustanoveného 

nariadením (ES) č. 562/2006. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  345 

Iliana Iotova, Tonino Picula, Emilian Pavel, Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Na zabezpečenie jednotného 

európskeho integrovaného riadenia hraníc 

na všetkých vonkajších hraniciach agentúra 

uľahčuje a zabezpečuje účinnejšie 

uplatňovanie existujúcich aj budúcich 

opatrení Únie, ktoré sa týkajú riadenia 

vonkajších hraníc, najmä Kódexu 

schengenských hraníc ustanoveného 

nariadením (ES) č. 562/2006. 

1. Na zabezpečenie jednotného 

európskeho integrovaného riadenia hraníc 

na všetkých vonkajších hraniciach agentúra 

uľahčuje a zabezpečuje účinnejšie 

uplatňovanie existujúcich aj budúcich 

opatrení Únie, ktoré sa týkajú riadenia 

vonkajších hraníc, vrátane Kódexu 

schengenských hraníc ustanoveného 

nariadením (ES) č. 562/2006. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  346 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Caterina 

Chinnici, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes 



 

PE582.070v01-00 4/143 AM\1092760SK.doc 

SK 

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Na zabezpečenie jednotného 

európskeho integrovaného riadenia hraníc 

na všetkých vonkajších hraniciach agentúra 

uľahčuje a zabezpečuje účinnejšie 

uplatňovanie existujúcich aj budúcich 

opatrení Únie, ktoré sa týkajú riadenia 

vonkajších hraníc, najmä Kódexu 

schengenských hraníc ustanoveného 

nariadením (ES) č. 562/2006. 

1. Na zabezpečenie jednotného 

európskeho integrovaného riadenia hraníc 

na všetkých vonkajších hraniciach agentúra 

uľahčuje a zabezpečuje účinnejšie 

uplatňovanie existujúcich aj budúcich 

opatrení Únie, ktoré sa týkajú riadenia 

vonkajších hraníc, najmä Kódexu 

schengenských hraníc ustanoveného 

nariadením (ES) č. 562/2006, prispieva 

k identifikácii, rozvoju a výmene 

osvedčených postupov a presadzuje 

právne predpisy a normy EÚ v oblasti 

riadenia hraníc s osobitným dôrazom na 

základné práva a medzinárodnú ochranu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  347 

Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Na zabezpečenie jednotného 

európskeho integrovaného riadenia hraníc 

na všetkých vonkajších hraniciach agentúra 

uľahčuje a zabezpečuje účinnejšie 

uplatňovanie existujúcich aj budúcich 

opatrení Únie, ktoré sa týkajú riadenia 

vonkajších hraníc, najmä Kódexu 

schengenských hraníc ustanoveného 

nariadením (ES) č. 562/2006. 

1. Na zabezpečenie jednotného 

európskeho integrovaného riadenia hraníc 

na všetkých vonkajších hraniciach agentúra 

uľahčuje a zabezpečuje účinnejšie 

uplatňovanie existujúcich aj budúcich 

opatrení Únie, ktoré sa týkajú riadenia 

vonkajších hraníc, najmä Kódexu 

schengenských hraníc ustanoveného 

nariadením (ES) č. 562/2006, prispieva 

k identifikácii, rozvoju a výmene 

osvedčených postupov a presadzuje 

právne predpisy a normy EÚ v oblasti 

riadenia hraníc s osobitným dôrazom na 

základné práva a medzinárodnú ochranu. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  348 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 6a 

 Zodpovednosť 

 Agentúra sa zodpovedá Európskemu 

parlamentu a Rade. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  349 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. S cieľom prispieť k efektívnej 

kontrole hraníc na vysokej a jednotnej 

úrovni agentúra vykonáva tieto úlohy: 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  350 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) zriadi centrum monitorovania a 

analýzy rizík s kapacitou na monitorovanie 

migračných tokov a vykonávanie analýzy 

rizík, pokiaľ ide o všetky aspekty 

integrovaného riadenia hraníc; 

a) zriadi centrum monitorovania a 

analýzy rizík s kapacitou na monitorovanie 

bezpečnostných hrozieb na vonkajších 

hraniciach EÚ vrátane migračných tokov 

a vykonávanie analýzy rizík, pokiaľ ide o 
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všetky aspekty integrovaného riadenia 

hraníc; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  351 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) zriadi centrum monitorovania a 

analýzy rizík s kapacitou na monitorovanie 

migračných tokov a vykonávanie analýzy 

rizík, pokiaľ ide o všetky aspekty 

integrovaného riadenia hraníc; 

a) zriadi centrum monitorovania a 

analýzy rizík s kapacitou na monitorovanie 

a vykonávanie analýzy rizík, pokiaľ ide o 

všetky aspekty integrovaného riadenia 

hraníc; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  352 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) zriadi centrum monitorovania a 

analýzy rizík s kapacitou na monitorovanie 

migračných tokov a vykonávanie analýzy 

rizík, pokiaľ ide o všetky aspekty 

integrovaného riadenia hraníc; 

a) zriadi centrum analýzy rizík 

a posudzovania zraniteľnosti s kapacitou 

na monitorovanie migračných tokov a 

vykonávanie analýzy rizík, pokiaľ ide o 

všetky aspekty integrovaného riadenia 

hraníc, a s kapacitou vykonávať 

posudzovanie zraniteľnosti vrátane 

posúdenia schopnosti členských štátov 

čeliť hrozbám a tlakom na ich vonkajších 

hraniciach; 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Z dôvodov súvisiacich s efektivitou, ako aj aby sa zabránilo zdvojovaniu úloh, je logickejšie 

mať v rámci agentúry jedno centrum (ako navrhuje Komisia) zodpovedné za vykonávanie 

monitorovania a analýzy rizík a aj za posudzovanie zraniteľnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  353 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) zabezpečuje pravidelné 

monitorovanie riadenia vonkajších hraníc 

prostredníctvom styčných dôstojníkov 

agentúry v členských štátoch; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  354 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard 

Deprez 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) vykonáva posudzovanie 

zraniteľnosti vrátane hodnotenia 

schopnosti členských štátov čeliť hrozbám 

a tlakom na ich vonkajších hraniciach; 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Vypustené a presunuté do predchádzajúceho odseku. 
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Pozmeňujúci návrh  355 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) vykonáva posudzovanie 

zraniteľnosti vrátane hodnotenia 

schopnosti členských štátov čeliť hrozbám 

a tlakom na ich vonkajších hraniciach; 

b) vykonáva posudzovanie 

zraniteľnosti vrátane hodnotenia 

schopnosti a pripravenosti členských 

štátov čeliť hrozbám a tlakom na ich 

vonkajších hraniciach, najmä neúmerným 

migračným tlakom a ohrozeniu 

bezpečnosti; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  356 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Elly Schlein, Birgit 

Sippel 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) vykonáva posudzovanie 

zraniteľnosti vrátane hodnotenia 

schopnosti členských štátov čeliť hrozbám 

a tlakom na ich vonkajších hraniciach; 

b) vykonáva posudzovanie 

zraniteľnosti vrátane hodnotenia 

schopnosti členských štátov čeliť výzvam a 

tlakom na ich vonkajších hraniciach pri 

súčasnom dodržiavaní príslušných 

právnych predpisov EÚ a ich 

medzinárodných záväzkov v oblasti 

ľudských práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  357 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) vykonáva posudzovanie 

zraniteľnosti vrátane hodnotenia 

schopnosti členských štátov čeliť hrozbám 

a tlakom na ich vonkajších hraniciach; 

b) vykonáva posudzovanie 

zraniteľnosti vrátane hodnotenia 

organizačných schopností členských 

štátov v súvislosti s potrebou čeliť 

hrozbám a tlakom na ich vonkajších 

hraniciach vrátane nadmerných tlakov v 

dôsledku migračných tokov a následných 

bezpečnostných hrozieb pre členské štáty; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  358 

Ana Gomes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, koordináciou a organizovaním 

spoločných operácií, zohľadňujúc, že v 

niektorých situáciách môže prísť k 

humanitárnym núdzovým situáciám a 

záchrane na mori; 

c) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, koordináciou a organizovaním 

spoločných operácií, zohľadňujúc, že v 

niektorých situáciách môže prísť k 

humanitárnym núdzovým situáciám 

a pátraniu a záchrane na mori; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  359 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, koordináciou a organizovaním 

c) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, koordináciou a organizovaním 
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spoločných operácií, zohľadňujúc, že v 

niektorých situáciách môže prísť k 

humanitárnym núdzovým situáciám a 

záchrane na mori; 

spoločných operácií vrátane pátracích 

a záchranných operácií na mori; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  360 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, koordináciou a organizovaním 

spoločných operácií, zohľadňujúc, že v 

niektorých situáciách môže prísť k 

humanitárnym núdzovým situáciám a 

záchrane na mori; 

c) pomáha členským štátom EÚ v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, najmä na vonkajších 

hraniciach tých členských štátov EÚ, 

ktoré sú vystavené osobitným 

a neúmerným tlakom, a to koordináciou a 

organizovaním spoločných operácií, 

zohľadňujúc, že v niektorých situáciách 

môže prísť k humanitárnym núdzovým 

situáciám a záchrane na mori; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  361 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, koordináciou a organizovaním 

spoločných operácií, zohľadňujúc, že v 

niektorých situáciách môže prísť k 

humanitárnym núdzovým situáciám a 

záchrane na mori; 

c) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, koordináciou a organizovaním 

spoločných operácií, zohľadňujúc, že v 

niektorých situáciách môže prísť k 

humanitárnym núdzovým situáciám 

a núdzovým situáciám na mori; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  362 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, koordináciou a organizovaním 

spoločných operácií, zohľadňujúc, že v 

niektorých situáciách môže prísť k 

humanitárnym núdzovým situáciám a 

záchrane na mori; 

c) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, koordináciou a organizovaním 

spoločných operácií vrátane 

humanitárnych núdzových situácií 

a záchrany na mori; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  363 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard 

Deprez 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, koordináciou a organizovaním 

spoločných operácií, zohľadňujúc, že v 

niektorých situáciách môže prísť k 

humanitárnym núdzovým situáciám a 

záchrane na mori; 

c) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, koordináciou a organizovaním 

spoločných operácií; 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Vypustené a presunuté do osobitného písmena v odseku 1. Po nedávnych udalostiach 

v Stredozemnom mori a dramatických stratách na životoch je jasné, že v novej podobe sa 

agentúra Frontex/Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž musí zameriavať aj na 

pátranie a záchranu na mori. To je nutné jednoznačne uviesť v jednotlivých odsekoch 

a odôvodneniach. 

 

Pozmeňujúci návrh  364 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) pomáha členským štátom pri 

zaisťovaní ochrany a zachraňovaní 

životov migrantov a utečencov v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 656/2014; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  365 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) pomáha členským štátom pri 

ochrane a zachraňovaní životov ľudí 

v núdzi na mori v súlade s nariadením 

(EÚ) č. 656/2014;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  366 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 
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Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) uskutočňuje humanitárne núdzové 

operácie a operácie na záchranu osôb 

v núdzi na mori a pomáha pri nich 

členským štátom; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Po nedávnych udalostiach v Stredozemnom mori a dramatických stratách na životoch je 

jasné, že v novej podobe sa agentúra Frontex/Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú 

stráž musí zameriavať aj na pátranie a záchranu na mori. To je nutné jednoznačne uviesť v 

jednotlivých odsekoch a odôvodneniach. 

 

Pozmeňujúci návrh  367 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Miltiadis Kyrkos, Merja Kyllönen, 

Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, a to iniciovaním rýchlych 

pohraničných zásahov na vonkajších 

hraniciach tých členských štátov, ktoré sú 

vystavené osobitným a neúmerným tlakom, 

zohľadňujúc, že v niektorých situáciách 

môže prísť k humanitárnym núdzovým 

situáciám a záchrane na mori; 

d) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, a to iniciovaním rýchlych 

pohraničných zásahov na vonkajších 

hraniciach tých členských štátov, ktoré sú 

vystavené osobitným a neúmerným tlakom, 

s aktívnou podporou pátracích 

a záchranných kapacít a operácií, 

vymedzených v medzinárodných 

dohovoroch ako dohovor SOLAS 

a dohovor SAR, zohľadňujúc, že v 

niektorých situáciách môže prísť k 

humanitárnym núdzovým situáciám a 

záchrane na mori; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  368 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard 

Deprez 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, a to iniciovaním rýchlych 

pohraničných zásahov na vonkajších 

hraniciach tých členských štátov, ktoré sú 

vystavené osobitným a neúmerným tlakom, 

zohľadňujúc, že v niektorých situáciách 

môže prísť k humanitárnym núdzovým 

situáciám a záchrane na mori; 

d) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, a to iniciovaním rýchlych 

pohraničných zásahov na vonkajších 

hraniciach tých členských štátov, ktoré sú 

vystavené osobitným a neúmerným 

tlakom; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Vypustené a presunuté do osobitného písmena v odseku 1. Po nedávnych udalostiach 

v Stredozemnom mori a dramatických stratách na životoch je jasné, že v novej podobe sa 

agentúra Frontex/Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž musí zameriavať aj na 

pátranie a záchranu na mori. To je nutné jednoznačne uviesť v jednotlivých odsekoch 

a odôvodneniach. 

 

Pozmeňujúci návrh  369 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, a to iniciovaním rýchlych 

pohraničných zásahov na vonkajších 

hraniciach tých členských štátov, ktoré sú 

d) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, a to iniciovaním rýchlych 

pohraničných zásahov na vonkajších 

hraniciach tých členských štátov, ktoré sú 
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vystavené osobitným a neúmerným tlakom, 

zohľadňujúc, že v niektorých situáciách 

môže prísť k humanitárnym núdzovým 

situáciám a záchrane na mori; 

vystavené osobitným a neúmerným tlakom, 

vrátane humanitárnych núdzových 

situácií a záchrany na mori; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  370 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, a to iniciovaním rýchlych 

pohraničných zásahov na vonkajších 

hraniciach tých členských štátov, ktoré sú 

vystavené osobitným a neúmerným tlakom, 

zohľadňujúc, že v niektorých situáciách 

môže prísť k humanitárnym núdzovým 

situáciám a záchrane na mori; 

d) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, a to iniciovaním rýchlych 

pohraničných zásahov na vonkajších 

hraniciach tých členských štátov, ktoré sú 

vystavené osobitným a neúmerným tlakom, 

vrátane humanitárnych núdzových 

situácií a záchrany na mori; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  371 

Emil Radev, Andrej Plenković 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, a to iniciovaním rýchlych 

pohraničných zásahov na vonkajších 

hraniciach tých členských štátov, ktoré sú 

vystavené osobitným a neúmerným tlakom, 

zohľadňujúc, že v niektorých situáciách 

môže prísť k humanitárnym núdzovým 

d) pomáha členským štátom EÚ v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, a to iniciovaním rýchlych 

pohraničných zásahov na vonkajších 

hraniciach tých členských štátov EÚ, ktoré 

sú vystavené osobitným a neúmerným 

tlakom, zohľadňujúc, že v niektorých 

situáciách môže prísť k humanitárnym 
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situáciám a záchrane na mori; núdzovým situáciám a záchrane na mori; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  372 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, a to iniciovaním rýchlych 

pohraničných zásahov na vonkajších 

hraniciach tých členských štátov, ktoré sú 

vystavené osobitným a neúmerným tlakom, 

zohľadňujúc, že v niektorých situáciách 

môže prísť k humanitárnym núdzovým 

situáciám a záchrane na mori; 

d) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, a to iniciovaním rýchlych 

pohraničných zásahov na vonkajších 

hraniciach tých členských štátov, ktoré sú 

vystavené osobitným a neúmerným tlakom, 

zohľadňujúc, že v niektorých situáciách 

môže prísť k humanitárnym núdzovým 

situáciám a núdzovým situáciám na mori; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  373 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, a to iniciovaním rýchlych 

pohraničných zásahov na vonkajších 

hraniciach tých členských štátov, ktoré sú 

vystavené osobitným a neúmerným tlakom, 

zohľadňujúc, že v niektorých situáciách 

môže prísť k humanitárnym núdzovým 

situáciám a záchrane na mori; 

d) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vonkajších 

hraniciach, a to iniciovaním rýchlych 

pohraničných zásahov na vonkajších 

hraniciach tých členských štátov, ktoré sú 

vystavené osobitným a neúmerným tlakom, 

vrátane pátracích a záchranných operácií 

na mori; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  374 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) koordinuje opatrenia členských 

štátov a poskytuje členským štátom 

technickú a operačnú pomoc v súvislosti 

s pátracími a záchrannými operáciami 

zameranými na osoby v núdzi na mori 

v súlade s nariadením (EÚ) č. 656/2014; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je jasné, že agentúra má mať určitú úlohu v rámci pátracích a záchranných operácií. Táto 

úloha by sa mala medzi jej úlohami riadne identifikovať s odkazom na príslušné právne 

predpisy EÚ, ktoré upravujú zapojenie EÚ do takýchto operácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  375 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno d b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 db) spolu s príslušnými vnútroštátnymi 

orgánmi a s Európskym podporným 

úradom pre azyl zavádza mechanizmy 

a postupy zamerané na identifikáciu osôb, 

ktoré prichádzajú na vonkajšie hranice 

a potrebujú medzinárodnú ochranu alebo 

chcú o ňu požiadať, poskytovanie 

počiatočných informácií týmto osobám 

a ich nasmerovanie na ďalšie orgány; 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Identifikácia osôb, ktoré prichádzajú na vonkajšie hranice a potrebujú medzinárodnú 

ochranu alebo chcú o ňu požiadať, poskytovanie počiatočných informácií týmto osobám a ich 

nasmerovanie na ďalšie orgány je kľúčovou zložkou riadenia hraníc. 

 

Pozmeňujúci návrh  376 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) vytvára rezervy technického 

vybavenia na nasadenie v rámci 

spoločných operácií, rýchlych 

pohraničných zásahov a podporných tímov 

pre riadenie migrácie, ako aj v rámci 

návratových operácií a zásahov; 

f) vytvára rezervy technického 

vybavenia na nasadenie v rámci 

spoločných operácií, rýchlych 

pohraničných zásahov a podporných tímov 

pre riadenie migrácie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  377 

Ana Gomes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno g 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

g) nasadzuje tímy európskej 

pohraničnej a pobrežnej stráže a technické 

vybavenie na poskytovanie pomoci pri 

skríningu, identifikácii a snímaní odtlačkov 

prstov v rámci podporných tímov pre 

riadenie migrácie v problémových 

oblastiach; 

g) na požiadanie nasadzuje tímy 

európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a 

technické vybavenie na poskytovanie 

pomoci Európskemu podpornému úradu 

pre azyl (EASO), a to konkrétne pri 

skríningu, identifikácii a snímaní odtlačkov 

prstov v problémových oblastiach; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  378 

Helga Stevens, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 
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Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno g 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

g) nasadzuje tímy európskej 

pohraničnej a pobrežnej stráže a technické 

vybavenie na poskytovanie pomoci pri 

skríningu, identifikácii a snímaní 

odtlačkov prstov v rámci podporných 

tímov pre riadenie migrácie v 

problémových oblastiach; 

g) nasadzuje tímy európskej 

pohraničnej a pobrežnej stráže a technické 

vybavenie na poskytovanie pomoci 

Európskemu podpornému úradu pre azyl 

(EASO) a/alebo vnútroštátnym orgánom 

v každom členskom štáte zodpovedným za 

kontrolu hraníc alebo za iné úlohy 

vykonávané na vonkajších hraniciach v 

podobe skríningu, identifikácie a snímania 

odtlačkov prstov v rámci podporných 

tímov pre riadenie migrácie v 

problémových oblastiach; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  379 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno g a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ga) spolupracuje s vnútroštátnymi 

orgánmi a európskymi agentúrami 

pôsobiacimi v oblasti presadzovania 

práva, a to v rámci opatrení týkajúcich sa 

prevencie, odhaľovania a vyšetrovania 

cezhraničnej trestnej činnosti; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  380 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno i 



 

PE582.070v01-00 20/143 AM\1092760SK.doc 

SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

i) nasadzuje potrebné vybavenie a 

personál pre rezervu rýchleho nasadenia na 

praktické vykonávanie opatrení, ktoré je 

potrebné vykonať v situácii, ktorá si 

vyžaduje naliehavé opatrenia na vonkajších 

hraniciach; 

i) nasadzuje potrebné vybavenie a 

personál pre rezervu rýchleho nasadenia na 

praktické vykonávanie opatrení, ktoré je 

potrebné vykonať v situácii, ktorá si 

vyžaduje naliehavé opatrenia na vonkajších 

hraniciach členských štátov EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  381 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno j 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

j) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vykonanie 

povinnosti návratu neoprávnene sa 

zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích 

krajín, a to aj prostredníctvom koordinácie 

alebo organizovania návratových operácií; 

j) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vykonanie 

povinnosti návratu nelegálne sa 

zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích 

krajín, a to aj prostredníctvom koordinácie 

alebo organizovania návratových operácií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  382 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno j 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

j) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vykonanie 

povinnosti návratu neoprávnene sa 

zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích 

krajín, a to aj prostredníctvom koordinácie 

alebo organizovania návratových operácií; 

j) pomáha členským štátom EÚ, 

najmä tým, ktoré čelia osobitným 

a neúmerným tlakom, v situáciách, ktoré 

si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú 

pomoc na vykonanie povinnosti návratu 

neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 

príslušníkov tretích krajín, a to aj 
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prostredníctvom koordinácie alebo 

organizovania návratových operácií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  383 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno j 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

j) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vykonanie 

povinnosti návratu neoprávnene sa 

zdržiavajúcich štátnych príslušníkov 

tretích krajín, a to aj prostredníctvom 

koordinácie alebo organizovania 

návratových operácií; 

j) pomáha členským štátom v 

situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

technickú a operačnú pomoc na vykonanie 

povinnosti návratu štátnych príslušníkov 

tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje 

konečné rozhodnutie o návrate vydané 

členským štátom, a to aj prostredníctvom 

koordinácie alebo organizovania 

návratových operácií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  384 

Monika Hohlmeier 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno j a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ja) podporuje členské štáty v 

situáciách, ktoré si vyžadujú 

intenzívnejšiu technickú a operačnú 

pomoc na vonkajších hraniciach v rámci 

boja proti organizovanej cezhraničnej 

trestnej činnosti a terorizmu, a to 

v spolupráci s Europolom a Eurojustom; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  385 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno l 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

l) vytvára a nasadzuje európske 

zásahové tímy pre návrat počas 

návratových zásahov; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  386 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno m 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

m) pomáha členským štátom s 

odbornou prípravou vnútroštátnej 

pohraničnej stráže a odborníkov na 

návrat vrátane stanovenia spoločných 

noriem odbornej prípravy; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  387 

Michał Boni 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno m 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

m) pomáha členským štátom s 

odbornou prípravou vnútroštátnej 

pohraničnej stráže a odborníkov na návrat 

vrátane stanovenia spoločných noriem 

odbornej prípravy; 

m) pomáha členským štátom s 

odbornou prípravou vnútroštátnej 

pohraničnej stráže a odborníkov na všetky 

oblasti, najmä na návrat, vrátane 

stanovenia spoločných noriem odbornej 

prípravy; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  388 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno m 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

m) pomáha členským štátom s 

odbornou prípravou vnútroštátnej 

pohraničnej stráže a odborníkov na návrat 

vrátane stanovenia spoločných noriem 

odbornej prípravy; 

m) pomáha členským štátom s 

odbornou prípravou vnútroštátnej 

pohraničnej stráže a odborníkov na návrat 

a základné práva vrátane stanovenia 

spoločných noriem odbornej prípravy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  389 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno m 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

m) pomáha členským štátom s 

odbornou prípravou vnútroštátnej 

pohraničnej stráže a odborníkov na návrat 

vrátane stanovenia spoločných noriem 

odbornej prípravy; 

m) pomáha členským štátom s 

odbornou prípravou vnútroštátnej 

pohraničnej stráže a odborníkov na návrat 

vrátane stanovenia spoločných noriem 

a spoločných programov odbornej 

prípravy; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  390 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno n 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

n) podieľa sa na rozvoji a riadení 

výskumných a inovačných činností 

relevantných z hľadiska kontroly a 

dozoru na vonkajších hraniciach vrátane 

používania moderných technológií 

dohľadu, napríklad diaľkovo ovládaných 

leteckých systémov, a vypracúva pilotné 

projekty týkajúce sa záležitostí, na ktoré sa 

vzťahuje toto nariadenie; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  391 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno n 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

n) podieľa sa na rozvoji a riadení 

výskumných a inovačných činností 

relevantných z hľadiska kontroly a dozoru 

na vonkajších hraniciach vrátane 

používania moderných technológií 

dohľadu, napríklad diaľkovo ovládaných 

leteckých systémov, a vypracúva pilotné 

projekty týkajúce sa záležitostí, na ktoré sa 

vzťahuje toto nariadenie; 

n) podieľa sa na rozvoji a riadení 

výskumných a inovačných činností 

relevantných z hľadiska kontroly a dozoru 

na vonkajších hraniciach a vypracúva 

pilotné projekty týkajúce sa záležitostí, na 

ktoré sa vzťahuje toto nariadenie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  392 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno o 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

o) v súlade s nariadením (ES) č. 

45/200140 a rámcovým rozhodnutím 

o) v súlade s nariadením (ES) č. 

45/200140 a rámcovým rozhodnutím 



 

AM\1092760SK.doc 25/143 PE582.070v01-00 

 SK 

2008/977/JHA vyvíja a prevádzkuje 

informačné systémy, ktoré umožňujú 

rýchlu a spoľahlivú výmenu informácií o 

rizikách vznikajúcich pri riadení 

vonkajších hraníc, neregulárnom 

prisťahovalectve a návrate v úzkej 

spolupráci s Komisiou, agentúrami, 

orgánmi a úradmi EÚ ako aj s Európskou 

migračnou sieťou, ktorá bola zriadená 

rozhodnutím Rady 2008/381/ES41; 

2008/977/JHA vyvíja a prevádzkuje 

informačné systémy, ktoré umožňujú 

rýchlu a spoľahlivú výmenu informácií o 

rizikách vznikajúcich pri riadení 

vonkajších hraníc, neregulárnej migrácii a 

návrate v úzkej spolupráci s Komisiou, 

agentúrami, orgánmi a úradmi EÚ ako aj s 

Európskou migračnou sieťou, ktorá bola 

zriadená rozhodnutím Rady 

2008/381/ES41; 

__________________ __________________ 

40 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 

2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom 

na spracovanie osobných údajov 

inštitúciami a orgánmi Spoločenstva 

a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. 

ES L 8, 12.1.2001, s. 1). 

40 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 

2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom 

na spracovanie osobných údajov 

inštitúciami a orgánmi Spoločenstva 

a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. 

ES L 8, 12.1.2001, s. 1). 

41 Rozhodnutie Rady 2008/381/ES zo 

14. mája 2008, ktorým sa zriaďuje 

Európska migračná sieť (Ú. v. EÚ L 131, 

21.5.2008, s. 7). 

41 Rozhodnutie Rady 2008/381/ES zo 

14. mája 2008, ktorým sa zriaďuje 

Európska migračná sieť (Ú. v. EÚ L 131, 

21.5.2008, s. 7). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  393 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno o 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

o) v súlade s nariadením (ES) č. 

45/200140 a rámcovým rozhodnutím 

2008/977/JHA vyvíja a prevádzkuje 

informačné systémy, ktoré umožňujú 

rýchlu a spoľahlivú výmenu informácií o 

rizikách vznikajúcich pri riadení 

vonkajších hraníc, neregulárnom 

prisťahovalectve a návrate v úzkej 

spolupráci s Komisiou, agentúrami, 

orgánmi a úradmi EÚ ako aj s Európskou 

migračnou sieťou, ktorá bola zriadená 

rozhodnutím Rady 2008/381/ES41; 

o) v súlade s nariadením (ES) č. 

45/200140 a rámcovým rozhodnutím 

2008/977/JHA vyvíja a prevádzkuje 

informačné systémy, ktoré umožňujú 

rýchlu a spoľahlivú výmenu informácií 

medzi členskými štátmi a so susednými 

tretími krajinami o rizikách vznikajúcich 

pri riadení vonkajších hraníc, 

neregulárnom prisťahovalectve a návrate v 

úzkej spolupráci s Komisiou, agentúrami, 

orgánmi a úradmi EÚ ako aj s Európskou 

migračnou sieťou, ktorá bola zriadená 
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rozhodnutím Rady 2008/381/ES41; 

__________________ __________________ 

40 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 

2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom 

na spracovanie osobných údajov 

inštitúciami a orgánmi Spoločenstva 

a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. 

ES L 8, 12.1.2001, s. 1). 

40 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 

2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom 

na spracovanie osobných údajov 

inštitúciami a orgánmi Spoločenstva 

a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. 

ES L 8, 12.1.2001, s. 1). 

41 Rozhodnutie Rady 2008/381/ES zo 

14. mája 2008, ktorým sa zriaďuje 

Európska migračná sieť (Ú. v. EÚ L 131, 

21.5.2008, s. 7). 

41 Rozhodnutie Rady 2008/381/ES zo 

14. mája 2008, ktorým sa zriaďuje 

Európska migračná sieť (Ú. v. EÚ L 131, 

21.5.2008, s. 7). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  394 

Mariya Gabriel, Emil Radev 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno p 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

p) poskytuje potrebnú pomoc pri vytváraní 

a prevádzkovaní Európskeho systému 

hraničného dozoru, prípadne aj pri 

vytváraní spoločného prostredia na 

využívanie informácií, a to aj pokiaľ ide 

o interoperabilitu systémov, najmä 

prostredníctvom rozvoja, spravovania 

a koordinácie rámca systému Eurosur 

v súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013; 

 

p) poskytuje potrebnú pomoc pri vytváraní 

a prevádzkovaní Európskeho systému 

hraničného dozoru a podporuje vytváranie 

spoločného prostredia na využívanie 

informácií, a to aj pokiaľ ide 

o interoperabilitu systémov, najmä 

prostredníctvom rozvoja, spravovania 

a koordinácie rámca systému Eurosur 

v súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013; 

 

Or. bg 

 

Pozmeňujúci návrh  395 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno p a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 pa) prijíma a presadzuje najvyššie 

normy týkajúce sa postupov riadenia 

hraníc, pričom umožňuje transparentnosť 

a verejnú kontrolu a zaisťuje 

rešpektovanie, ochranu a presadzovanie 

základných práv a zásad právneho štátu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  396 

Marina Albiol Guzmán 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno q 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

q) spolupracuje s Európskou 

agentúrou pre kontrolu rybárstva a s 

Európskou námornou bezpečnostnou 

agentúrou s cieľom podporovať národné 

orgány vykonávajúce úlohy pobrežnej 

stráže, a to poskytovaním služieb, 

informácií, zariadení a odbornej prípravy, 

ako aj koordináciou viacúčelových 

operácií; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  397 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno q 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

q) spolupracuje s Európskou 

agentúrou pre kontrolu rybárstva a s 

Európskou námornou bezpečnostnou 

agentúrou s cieľom podporovať národné 

orgány vykonávajúce úlohy pobrežnej 

q) spolupracuje s Európskou 

agentúrou pre kontrolu rybárstva a s 

Európskou námornou bezpečnostnou 

agentúrou v rámci ich mandátov s cieľom 

podporovať národné orgány vykonávajúce 
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stráže, a to poskytovaním služieb, 

informácií, zariadení a odbornej prípravy, 

ako aj koordináciou viacúčelových 

operácií; 

úlohy pobrežnej stráže vrátane záchrany 

životov migrantov a utečencov, a to 

poskytovaním služieb, informácií, 

zariadení a odbornej prípravy, ako aj 

koordináciou viacúčelových operácií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  398 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno q 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

q) spolupracuje s Európskou 

agentúrou pre kontrolu rybárstva a s 

Európskou námornou bezpečnostnou 

agentúrou s cieľom podporovať národné 

orgány vykonávajúce úlohy pobrežnej 

stráže, a to poskytovaním služieb, 

informácií, zariadení a odbornej prípravy, 

ako aj koordináciou viacúčelových 

operácií; 

q) spolupracuje s Európskou 

agentúrou pre kontrolu rybárstva a s 

Európskou námornou bezpečnostnou 

agentúrou v rámci ich mandátov s cieľom 

podporovať národné orgány vykonávajúce 

úlohy pobrežnej stráže poskytovaním 

služieb, informácií, zariadení a odbornej 

prípravy, ako aj koordináciou 

viacúčelových operácií, a to v súlade 

s vnútroštátnym právom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  399 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno q 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

q) spolupracuje s Európskou 

agentúrou pre kontrolu rybárstva a s 

Európskou námornou bezpečnostnou 

agentúrou s cieľom podporovať národné 

orgány vykonávajúce úlohy pobrežnej 

stráže, a to poskytovaním služieb, 

informácií, zariadení a odbornej prípravy, 

ako aj koordináciou viacúčelových 

q) spolupracuje s Európskou 

agentúrou pre kontrolu rybárstva a s 

Európskou námornou bezpečnostnou 

agentúrou v rámci ich mandátov s cieľom 

podporovať národné orgány vykonávajúce 

úlohy pobrežnej stráže, a to poskytovaním 

služieb, informácií, zariadení a odbornej 

prípravy, ako aj koordináciou 
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operácií; viacúčelových operácií; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  400 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno r 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

r) pomáha členským štátom a tretím 

krajinám v rámci operačnej spolupráce 

medzi nimi v oblastiach riadenia 

vonkajších hraníc a návratu. 

r) pomáha členským štátom a tretím 

krajinám v rámci operačnej spolupráce 

medzi nimi v oblasti integrovaného 

riadenia vonkajších hraníc, ako sa 

vymedzuje v článku 4. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  401 

Jaromír Štětina 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno r 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

r) pomáha členským štátom a tretím 

krajinám v rámci operačnej spolupráce 

medzi nimi v oblastiach riadenia 

vonkajších hraníc a návratu. 

r) pomáha členským štátom a tretím 

krajinám v rámci ich spolupráce v 

oblastiach riadenia vonkajších hraníc a 

návratu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  402 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno r a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ra) prijíma a presadzuje najvyššie 

normy týkajúce sa postupov riadenia 

hraníc, pričom umožňuje transparentnosť 

a verejnú kontrolu a zaisťuje 

rešpektovanie, ochranu a presadzovanie 

základných práv a zásad právneho štátu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  403 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno r a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ra) prijíma a presadzuje najvyššie 

normy týkajúce sa postupov riadenia 

hraníc, pričom umožňuje transparentnosť 

a verejnú kontrolu a zaisťuje 

rešpektovanie, ochranu a presadzovanie 

základných práv a zásad právneho štátu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  404 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty môžu na operačnej úrovni 

pokračovať v spolupráci s inými členskými 

štátmi a/alebo tretími krajinami na 

vonkajších hraniciach vrátane vojenských 

operácií na misii na presadzovanie práva 

a v oblasti návratu, ak je takáto 

spolupráca zlučiteľná s činnosťou 

agentúry. Členské štáty sa zdržia 

Členské štáty môžu na operačnej úrovni 

pokračovať v spolupráci s inými členskými 

štátmi a/alebo tretími krajinami na 

vonkajších hraniciach. Členské štáty sa 

zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by 

mohlo ohroziť fungovanie agentúry alebo 

dosahovanie jej cieľov. 
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akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo 

ohroziť fungovanie agentúry alebo 

dosahovanie jej cieľov.. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  405 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty môžu na operačnej úrovni 

pokračovať v spolupráci s inými členskými 

štátmi a/alebo tretími krajinami na 

vonkajších hraniciach vrátane vojenských 

operácií na misii na presadzovanie práva 

a v oblasti návratu, ak je takáto spolupráca 

zlučiteľná s činnosťou agentúry. Členské 

štáty sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré 

by mohlo ohroziť fungovanie agentúry 

alebo dosahovanie jej cieľov. 

Členské štáty môžu na operačnej úrovni 

pokračovať v spolupráci s inými členskými 

štátmi, ak je takáto spolupráca zlučiteľná s 

činnosťou agentúry. Členské štáty sa zdržia 

akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo 

ohroziť fungovanie agentúry alebo 

dosahovanie jej cieľov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  406 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty môžu na operačnej úrovni 

pokračovať v spolupráci s inými členskými 

štátmi a/alebo tretími krajinami na 

vonkajších hraniciach vrátane vojenských 

operácií na misii na presadzovanie práva 
a v oblasti návratu, ak je takáto spolupráca 

zlučiteľná s činnosťou agentúry. Členské 

štáty sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré 

by mohlo ohroziť fungovanie agentúry 

alebo dosahovanie jej cieľov. 

Členské štáty môžu na operačnej úrovni 

pokračovať v spolupráci s inými členskými 

štátmi a/alebo tretími krajinami, ako aj 

s inými vládnymi a mimovládnymi 

subjektmi, inštitúciami alebo 

organizáciami na vonkajších hraniciach a 

v oblasti návratu, ak takáto spolupráca 

dopĺňa činnosť agentúry. Členské štáty sa 

zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by 

mohlo ohroziť fungovanie agentúry alebo 
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dosahovanie jej cieľov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  407 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty môžu na operačnej úrovni 

pokračovať v spolupráci s inými členskými 

štátmi a/alebo tretími krajinami na 

vonkajších hraniciach vrátane vojenských 

operácií na misii na presadzovanie práva 

a v oblasti návratu, ak je takáto spolupráca 

zlučiteľná s činnosťou agentúry. Členské 

štáty sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré 

by mohlo ohroziť fungovanie agentúry 

alebo dosahovanie jej cieľov. 

Členské štáty môžu na operačnej úrovni 

pokračovať v spolupráci s inými členskými 

štátmi a/alebo tretími krajinami na 

vonkajších hraniciach vrátane vojenských 

operácií na misii na presadzovanie práva a 

v oblasti návratu, ak je takáto spolupráca 

zlučiteľná s činnosťou agentúry. Členské 

štáty sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré 

by mohlo ohroziť fungovanie agentúry 

alebo dosahovanie jej cieľov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  408 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty môžu na operačnej úrovni 

pokračovať v spolupráci s inými členskými 

štátmi a/alebo tretími krajinami na 

vonkajších hraniciach vrátane vojenských 

operácií na misii na presadzovanie práva 

a v oblasti návratu, ak je takáto spolupráca 

zlučiteľná s činnosťou agentúry. Členské 

štáty sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré 

by mohlo ohroziť fungovanie agentúry 

alebo dosahovanie jej cieľov. 

Členské štáty môžu na operačnej úrovni 

pokračovať v spolupráci s inými členskými 

štátmi a/alebo tretími krajinami na 

vonkajších hraniciach a v oblasti návratu, 

ak je takáto spolupráca zlučiteľná 

s fungovaním agentúry. Členské štáty sa 

zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by 

mohlo ohroziť fungovanie agentúry alebo 

dosahovanie jej cieľov. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  409 

Geoffrey Van Orden 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty môžu na operačnej úrovni 

pokračovať v spolupráci s inými členskými 

štátmi a/alebo tretími krajinami na 

vonkajších hraniciach vrátane vojenských 

operácií na misii na presadzovanie práva a 

v oblasti návratu, ak je takáto spolupráca 

zlučiteľná s činnosťou agentúry. Členské 

štáty sa zdržia akéhokoľvek konania, 

ktoré by mohlo ohroziť fungovanie 

agentúry alebo dosahovanie jej cieľov. 

Členské štáty môžu na operačnej úrovni 

pokračovať v spolupráci s inými členskými 

štátmi a/alebo tretími krajinami na 

vonkajších hraniciach vrátane vojenských 

operácií na misii na presadzovanie práva a 

v oblasti návratu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  410 

Marina Albiol Guzmán 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty informujú agentúru o 

uvedenej operačnej spolupráci s inými 

členskými štátmi a/alebo tretími krajinami 

na vonkajších hraniciach a v oblasti 

návratu. Výkonný riaditeľ agentúry (ďalej 

len „výkonný riaditeľ“) informuje o týchto 

opatreniach riadiacu radu agentúry (ďalej 

len „riadiaca rada“) v pravidelných 

intervaloch a minimálne raz za rok. 

Členské štáty informujú agentúru o 

uvedenej operačnej spolupráci s inými 

členskými štátmi. Výkonný riaditeľ 

agentúry (ďalej len „výkonný riaditeľ“) 

informuje o týchto opatreniach riadiacu 

radu agentúry (ďalej len „riadiaca rada“) v 

pravidelných intervaloch a minimálne raz 

za rok. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  411 

Ska Keller 
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Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty informujú agentúru o 

uvedenej operačnej spolupráci s inými 

členskými štátmi a/alebo tretími krajinami 

na vonkajších hraniciach a v oblasti 

návratu. Výkonný riaditeľ agentúry (ďalej 

len „výkonný riaditeľ“) informuje o týchto 

opatreniach riadiacu radu agentúry (ďalej 

len „riadiaca rada“) v pravidelných 

intervaloch a minimálne raz za rok. 

Členské štáty informujú agentúru o 

uvedenej operačnej spolupráci s inými 

členskými štátmi a/alebo tretími krajinami 

na vonkajších hraniciach a v oblasti 

návratu. Výkonný riaditeľ agentúry (ďalej 

len „výkonný riaditeľ“) informuje o týchto 

opatreniach riadiacu radu agentúry (ďalej 

len „riadiaca rada“) a Európsky parlament 

v pravidelných intervaloch a minimálne raz 

za rok. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  412 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Malin Björk 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Agentúra sa môže z vlastnej 

iniciatívy zapojiť do komunikačných 

činností v oblastiach v rámci svojho 

mandátu. Komunikačné činnosti nemôžu 

mať negatívny vplyv na úlohy uvedené v 

odseku 1 a vykonávajú sa v súlade s 

príslušnými plánmi oznamovania a 

šírenia informácií prijatými riadiacou 

radou. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  413 

Ana Gomes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Agentúra sa môže z vlastnej 

iniciatívy zapojiť do komunikačných 

činností v oblastiach v rámci svojho 

mandátu. Komunikačné činnosti nemôžu 

mať negatívny vplyv na úlohy uvedené v 

odseku 1 a vykonávajú sa v súlade s 

príslušnými plánmi oznamovania a šírenia 

informácií prijatými riadiacou radou. 

3. Agentúra sa môže z vlastnej 

iniciatívy zapojiť do komunikačných 

činností v oblastiach v rámci svojho 

mandátu, a to konkrétne s cieľom zlepšiť 

transparentnosť svojich činností 

a verejnú zodpovednosť za ne. 

Komunikačné činnosti nemôžu mať 

negatívny vplyv na úlohy uvedené v 

odseku 1 a vykonávajú sa v súlade s 

príslušnými plánmi oznamovania a šírenia 

informácií prijatými riadiacou radou. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  414 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Agentúra sa môže z vlastnej 

iniciatívy zapojiť do komunikačných 

činností v oblastiach v rámci svojho 

mandátu. Komunikačné činnosti nemôžu 

mať negatívny vplyv na úlohy uvedené v 

odseku 1 a vykonávajú sa v súlade s 

príslušnými plánmi oznamovania a šírenia 

informácií prijatými riadiacou radou. 

3. Agentúra sa z vlastnej iniciatívy 

zapája do komunikačných činností v 

oblastiach v rámci svojho mandátu. 

Poskytuje verejnosti presné, podrobné 

a včasné informácie o svojich činnostiach 

a analýzach. Komunikačné činnosti 

nemôžu mať negatívny vplyv na 

dosahovanie cieľa operácií. Komunikačné 

činnosti sa vykonávajú sa v súlade s 

príslušnými plánmi oznamovania a šírenia 

informácií prijatými riadiacou radou. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  415 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Agentúra sa môže z vlastnej 

iniciatívy zapojiť do komunikačných 

činností v oblastiach v rámci svojho 

mandátu. Komunikačné činnosti nemôžu 

mať negatívny vplyv na úlohy uvedené v 

odseku 1 a vykonávajú sa v súlade s 

príslušnými plánmi oznamovania a šírenia 

informácií prijatými riadiacou radou. 

3. Agentúra sa z vlastnej iniciatívy 

zapája do komunikačných činností v 

oblastiach v rámci svojho mandátu. 

Poskytuje verejnosti presné, podrobné 

a včasné informácie o svojich činnostiach 

a analýzach. Komunikačné činnosti 

nemôžu mať negatívny vplyv na 

dosahovanie cieľa operácií. Komunikačné 

činnosti sa vykonávajú sa v súlade s 

príslušnými plánmi oznamovania a šírenia 

informácií prijatými riadiacou radou. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  416 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Povinnosť spolupracovať v dobrej viere Povinnosť čestne spolupracovať  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  417 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na agentúru a vnútroštátne orgány, ktoré 

sú zodpovedné za riadenie hraníc, vrátane 

pobrežnej stráže v rozsahu, v akom 

vykonáva úlohy kontroly hraníc, sa 

vzťahuje povinnosť spolupracovať v 

dobrej viere a povinnosť vymieňať si 

informácie. 

Agentúra a vnútroštátne orgány, ktoré sú 

zodpovedné za riadenie hraníc, vrátane 

pobrežnej stráže v rozsahu, v akom 

vykonáva úlohy kontroly hraníc, 

vykonávajú svoje úlohy v súlade 

s článkom 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej 

únii. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  418 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na agentúru a vnútroštátne orgány, ktoré 

sú zodpovedné za riadenie hraníc, vrátane 

pobrežnej stráže v rozsahu, v akom 

vykonáva úlohy kontroly hraníc, sa 

vzťahuje povinnosť spolupracovať v dobrej 

viere a povinnosť vymieňať si informácie. 

Na agentúru a vnútroštátne orgány, ktoré 

sú zodpovedné za riadenie hraníc a 

návraty, vrátane pobrežnej stráže v 

rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly 

hraníc, sa vzťahuje povinnosť 

spolupracovať v dobrej viere a povinnosť 

vymieňať si informácie. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  419 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Vnútroštátne orgány zodpovedné za 

riadenie hraníc vrátane pobrežnej stráže v 

rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly 

hraníc, poskytujú agentúre včas a 

primeraným spôsobom všetky informácie, 

ktoré agentúra potrebuje na plnenie úloh, 

ktoré sa jej uložili týmto nariadením, najmä 

na monitorovanie migračných tokov do 

Únie a v rámci nej, na vykonávanie 

analýzy rizík a na posudzovanie 

zraniteľnosti. 

Vnútroštátne orgány zodpovedné za 

riadenie hraníc vrátane pobrežnej stráže v 

rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly 

hraníc, poskytujú v súlade s článkom 4 

ods. 3 Zmluvy o Európskej únii agentúre 

včas a primeraným spôsobom všetky 

informácie, ktoré agentúra potrebuje na 

plnenie úloh, ktoré sa jej uložili týmto 

nariadením, najmä na monitorovanie 

migračných tokov do Únie a v rámci nej, 

na vykonávanie analýzy rizík a na 

posudzovanie zraniteľnosti. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  420 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Vnútroštátne orgány zodpovedné za 

riadenie hraníc vrátane pobrežnej stráže v 

rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly 

hraníc, poskytujú agentúre včas a 

primeraným spôsobom všetky informácie, 

ktoré agentúra potrebuje na plnenie úloh, 

ktoré sa jej uložili týmto nariadením, najmä 

na monitorovanie migračných tokov do 

Únie a v rámci nej, na vykonávanie 

analýzy rizík a na posudzovanie 

zraniteľnosti. 

Vnútroštátne orgány zodpovedné za 

riadenie hraníc vrátane pobrežnej stráže v 

rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly 

hraníc, poskytujú agentúre včas a 

primeraným spôsobom všetky informácie, 

ktoré agentúra potrebuje na plnenie úloh, 

ktoré sa jej uložili týmto nariadením, najmä 

na monitorovanie hrozieb pre verejný 

poriadok a vnútornú bezpečnosť EÚ 

vrátane migračných tokov do Únie a v 

rámci nej, na vykonávanie analýzy rizík a 

na posudzovanie zraniteľnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  421 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Vnútroštátne orgány zodpovedné za 

riadenie hraníc vrátane pobrežnej stráže v 

rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly 

hraníc, poskytujú agentúre včas a 

primeraným spôsobom všetky informácie, 

ktoré agentúra potrebuje na plnenie úloh, 

ktoré sa jej uložili týmto nariadením, 

najmä na monitorovanie migračných 

tokov do Únie a v rámci nej, na 

vykonávanie analýzy rizík a na 

posudzovanie zraniteľnosti. 

Aby vnútroštátne orgány zodpovedné za 

riadenie hraníc a návraty vrátane pobrežnej 

stráže v rozsahu, v akom vykonáva úlohy 

kontroly hraníc, a agentúra dokázali 

najlepšie podľa svojich schopností plniť 

úlohy, ktoré sa im uložili týmto 

nariadením, v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi EÚ a jednotlivých 

štátov si včas a primeraným spôsobom 

vymieňajú všetky informácie, ktoré 

agentúra a príslušné vnútroštátne orgány 

potrebujú na plnenie úloh, ktoré sa im 

uložili týmto nariadením. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Povinnosť poskytovať informácie by mala byť obojstrannou povinnosťou členských štátov 

a agentúry, pričom by si medzi sebou mali informácie vymieňať. 

 

Pozmeňujúci návrh  422 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Vnútroštátne orgány zodpovedné za 

riadenie hraníc vrátane pobrežnej stráže v 

rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly 

hraníc, poskytujú agentúre včas a 

primeraným spôsobom všetky informácie, 

ktoré agentúra potrebuje na plnenie úloh, 

ktoré sa jej uložili týmto nariadením, najmä 

na monitorovanie migračných tokov do 

Únie a v rámci nej, na vykonávanie 

analýzy rizík a na posudzovanie 

zraniteľnosti. 

Vnútroštátne orgány zodpovedné za 

riadenie hraníc a návraty vrátane pobrežnej 

stráže v rozsahu, v akom vykonáva úlohy 

kontroly hraníc, poskytujú agentúre včas a 

primeraným spôsobom všetky informácie, 

ktoré agentúra potrebuje na plnenie úloh, 

ktoré sa jej uložili týmto nariadením, najmä 

na monitorovanie migračných tokov do 

Únie a v rámci nej, na vykonávanie 

analýzy rizík a na posudzovanie 

zraniteľnosti. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  423 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy 

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ak sa tieto informácie neposkytnú 

agentúre včas a presne, zohľadní sa to pri 

uskutočňovaní posúdenia zraniteľnosti, 

ak neexistujú riadne podložené dôvody na 

neposkytnutie údajov. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  424 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Členské štáty musia agentúre poskytovať 

informácie o rozpočte a finančných 

zdrojoch určených na riadenie hraníc na 

vnútroštátnej úrovni. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne informácie o tom, koľko členské štáty míňajú na 

riadenie hraníc na vnútroštátnej úrovni v Európe. Je kľúčové mať tieto informácie na 

európskej úrovni, aby bolo možné hodnotiť európske a vnútroštátne politiky v oblasti riadenia 

hraníc.. 

 

Pozmeňujúci návrh  425 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Monitorovanie migračných tokov a 

analýza rizík 

Centrum pre analýzu rizík a posudzovanie 

zraniteľnosti 

Or. en 

Odôvodnenie 

Z dôvodov efektivity, ako aj aby sa zabránilo zdvojovaniu úloh, je logickejšie mať v rámci 

agentúry jedno centrum (ako navrhuje Komisia) zodpovedné za vykonávanie monitorovania 

a analýzy rizík a aj za posudzovanie zraniteľnosti. 
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Pozmeňujúci návrh  426 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra zriadi centrum 

monitorovania a analýzy rizík s kapacitou 

na monitorovanie migračných tokov do 

Únie a v rámci nej. Agentúra na tento účel 

vypracuje spoločný integrovaný model 

analýzy rizík, ktorý bude uplatňovať spolu 

s členskými štátmi. 

1. Agentúra zriadi centrum 

monitorovania a analýzy rizík s kapacitou 

na monitorovanie migračných tokov do 

Únie a v rámci nej. Agentúra na tento účel 

rozhodnutím riadiacej rady vytvorí 

spoločný integrovaný model analýzy rizík, 

ktorý bude uplatňovať spolu s členskými 

štátmi. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je dôležité ozrejmiť, ako agentúra túto stratégiu vytvorí, a je najvhodnejšie, aby to urobila 

riadiaca rada. 

 

Pozmeňujúci návrh  427 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra zriadi centrum 

monitorovania a analýzy rizík s kapacitou 
na monitorovanie migračných tokov do 

Únie a v rámci nej. Agentúra na tento účel 

vypracuje spoločný integrovaný model 

analýzy rizík, ktorý bude uplatňovať spolu 

s členskými štátmi. 

1. Agentúra na základe 

spravodajských informácií využíva 

dostupné zdroje EÚ na monitorovanie 

migračných tokov do Únie a v rámci nej. 

Agentúra na tento účel rozhodnutím 

riadiacej rady vypracuje spoločný 

integrovaný model analýzy rizík, ktorý 

bude uplatňovať spolu s členskými štátmi. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  428 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra zriadi centrum 

monitorovania a analýzy rizík s kapacitou 

na monitorovanie migračných tokov do 

Únie a v rámci nej. Agentúra na tento účel 

vypracuje spoločný integrovaný model 

analýzy rizík, ktorý bude uplatňovať spolu 

s členskými štátmi. 

1. Agentúra zriadi centrum 

monitorovania a analýzy rizík s kapacitou 

na monitorovanie a predvídanie situácií, 

trendov a možných výziev na vonkajších 

hraniciach Únie. Agentúra na tento účel 

vypracuje spoločný integrovaný model 

analýzy rizík, ktorý bude uplatňovať spolu 

s členskými štátmi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  429 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra zriadi centrum 

monitorovania a analýzy rizík s kapacitou 

na monitorovanie migračných tokov do 

Únie a v rámci nej. Agentúra na tento účel 

vypracuje spoločný integrovaný model 

analýzy rizík, ktorý bude uplatňovať spolu 

s členskými štátmi. 

1. Agentúra zriadi centrum pre 

analýzu rizík a posudzovanie zraniteľnosti 

s kapacitou na monitorovanie migračných 

tokov do Únie a v rámci nej a na 

vykonávanie posudzovania zraniteľnosti, 

ako sa uvádza v článku 12. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Z dôvodov efektivity, ako aj aby sa zabránilo zdvojovaniu úloh, je logickejšie mať v rámci 

agentúry jedno centrum (ako navrhuje Komisia) zodpovedné za vykonávanie monitorovania a 

analýzy rizík a aj za posudzovanie zraniteľnosti. 
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Pozmeňujúci návrh  430 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra zriadi centrum 

monitorovania a analýzy rizík s kapacitou 

na monitorovanie migračných tokov do 

Únie a v rámci nej. Agentúra na tento účel 

vypracuje spoločný integrovaný model 

analýzy rizík, ktorý bude uplatňovať spolu 

s členskými štátmi. 

1. Agentúra zriadi centrum 

monitorovania a analýzy rizík s kapacitou 

na monitorovanie migračných tokov do 

Únie a v rámci nej. Agentúra na tento účel 

rozhodnutím riadiacej rady vypracuje 

spoločný integrovaný model analýzy rizík, 

ktorý bude uplatňovať agentúra a ako 

minimum aj členské štáty. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  431 

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Pri vypracúvaní spoločného 

integrovaného modelu analýzy rizík 

agentúra vychádza z analýz rizík 

Europolu, ktoré sa týkajú cezhraničnej 

trestnej činnosti. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  432 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Agentúra vypracúva všeobecné a 2. Agentúra vypracúva všeobecné a 
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špecifické analýzy rizík a predkladá ich 

Rade a Komisii. 

špecifické analýzy rizík a predkladá ich 

Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  433 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Agentúra vypracúva všeobecné a 

špecifické analýzy rizík a predkladá ich 

Rade a Komisii. 

2. Centrum pre analýzu rizík 

a posudzovanie zraniteľnosti vypracúva 

všeobecné a špecifické analýzy rizík a 

predkladá ich Rade a Komisii. Na tento 

účel vypracuje spoločný integrovaný 

model analýzy rizík, ktorý bude 

uplatňovať agentúra aj členské štáty. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh nadväzuje na predchádzajúci pozmeňujúci návrh k článku 10 ods. 1. 

Zámerom je ozrejmiť úlohy centra. 

 

Pozmeňujúci návrh  434 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Agentúra vypracúva všeobecné a 

špecifické analýzy rizík a predkladá ich 

Rade a Komisii. 

2. Agentúra vypracúva všeobecné a 

špecifické analýzy rizík a predkladá ich 

Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  435 

Ana Gomes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Agentúra vypracúva všeobecné a 

špecifické analýzy rizík a predkladá ich 

Rade a Komisii. 

2. Agentúra vypracúva všeobecné a 

špecifické analýzy rizík a predkladá ich 

Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  436 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Agentúra vypracúva všeobecné a 

špecifické analýzy rizík a predkladá ich 

Rade a Komisii. 

2. Agentúra vypracúva všeobecné a 

špecifické analýzy rizík a predkladá ich 

Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  437 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Agentúra vypracúva všeobecné a 

špecifické analýzy rizík a predkladá ich 

Rade a Komisii. 

2. Agentúra vypracúva všeobecné a 

špecifické analýzy rizík a predkladá ich 

Rade, Komisii a Európskemu parlamentu. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  438 

Rachida Dati 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Analýza rizík vypracovaná 

agentúrou sa vzťahuje na všetky dôležité 

aspekty týkajúce sa európskeho 

integrovaného riadenia hraníc, najmä 

kontroly hraníc, návratu, neregulárneho 

sekundárneho pohybu štátnych 

príslušníkov tretích krajín v rámci Únie, 

predchádzania cezhraničnej trestnej 

činnosti vrátane uľahčovania 

neregulárneho prisťahovalectva, 

obchodovania s ľuďmi a terorizmu, ako aj 

situácie v susedných tretích krajinách, s 

cieľom vypracovať mechanizmus včasného 

varovania, ktorý obsahuje analýzu 

migračných tokov do Únie. 

3. Analýza rizík vypracovaná 

agentúrou sa vzťahuje na všetky dôležité 

aspekty týkajúce sa európskeho 

integrovaného riadenia hraníc, najmä 

kontroly hraníc, návratu, neregulárneho 

sekundárneho pohybu štátnych 

príslušníkov tretích krajín v rámci Únie, 

predchádzania cezhraničnej trestnej 

činnosti vrátane uľahčovania 

neregulárneho prisťahovalectva, 

obchodovania s ľuďmi a terorizmu, ako aj 

situácie v susedných tretích krajinách, s 

cieľom vypracovať mechanizmus včasného 

varovania, ktorý obsahuje analýzu 

migračných tokov do Únie. Táto analýza 

rizika sa v prípade potreby uskutočňuje 

v spolupráci s inými príslušnými 

agentúrami Európskej únie ako Europol 

a Európsky podporný úrad pre azyl. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  439 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Analýza rizík vypracovaná 

agentúrou sa vzťahuje na všetky dôležité 

aspekty týkajúce sa európskeho 

integrovaného riadenia hraníc, najmä 

kontroly hraníc, návratu, neregulárneho 

sekundárneho pohybu štátnych 

príslušníkov tretích krajín v rámci Únie, 

predchádzania cezhraničnej trestnej 

činnosti vrátane uľahčovania 

3. Analýza rizík vypracovaná 

agentúrou sa vzťahuje na všetky dôležité 

aspekty týkajúce sa európskeho 

integrovaného riadenia hraníc, najmä 

kontroly hraníc, ochrany základných práv, 

návratu, neregulárneho sekundárneho 

pohybu štátnych príslušníkov tretích krajín 

v rámci Únie, predchádzania cezhraničnej 

trestnej činnosti vrátane uľahčovania 
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neregulárneho prisťahovalectva, 

obchodovania s ľuďmi a terorizmu, ako aj 

situácie v susedných tretích krajinách, s 

cieľom vypracovať mechanizmus včasného 

varovania, ktorý obsahuje analýzu 

migračných tokov do Únie. 

neregulárneho prisťahovalectva, 

obchodovania s ľuďmi a terorizmu, ako aj 

situácie v susedných tretích krajinách, s 

cieľom vypracovať mechanizmus včasného 

varovania, ktorý obsahuje analýzu 

migračných tokov do Únie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  440 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Analýza rizík vypracovaná 

agentúrou sa vzťahuje na všetky dôležité 

aspekty týkajúce sa európskeho 

integrovaného riadenia hraníc, najmä 

kontroly hraníc, návratu, neregulárneho 

sekundárneho pohybu štátnych 

príslušníkov tretích krajín v rámci Únie, 

predchádzania cezhraničnej trestnej 

činnosti vrátane uľahčovania 

neregulárneho prisťahovalectva, 

obchodovania s ľuďmi a terorizmu, ako aj 

situácie v susedných tretích krajinách, s 

cieľom vypracovať mechanizmus včasného 

varovania, ktorý obsahuje analýzu 

migračných tokov do Únie. 

3. Analýza rizík vypracovaná centrom 

sa vzťahuje na všetky dôležité aspekty 

týkajúce sa európskeho integrovaného 

riadenia hraníc, najmä kontroly hraníc, 

návratu, neregulárneho sekundárneho 

pohybu štátnych príslušníkov tretích krajín 

v rámci Únie, predchádzania cezhraničnej 

trestnej činnosti vrátane uľahčovania 

neregulárneho prisťahovalectva, 

obchodovania s ľuďmi a terorizmu, ako aj 

situácie v susedných tretích krajinách, s 

cieľom vypracovať mechanizmus včasného 

varovania, ktorý obsahuje analýzu 

migračných tokov do Únie, ako aj 

dodržiavania základných práv. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  441 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Analýza rizík vypracovaná 3. Analýza rizík vypracovaná 
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agentúrou sa vzťahuje na všetky dôležité 

aspekty týkajúce sa európskeho 

integrovaného riadenia hraníc, najmä 

kontroly hraníc, návratu, neregulárneho 

sekundárneho pohybu štátnych 

príslušníkov tretích krajín v rámci Únie, 

predchádzania cezhraničnej trestnej 

činnosti vrátane uľahčovania 

neregulárneho prisťahovalectva, 

obchodovania s ľuďmi a terorizmu, ako aj 

situácie v susedných tretích krajinách, s 

cieľom vypracovať mechanizmus včasného 

varovania, ktorý obsahuje analýzu 

migračných tokov do Únie. 

agentúrou sa vzťahuje na všetky dôležité 

aspekty týkajúce sa európskeho 

integrovaného riadenia hraníc, najmä 

kontroly hraníc, návratu, neregulárneho 

sekundárneho pohybu štátnych 

príslušníkov tretích krajín v rámci Únie, 

predchádzania cezhraničnej trestnej 

činnosti vrátane uľahčovania 

neregulárneho prisťahovalectva, 

obchodovania s ľuďmi a terorizmu, ako aj 

situácie v príslušných tretích krajinách, 

ktorá priamo či nepriamo prispieva 

k existencii uvedených javov, s cieľom 

vypracovať mechanizmus včasného 

varovania, ktorý obsahuje analýzu 

migračných tokov do Únie. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  442 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Analýza rizík vypracovaná 

agentúrou sa vzťahuje na všetky dôležité 

aspekty týkajúce sa európskeho 

integrovaného riadenia hraníc, najmä 

kontroly hraníc, návratu, neregulárneho 

sekundárneho pohybu štátnych 

príslušníkov tretích krajín v rámci Únie, 

predchádzania cezhraničnej trestnej 

činnosti vrátane uľahčovania 

neregulárneho prisťahovalectva, 
obchodovania s ľuďmi a terorizmu, ako aj 

situácie v susedných tretích krajinách, s 

cieľom vypracovať mechanizmus včasného 

varovania, ktorý obsahuje analýzu 

migračných tokov do Únie. 

3. Analýza rizík vypracovaná 

agentúrou sa vzťahuje na všetky dôležité 

aspekty týkajúce sa európskeho 

integrovaného riadenia hraníc, najmä 

kontroly hraníc, ochrany základných práv, 

návratu, neregulárneho sekundárneho 

pohybu štátnych príslušníkov tretích krajín 

v rámci Únie, predchádzania cezhraničnej 

trestnej činnosti vrátane prevádzačstva 

migrantov a obchodovania s ľuďmi, ako aj 

situácie v susedných tretích krajinách, s 

cieľom vypracovať mechanizmus včasného 

varovania, ktorý obsahuje analýzu 

migračných tokov do Únie. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  443 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Analýza rizík vypracovaná 

agentúrou sa vzťahuje na všetky dôležité 

aspekty týkajúce sa európskeho 

integrovaného riadenia hraníc, najmä 

kontroly hraníc, návratu, neregulárneho 

sekundárneho pohybu štátnych 

príslušníkov tretích krajín v rámci Únie, 

predchádzania cezhraničnej trestnej 

činnosti vrátane uľahčovania 

neregulárneho prisťahovalectva, 
obchodovania s ľuďmi a terorizmu, ako aj 

situácie v susedných tretích krajinách, s 

cieľom vypracovať mechanizmus včasného 

varovania, ktorý obsahuje analýzu 

migračných tokov do Únie. 

3. Analýza rizík vypracovaná 

agentúrou sa vzťahuje na všetky dôležité 

aspekty týkajúce sa európskeho 

integrovaného riadenia hraníc, najmä 

kontroly hraníc, ochrany základných práv, 

návratu, neregulárneho sekundárneho 

pohybu štátnych príslušníkov tretích krajín 

v rámci Únie, predchádzania cezhraničnej 

trestnej činnosti vrátane prevádzačstva 

neregulárnych migrantov a obchodovania 

s ľuďmi, ako aj situácie v susedných tretích 

krajinách, s cieľom vypracovať 

mechanizmus včasného varovania, ktorý 

obsahuje analýzu migračných tokov do 

Únie, ako aj dodržiavania základných 

práv. Agentúra zverejní svoju metodiku 

a kritériá analýzy rizika. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  444 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Analýza rizík vypracovaná 

agentúrou sa vzťahuje na všetky dôležité 

aspekty týkajúce sa európskeho 

integrovaného riadenia hraníc, najmä 

kontroly hraníc, návratu, neregulárneho 

sekundárneho pohybu štátnych 

príslušníkov tretích krajín v rámci Únie, 

predchádzania cezhraničnej trestnej 

činnosti vrátane uľahčovania 

neregulárneho prisťahovalectva, 

obchodovania s ľuďmi a terorizmu, ako aj 

3. Analýza rizík vypracovaná 

agentúrou sa vzťahuje na všetky dôležité 

aspekty týkajúce sa európskeho 

integrovaného riadenia hraníc v rámci jej 

mandátu, najmä kontroly hraníc, návratu, 

azylu, neregulárneho sekundárneho pohybu 

štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci 

Únie, predchádzania cezhraničnej trestnej 

činnosti vrátane uľahčovania 

neregulárneho prisťahovalectva, 

obchodovania s ľuďmi a terorizmu, ako aj 
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situácie v susedných tretích krajinách, s 

cieľom vypracovať mechanizmus včasného 

varovania, ktorý obsahuje analýzu 

migračných tokov do Únie. 

situácie v susedných tretích krajinách, s 

cieľom vypracovať mechanizmus včasného 

varovania, ktorý obsahuje analýzu 

migračných tokov do Únie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  445 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Analýza rizík vypracovaná 

agentúrou sa vzťahuje na všetky dôležité 

aspekty týkajúce sa európskeho 

integrovaného riadenia hraníc, najmä 

kontroly hraníc, návratu, neregulárneho 

sekundárneho pohybu štátnych 

príslušníkov tretích krajín v rámci Únie, 

predchádzania cezhraničnej trestnej 

činnosti vrátane uľahčovania 

neregulárneho prisťahovalectva, 

obchodovania s ľuďmi a terorizmu, ako aj 

situácie v susedných tretích krajinách, s 

cieľom vypracovať mechanizmus včasného 

varovania, ktorý obsahuje analýzu 

migračných tokov do Únie. 

3. Analýza rizík vypracovaná 

agentúrou sa vzťahuje na všetky dôležité 

aspekty týkajúce sa európskeho 

integrovaného riadenia hraníc, najmä 

kontroly hraníc, prijímacej kapacity na 

vonkajších hraniciach, existencie 

mechanizmov na identifikáciu osôb, ktoré 

potrebujú medzinárodnú ochranu alebo 

chcú o ňu požiadať, poskytovanie 

počiatočných informácií týmto osobám 

a ich nasmerovanie na ďalšie orgány, 

návratu, neregulárneho sekundárneho 

pohybu štátnych príslušníkov tretích krajín 

v rámci Únie, predchádzania zločinnému 

prevádzačstvu osôb, obchodovaniu s 

ľuďmi a terorizmu, ako aj situácie v 

susedných tretích krajinách, s cieľom 

vypracovať mechanizmus včasného 

varovania, ktorý obsahuje analýzu 

migračných tokov do Únie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  446 

Jaromír Štětina 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Analýza rizík vypracovaná 

agentúrou sa vzťahuje na všetky dôležité 

aspekty týkajúce sa európskeho 

integrovaného riadenia hraníc, najmä 

kontroly hraníc, návratu, neregulárneho 

sekundárneho pohybu štátnych 

príslušníkov tretích krajín v rámci Únie, 

predchádzania cezhraničnej trestnej 

činnosti vrátane uľahčovania 

neregulárneho prisťahovalectva, 

obchodovania s ľuďmi a terorizmu, ako aj 

situácie v susedných tretích krajinách, s 

cieľom vypracovať mechanizmus včasného 

varovania, ktorý obsahuje analýzu 

migračných tokov do Únie. 

3. Analýza rizík vypracovaná 

agentúrou sa vzťahuje na všetky dôležité 

aspekty týkajúce sa európskeho 

integrovaného riadenia hraníc, najmä 

kontroly hraníc, návratu, neregulárneho 

sekundárneho pohybu štátnych 

príslušníkov tretích krajín v rámci Únie, 

predchádzania cezhraničnej trestnej 

činnosti vrátane uľahčovania 

neregulárneho prisťahovalectva, 

obchodovania s ľuďmi a terorizmu, ako aj 

situácie v susedných tretích krajinách 

a v krajinách pôvodu a tranzitu 

neregulárnej migrácie, s cieľom 

vypracovať mechanizmus včasného 

varovania, ktorý obsahuje analýzu 

migračných tokov do Únie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  447 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Analýza rizík vypracovaná 

agentúrou sa vzťahuje na všetky dôležité 

aspekty týkajúce sa európskeho 

integrovaného riadenia hraníc, najmä 

kontroly hraníc, návratu, neregulárneho 

sekundárneho pohybu štátnych 

príslušníkov tretích krajín v rámci Únie, 

predchádzania cezhraničnej trestnej 

činnosti vrátane uľahčovania 

neregulárneho prisťahovalectva, 

obchodovania s ľuďmi a terorizmu, ako aj 

situácie v susedných tretích krajinách, s 

cieľom vypracovať mechanizmus včasného 

varovania, ktorý obsahuje analýzu 

migračných tokov do Únie. 

3. Analýza rizík vypracovaná 

agentúrou sa vzťahuje na všetky dôležité 

aspekty týkajúce sa európskeho 

integrovaného riadenia hraníc, najmä 

kontroly hraníc, návratu, neregulárneho 

sekundárneho pohybu štátnych 

príslušníkov tretích krajín v rámci Únie, 

predchádzania cezhraničnej trestnej 

činnosti vrátane uľahčovania 

neregulárneho prisťahovalectva, 

obchodovania s ľuďmi a terorizmu, ako aj 

situácie v susedných tretích krajinách, s 

cieľom vypracovať mechanizmus včasného 

varovania, ktorý obsahuje okrem iného aj 

analýzu migračných tokov do Únie. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  448 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Agentúra vypracuje a zverejní 

svoju metodiku a kritériá analýzy rizika. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  449 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Agentúra vypracuje a zverejní 

svoju metodiku a kritériá analýzy rizika. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  450 

Monika Hohlmeier 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty poskytujú agentúre 

všetky potrebné informácie o danej 

situácii, trendoch a prípadných hrozbách na 

vonkajších hraniciach a v oblasti návratu. 

Členské štáty pravidelne alebo na základe 

požiadavky agentúry poskytnú agentúre 
všetky dôležité informácie, ako sú 

4. Členské štáty poskytujú agentúre 

všetky potrebné informácie o danej 

situácii, trendoch a prípadných hrozbách na 

vonkajších hraniciach a v oblasti návratu. 

Členské štáty sa zaväzujú poskytovať 

agentúre pravidelne a v úplnom rozsahu 

všetky dôležité informácie, ako sú 
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štatistické a operačné údaje získané v 

súvislosti s vykonávaním schengenského 

acquis, ako aj informácie a spravodajské 

informácie získané z analytickej vrstvy 

národného situačného prehľadu 

vypracovaného v súlade s nariadením (EÚ) 

č. 1052/2013. 

štatistické a operačné údaje získané v 

súvislosti s vykonávaním schengenského 

acquis, ako aj informácie a spravodajské 

informácie získané z analytickej vrstvy 

národného situačného prehľadu 

vypracovaného v súlade s nariadením (EÚ) 

č. 1052/2013. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  451 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty poskytujú agentúre 

všetky potrebné informácie o danej 

situácii, trendoch a prípadných hrozbách na 

vonkajších hraniciach a v oblasti návratu. 

Členské štáty pravidelne alebo na základe 

požiadavky agentúry poskytnú agentúre 

všetky dôležité informácie, ako sú 

štatistické a operačné údaje získané v 

súvislosti s vykonávaním schengenského 

acquis, ako aj informácie a spravodajské 

informácie získané z analytickej vrstvy 

národného situačného prehľadu 

vypracovaného v súlade s nariadením (EÚ) 

č. 1052/2013. 

4. Členské štáty poskytujú centru 

všetky potrebné informácie o danej 

situácii, trendoch a prípadných hrozbách na 

vonkajších hraniciach a v oblasti návratu. 

Členské štáty pravidelne alebo na základe 

požiadavky centra poskytnú centru všetky 

dôležité informácie, ako sú štatistické a 

operačné údaje získané v súvislosti s 

vykonávaním schengenského acquis, ako aj 

informácie a spravodajské informácie 

získané z analytickej vrstvy národného 

situačného prehľadu vypracovaného v 

súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  452 

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 4 



 

PE582.070v01-00 54/143 AM\1092760SK.doc 

SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty poskytujú agentúre 

všetky potrebné informácie o danej 

situácii, trendoch a prípadných hrozbách na 

vonkajších hraniciach a v oblasti návratu. 

Členské štáty pravidelne alebo na základe 

požiadavky agentúry poskytnú agentúre 

všetky dôležité informácie, ako sú 

štatistické a operačné údaje získané v 

súvislosti s vykonávaním schengenského 

acquis, ako aj informácie a spravodajské 

informácie získané z analytickej vrstvy 

národného situačného prehľadu 

vypracovaného v súlade s nariadením (EÚ) 

č. 1052/2013. 

4. Členské štáty poskytujú agentúre 

všetky potrebné informácie o danej 

situácii, trendoch a prípadných hrozbách 

súvisiacich s cezhraničnou trestnou 

činnosťou na vonkajších hraniciach a v 

oblasti návratu. Členské štáty pravidelne 

alebo na základe požiadavky agentúry 

poskytnú agentúre všetky dôležité 

informácie, ako sú štatistické a operačné 

údaje získané v súvislosti s vykonávaním 

schengenského acquis, ako aj informácie a 

spravodajské informácie získané z 

analytickej vrstvy národného situačného 

prehľadu vypracovaného v súlade s 

nariadením (EÚ) č. 1052/2013. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  453 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Výsledky analýzy rizík sa 

predkladajú dozornej rade a riadiacej rade. 

5. Výsledky analýzy rizík sa 

predkladajú poradnej rade a riadiacej rade. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  454 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Výsledky analýzy rizík sa 

predkladajú dozornej rade a riadiacej rade. 

5. Výsledky analýzy rizík sa 

predkladajú riadiacej rade. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  455 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Výsledky analýzy rizík sa 

predkladajú dozornej rade a riadiacej rade. 

5. Výsledky analýzy rizík sa 

predkladajú riadiacej rade. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  456 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Členské štáty zohľadňujú výsledky 

analýzy rizík pri plánovaní svojich operácií 

a činností na vonkajších hraniciach, ako aj 

pri svojich činnostiach, pokiaľ ide o návrat. 

6. Členské štáty zohľadňujú výsledky 

analýzy rizík pri plánovaní svojich operácií 

a činností na vonkajších hraniciach, ako aj 

pri svojich činnostiach, pokiaľ ide o návrat. 

Operačné zapojenie agentúry si vyžaduje 

predchádzajúce posúdenie čerpajúce zo 

širokého spektra zdrojov s cieľom zistiť, 

či existujú riziká porušovania základných 

práv alebo nedostatky v príslušných 

občianskoprávnych a trestnoprávnych 

predpisoch a postupoch, v dôsledku 

ktorých by spolupráca bola nezlučiteľná 

s právnymi záväzkami, najmä v oblasti 

zaistenia ochrany pred vyhostením alebo 

vrátením (refoulement) a práva na účinný 

prostriedok nápravy. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  457 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Členské štáty zohľadňujú výsledky 

analýzy rizík pri plánovaní svojich operácií 

a činností na vonkajších hraniciach, ako aj 

pri svojich činnostiach, pokiaľ ide o 

návrat. 

6. Členské štáty zohľadňujú výsledky 

analýzy rizík pri plánovaní svojich operácií 

a činností na vonkajších hraniciach. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  458 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Členské štáty zohľadňujú výsledky 

analýzy rizík pri plánovaní svojich operácií 

a činností na vonkajších hraniciach, ako aj 

pri svojich činnostiach, pokiaľ ide o 

návrat. 

6. Členské štáty zohľadňujú výsledky 

analýzy rizík pri plánovaní svojich operácií 

a činností na vonkajších hraniciach EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  459 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis 

Kyrkos, Elly Schlein 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Agentúra zohľadňuje výsledky 

spoločného integrovaného modelu analýzy 

rizík pri vypracúvaní spoločného 

základného študijného programu odbornej 

7. Agentúra zohľadňuje výsledky 

spoločného integrovaného modelu analýzy 

rizík pri vypracúvaní spoločného 

základného študijného programu odbornej 
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prípravy príslušníkov pohraničnej stráže a 

pracovníkov, ktorí sú zapojení do úloh 

súvisiacich s návratom. 

prípravy príslušníkov pohraničnej stráže a 

iných pracovníkov alebo odborníkov, ktorí 

sú zapojení do úloh súvisiacich 

s integrovaným riadením hraníc. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  460 

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  461 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra zabezpečuje pravidelné 

monitorovanie riadenia vonkajších hraníc 

prostredníctvom svojich styčných 

dôstojníkov v členských štátoch. 

1. Agentúra zabezpečuje pravidelné 

monitorovanie riadenia vonkajších hraníc 

EÚ prostredníctvom styčných dôstojníkov 

v členských štátoch. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  462 

Monica Macovei 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra zabezpečuje pravidelné 1. Agentúra zabezpečuje pravidelné 
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monitorovanie riadenia vonkajších hraníc 

prostredníctvom svojich styčných 

dôstojníkov v členských štátoch. 

monitorovanie riadenia vonkajších hraníc 

prostredníctvom svojich styčných 

dôstojníkov v členských štátoch 

s vonkajšou pozemnou, morskou alebo 

vzdušnou hranicou. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  463 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra zabezpečuje pravidelné 

monitorovanie riadenia vonkajších hraníc 

prostredníctvom svojich styčných 

dôstojníkov v členských štátoch. 

1. Agentúra zabezpečuje pravidelné 

monitorovanie riadenia vonkajších hraníc 

prostredníctvom svojich styčných 

dôstojníkov vo všetkých členských štátoch. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  464 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra zabezpečuje pravidelné 

monitorovanie riadenia vonkajších hraníc 

prostredníctvom svojich styčných 

dôstojníkov v členských štátoch. 

1. Agentúra v prípade potreby 

monitoruje riadenie vonkajších hraníc 

prostredníctvom svojich styčných 

dôstojníkov v členských štátoch. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  465 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra zabezpečuje pravidelné 

monitorovanie riadenia vonkajších hraníc 

prostredníctvom svojich styčných 

dôstojníkov v členských štátoch. 

1. Agentúra v prípade potreby 

monitoruje riadenie vonkajších hraníc 

prostredníctvom svojich styčných 

dôstojníkov v členských štátoch. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Styční dôstojníci by sa mali vysielať len v prípade, že sa to považuje za potrebné v dôsledku 

rozdielnej situácie v rôznych členských štátoch na základe analýzy rizík uvedenej v článku 22 

ods. 2 tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  466 

Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Výkonný riaditeľ vymenúva zo 

zamestnancov agentúry odborníkov, ktorí 

majú pôsobiť ako styční dôstojníci. 

Výkonný riaditeľ stanovuje na základe 

analýzy rizík a po konzultácii s riadiacou 

radou povahu takéhoto pôsobenia, členský 

štát, do ktorého môže byť styčný dôstojník 

vyslaný, a trvanie jeho nasadenia. Výkonný 

riaditeľ informuje o tomto vymenovaní 

dotknutý členský štát a spolu s ním určí 

miesto nasadenia. 

2. Výkonný riaditeľ vymenúva zo 

zamestnancov agentúry odborníkov, ktorí 

majú pôsobiť ako styční dôstojníci. 

Výkonný riaditeľ stanovuje na základe 

analýzy rizík a po konzultácii s riadiacou 

radou povahu takéhoto pôsobenia, členský 

štát, do ktorého môže byť styčný dôstojník 

vyslaný, a trvanie jeho nasadenia. Výkonný 

riaditeľ informuje o tomto vymenovaní 

dotknutý členský štát a spolu s ním určí 

miesto nasadenia. Každý má právo 

odmietnuť styčných dôstojníkov 

pôsobiacich na jeho území, a to 

odôvodneným rozhodnutím, ktoré oznámi 

agentúre. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  467 

Carlos Coelho, Barbara Matera 



 

PE582.070v01-00 60/143 AM\1092760SK.doc 

SK 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Výkonný riaditeľ vymenúva zo 

zamestnancov agentúry odborníkov, ktorí 

majú pôsobiť ako styční dôstojníci. 

Výkonný riaditeľ stanovuje na základe 

analýzy rizík a po konzultácii s riadiacou 

radou povahu takéhoto pôsobenia, členský 

štát, do ktorého môže byť styčný dôstojník 

vyslaný, a trvanie jeho nasadenia. 

Výkonný riaditeľ informuje o tomto 

vymenovaní dotknutý členský štát a spolu s 

ním určí miesto nasadenia. 

2. Výkonný riaditeľ vymenúva zo 

zamestnancov agentúry odborníkov, ktorí 

majú pôsobiť ako styční dôstojníci. 

Výkonný riaditeľ po konzultácii s 

riadiacou radou rozhoduje o povahe 

takéhoto pôsobenia, o členskom štáte, do 

ktorého bude styčný dôstojník vyslaný, 

a o trvaní jeho nasadenia. Výkonný 

riaditeľ informuje o tomto vymenovaní 

dotknutý členský štát a spolu s ním určí 

miesto nasadenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  468 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Výkonný riaditeľ vymenúva zo 

zamestnancov agentúry odborníkov, ktorí 

majú pôsobiť ako styční dôstojníci. 

Výkonný riaditeľ stanovuje na základe 

analýzy rizík a po konzultácii s riadiacou 

radou povahu takéhoto pôsobenia, členský 

štát, do ktorého môže byť styčný dôstojník 

vyslaný, a trvanie jeho nasadenia. 

Výkonný riaditeľ informuje o tomto 

vymenovaní dotknutý členský štát a spolu 

s ním určí miesto nasadenia. 

2. Riadiaca rada na základe analýzy 

rizík a na návrh výkonného riaditeľa 

rozhodne o povahe takéhoto pôsobenia, 

o členskom štáte, do ktorého môže byť 

styčný dôstojník vyslaný, a o trvaní jeho 

nasadenia a oznámi svoje rozhodnutie 

dotknutému členskému štátu. Výkonný 

riaditeľ pred podaním svojho návrhu 

uskutoční konzultácie s dotknutým 

členským štátom o povahe a trvaní 

pôsobenia, ako aj o úlohách, na ktoré 

nevzťahuje článok 11 ods. 3 tohto 

nariadenia. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Mali by sa uskutočniť konzultácie s dotknutým členským štátom o konkrétnej podobe 

pôsobenia styčného dôstojníka vrátane jeho trvania. Rozhodnutie o nasadení styčného 

dôstojníka by mala prijať riadiaca rada, a nie jednostranne výkonný riaditeľ. 

 

Pozmeňujúci návrh  469 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 3 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Styční dôstojníci konajú v mene 

agentúry a ich úlohou je podporovať 

spoluprácu a dialóg medzi agentúrou a 

vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú 

zodpovedné za riadenie hraníc, vrátane 

pobrežnej stráže v rozsahu, v akom 

vykonáva úlohy kontroly hraníc. Styční 

dôstojníci najmä: 

3. Styční dôstojníci konajú v mene 

agentúry a ich úlohou je podporovať 

spoluprácu a dialóg medzi agentúrou a 

vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú 

zodpovedné za riadenie hraníc, vrátane 

pobrežnej stráže v rozsahu, v akom 

vykonáva úlohy kontroly hraníc. Styční 

dôstojníci: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  470 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 3 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Styční dôstojníci konajú v mene 

agentúry a ich úlohou je podporovať 

spoluprácu a dialóg medzi agentúrou a 

vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú 

zodpovedné za riadenie hraníc, vrátane 

pobrežnej stráže v rozsahu, v akom 

vykonáva úlohy kontroly hraníc. Styční 

dôstojníci najmä: 

3. Styční dôstojníci konajú v mene 

agentúry a ich úlohou je podporovať 

spoluprácu a dialóg medzi agentúrou a 

vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú 

zodpovedné za riadenie hraníc a návraty, 

vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom 

vykonáva úlohy kontroly hraníc. Styční 

dôstojníci najmä: 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  471 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 3 – písmeno a a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) podporujú zber informácií, ktoré 

požaduje agentúra na monitorovania 

neregulárnej migrácie a analýzu rizík 

podľa článku 10; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  472 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) podporujú zber informácií, ktoré 

požaduje agentúra na vykonanie posúdenia 

zraniteľnosti uvedeného v článku 12; 

b) podporujú zber informácií, ktoré sa 

stanovujú v príslušných právnych 

predpisoch Únie a ktoré požaduje agentúra 

na vykonanie posúdenia zraniteľnosti 

uvedeného v článku 12; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zber informácií by mal byť vymedzený tým, čo sa požaduje podľa príslušných právnych 

predpisov EÚ. Tým by sa ozrejmilo, o ktoré informácie ide. 

 

Pozmeňujúci návrh  473 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, 

Elly Schlein 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 3 – písmeno c a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) sledujú a presadzujú uplatňovanie 

existujúcich a budúcich opatrení Únie 

súvisiacich s riadením vonkajších hraníc, 

a to aj v oblasti základných práv 

a medzinárodnej ochrany; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  474 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 3 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) pomáhajú členským štátom pri 

vypracúvaní ich pohotovostných plánov; 

d) na žiadosť členských štátov im 

pomáhajú pri vypracúvaní ich 

pohotovostných plánov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  475 

Geoffrey Van Orden 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 3 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) pravidelne podávajú výkonnému 

riaditeľovi správy o situácii na vonkajších 

hraniciach a o schopnosti dotknutého 

členského štátu účinne riešiť situáciu na 

vonkajších hraniciach; 

e) pravidelne podávajú výkonnému 

riaditeľovi a vedúcemu predstaviteľovi 

príslušného vnútroštátneho orgánu správy 

o situácii na vonkajších hraniciach a o 

schopnosti dotknutého členského štátu 

účinne riešiť situáciu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  476 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 3 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) pravidelne podávajú výkonnému 

riaditeľovi správy o situácii na vonkajších 

hraniciach a o schopnosti dotknutého 

členského štátu účinne riešiť situáciu na 

vonkajších hraniciach; 

e) pravidelne podávajú výkonnému 

riaditeľovi správy o situácii na vonkajších 

hraniciach a o schopnosti dotknutého 

členského štátu účinne riešiť situáciu na 

vonkajších hraniciach, ako aj 

o uskutočňovaní operácií návratu do 

príslušných tretích krajín, a ak táto správa 

vyvoláva obavy z hľadiska ktoréhokoľvek 

z týchto aspektov, ktoré sú pre dotknutý 

členský štát relevantné, výkonný riaditeľ 

členský štát bezodkladne informuje;  

Or. en 

Odôvodnenie 

Je dôležité, aby bol dotknutý členský štát informovaný o obsahu správy, keďže môže v danom 

členskom štáte vyvolávať obavy. Takto môže dotknutý členský štát začať s prijímaním 

potrebných nápravných opatrení. Týmto spôsobom sa zaistí aj transparentnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  477 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 3 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) monitorujú opatrenia prijaté 

členským štátom so zreteľom na situáciu, 

ktorá si vyžaduje naliehavé opatrenia na 

vonkajších hraniciach podľa článku 18. 

f) monitorujú opatrenia prijaté 

členským štátom so zreteľom na situáciu, 

ktorá si vyžaduje naliehavé opatrenia na 

vonkajších hraniciach. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  478 

Ana Gomes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 3 – písmeno f a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) sa pravidelne zúčastňujú priamych 

pozorovateľských misií v príslušných 

lokalitách na hraniciach; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  479 

Ana Gomes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 3 – písmeno f b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fb) rozvíjajú vzťahy so zástupcami 

a organizáciami občianskej spoločnosti 

a platformy pre dialóg s nimi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  480 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 4 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Na účely odseku 3 má styčný 

dôstojník okrem iného: 

4. Na účely odseku 3 má styčný 

dôstojník v súlade s pravidlami členského 

štátu a EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany 

údajov: 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  481 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 4 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Na účely odseku 3 má styčný 

dôstojník okrem iného: 

4. Na účely odseku 3 má styčný 

dôstojník: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  482 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 4 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) mať neobmedzený prístup k 

národnému koordinačnému centru a 

národnému situačnému prehľadu 

vypracovanému v súlade s nariadením 

(EÚ) č. 1052/2013; 

a) mať prístup k národnému 

koordinačnému centru a národnému 

situačnému prehľadu vypracovanému v 

súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  483 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 4 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) mať neobmedzený prístup k 

národnému koordinačnému centru a 

národnému situačnému prehľadu 

vypracovanému v súlade s nariadením 

(EÚ) č. 1052/2013; 

a) získavať informácie z národného 

koordinačného centra s povolením 

národného koordinátora dotknutého 

členského štátu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  484 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 4 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) mať neobmedzený prístup k 

národnému koordinačnému centru a 

národnému situačnému prehľadu 

vypracovanému v súlade s nariadením 

(EÚ) č. 1052/2013; 

a) získavať informácie z národného 

koordinačného centra a národného 

situačného prehľadu vypracovaného v 

súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  485 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 4 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) mať neobmedzený prístup k 

národnému koordinačnému centru a 

národnému situačnému prehľadu 

vypracovanému v súlade s nariadením 

(EÚ) č. 1052/2013; 

a) mať prístup k národnému 

koordinačnému centru a národnému 

situačnému prehľadu vypracovanému v 

súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  486 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 4 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) mať neobmedzený prístup k 

národnému koordinačnému centru a 

národnému situačnému prehľadu 

a) mať prístup k národnému 

situačnému prehľadu vypracovanému v 

súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013; 
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vypracovanému v súlade s nariadením 

(EÚ) č. 1052/2013; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  487 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 4 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) mať prístup k vnútroštátnym a 

európskym informačným systémom, ktoré 

sú dostupné v národnom koordinačnom 

centre, pod podmienkou, že spĺňa predpisy 

o vnútroštátnej bezpečnosti a bezpečnosti 

na úrovni EÚ, ako aj pravidlá ochrany 

údajov; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  488 

Carlos Coelho 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 4 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) mať prístup k vnútroštátnym a 

európskym informačným systémom, ktoré 

sú dostupné v národnom koordinačnom 

centre, pod podmienkou, že spĺňa predpisy 

o vnútroštátnej bezpečnosti a bezpečnosti 

na úrovni EÚ, ako aj pravidlá ochrany 

údajov; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  489 

Miriam Dalli 
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Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 4 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) mať prístup k vnútroštátnym a 

európskym informačným systémom, ktoré 

sú dostupné v národnom koordinačnom 

centre, pod podmienkou, že spĺňa predpisy 

o vnútroštátnej bezpečnosti a bezpečnosti 

na úrovni EÚ, ako aj pravidlá ochrany 

údajov; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  490 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 4 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) mať prístup k vnútroštátnym a 

európskym informačným systémom, ktoré 

sú dostupné v národnom koordinačnom 

centre, pod podmienkou, že spĺňa predpisy 

o vnútroštátnej bezpečnosti a bezpečnosti 

na úrovni EÚ, ako aj pravidlá ochrany 

údajov; 

b) mať v prípade potreby prístup k 

európskym informačným systémom, ktoré 

sú dostupné v národnom koordinačnom 

centre, pod podmienkou, že spĺňa predpisy 

o vnútroštátnej bezpečnosti a bezpečnosti 

na úrovni EÚ, ako aj pravidlá ochrany 

údajov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  491 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 4 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) udržiavať pravidelné kontakty s 

vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú 

zodpovedné za riadenie hraníc, vrátane 

c) udržiavať pravidelné kontakty s 

vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú 

zodpovedné za riadenie hraníc, vrátane 
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pobrežnej stráže v rozsahu, v akom 

vykonáva úlohy kontroly hraníc a sústavne 

informovať vedúceho národného 

koordinačného centra. 

pobrežnej stráže v rozsahu, v akom 

vykonáva úlohy kontroly hraníc, a sústavne 

informovať kontaktné miesto určené 

dotknutým členským štátom. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Styčný dôstojník by mal mať skôr právo dostávať informácie než priamy prístup do národného 

koordinačného centra a príslušných systémov. Sú s tým spojené praktické otázky a tiež otázky 

dôvernosti v prípade, ak by národné koordinačné centrum zahŕňalo aj iné systémy. 

 

Pozmeňujúci návrh  492 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Správa styčného dôstojníka je 

súčasťou posudzovania zraniteľnosti 

uvedeného v článku 12. 

5. Správa styčného dôstojníka je 

súčasťou posudzovania zraniteľnosti 

uvedeného v článku 12. Správa sa 

postupuje dotknutému členskému štátu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  493 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Správa styčného dôstojníka je 

súčasťou posudzovania zraniteľnosti 

uvedeného v článku 12. 

5. Záverečná správa styčného 

dôstojníka sa zohľadňuje pri vypracovaní 

posúdenia zraniteľnosti uvedeného v 

článku 12. Správa sa následne poskytuje 

dotknutému členskému štátu. 

Or. en 



 

AM\1092760SK.doc 71/143 PE582.070v01-00 

 SK 

Odôvodnenie 

Ak sa záverečná správa styčného dôstojníka zašle členskému štátu, zaistí sa tým 

transparentnosť a členský štát bude informovaný o zistených problémoch, takže môže ihneď 

prijať nápravné opatrenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  494 

Ana Gomes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra posudzuje technické 

vybavenie, systémy, kapacity, zdroje a 

pohotovostné plány členských štátov 

súvisiace s kontrolou hraníc. Toto 

posudzovanie sa zakladá na informáciách, 

ktoré poskytol členský štát a styčný 

dôstojník, na informáciách získaných zo 

systému Eurosur, najmä o stupňoch vplyvu 

priradených úsekom vonkajších 

pozemných a námorných hraníc každého 

členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) 

č. 1052/2013, a na správach a 

vyhodnoteniach spoločných operácií, 

pilotných projektov, rýchlych 

pohraničných zásahov a iných činností 

agentúry. 

1. Agentúra každoročne posudzuje 

technické vybavenie, systémy, kapacity, 

zdroje a pohotovostné plány členských 

štátov súvisiace s kontrolou hraníc. 

Z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť 

Európskeho parlamentu môže agentúra 

kedykoľvek uskutočniť núdzovú 

aktualizáciu. Toto posudzovanie sa 

zakladá na informáciách, ktoré poskytol 

členský štát a styčný dôstojník, na 

informáciách získaných zo systému 

Eurosur, najmä o stupňoch vplyvu 

priradených úsekom vonkajších 

pozemných a námorných hraníc každého 

členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) 

č. 1052/2013, a na správach a 

vyhodnoteniach spoločných operácií, 

pilotných projektov, rýchlych 

pohraničných zásahov a iných činností 

agentúry, ako aj príspevkov organizácií 

občianskej spoločnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  495 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra posudzuje technické 

vybavenie, systémy, kapacity, zdroje a 

pohotovostné plány členských štátov 

súvisiace s kontrolou hraníc. Toto 

posudzovanie sa zakladá na informáciách, 

ktoré poskytol členský štát a styčný 

dôstojník, na informáciách získaných zo 

systému Eurosur, najmä o stupňoch vplyvu 

priradených úsekom vonkajších 

pozemných a námorných hraníc každého 

členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) 

č. 1052/2013, a na správach a 

vyhodnoteniach spoločných operácií, 

pilotných projektov, rýchlych 

pohraničných zásahov a iných činností 

agentúry. 

1. Centrum pre analýzu rizík 

a posudzovanie zraniteľnosti posudzuje 

technické vybavenie, systémy, kapacity, 

zdroje a pohotovostné plány členských 

štátov súvisiace s kontrolou hraníc. Toto 

posudzovanie sa zakladá na informáciách, 

ktoré poskytol členský štát a styčný 

dôstojník, na informáciách získaných zo 

systému Eurosur, najmä o stupňoch vplyvu 

priradených úsekom vonkajších 

pozemných a námorných hraníc každého 

členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) 

č. 1052/2013, a na správach a 

vyhodnoteniach spoločných operácií, 

pilotných projektov, rýchlych 

pohraničných zásahov a iných činností 

agentúry. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Z dôvodov efektivity, ako aj aby sa zabránilo zdvojovaniu úloh, je logickejšie mať v rámci 

agentúry jedno centrum (ako navrhuje Komisia) zodpovedné za vykonávanie monitorovania 

a analýzy rizík a aj za posudzovanie zraniteľnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  496 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra posudzuje technické 

vybavenie, systémy, kapacity, zdroje a 

pohotovostné plány členských štátov 

súvisiace s kontrolou hraníc. Toto 

posudzovanie sa zakladá na informáciách, 

ktoré poskytol členský štát a styčný 

dôstojník, na informáciách získaných zo 

systému Eurosur, najmä o stupňoch vplyvu 

priradených úsekom vonkajších 

1. Agentúra posudzuje technické 

vybavenie, systémy, kapacity, zdroje a 

pohotovostné plány členských štátov 

súvisiace s kontrolou hraníc. Toto 

posudzovanie sa uskutočňuje v spolupráci 

s členskými štátmi EÚ a zakladá sa na 

informáciách, ktoré poskytol členský štát a 

styčný dôstojník, na informáciách 

získaných zo systému Eurosur, najmä o 
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pozemných a námorných hraníc každého 

členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) 

č. 1052/2013, a na správach a 

vyhodnoteniach spoločných operácií, 

pilotných projektov, rýchlych 

pohraničných zásahov a iných činností 

agentúry. 

stupňoch vplyvu priradených úsekom 

vonkajších pozemných a námorných hraníc 

každého členského štátu v súlade s 

nariadením (EÚ) č. 1052/2013, a na 

správach a vyhodnoteniach spoločných 

operácií, pilotných projektov, rýchlych 

pohraničných zásahov a iných činností 

agentúry. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  497 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra posudzuje technické 

vybavenie, systémy, kapacity, zdroje a 

pohotovostné plány členských štátov 

súvisiace s kontrolou hraníc. Toto 

posudzovanie sa zakladá na informáciách, 

ktoré poskytol členský štát a styčný 

dôstojník, na informáciách získaných zo 

systému Eurosur, najmä o stupňoch vplyvu 

priradených úsekom vonkajších 

pozemných a námorných hraníc každého 

členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) 

č. 1052/2013, a na správach a 

vyhodnoteniach spoločných operácií, 

pilotných projektov, rýchlych 

pohraničných zásahov a iných činností 

agentúry. 

1. Agentúra posudzuje technické 

vybavenie, systémy, kapacity, zdroje, a ak 

je to možné, pohotovostné plány členských 

štátov nevyhnutné na kontrolu vonkajších 

hraníc. Riadiaca rada schvaľuje 

objektívne ukazovatele, na základe 

ktorých rozhoduje o tom, ktorý členský 

štát má byť posúdený prednostne. Toto 

posudzovanie sa zakladá na informáciách, 

ktoré poskytol členský štát a prípadne 

styčný dôstojník, na informáciách 

získaných zo systému Eurosur, najmä o 

stupňoch vplyvu priradených úsekom 

vonkajších pozemných a námorných hraníc 

každého členského štátu v súlade s 

nariadením (EÚ) č. 1052/2013, a na 

správach a vyhodnoteniach spoločných 

operácií, pilotných projektov, rýchlych 

pohraničných zásahov a iných činností 

agentúry v oblasti riadenia hraníc. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  498 

Csaba Sógor, Traian Ungureanu 
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Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra posudzuje technické 

vybavenie, systémy, kapacity, zdroje a 

pohotovostné plány členských štátov 

súvisiace s kontrolou hraníc. Toto 

posudzovanie sa zakladá na informáciách, 

ktoré poskytol členský štát a styčný 

dôstojník, na informáciách získaných zo 

systému Eurosur, najmä o stupňoch vplyvu 

priradených úsekom vonkajších 

pozemných a námorných hraníc každého 

členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) 

č. 1052/2013, a na správach a 

vyhodnoteniach spoločných operácií, 

pilotných projektov, rýchlych 

pohraničných zásahov a iných činností 

agentúry. 

1. Agentúra posudzuje technické 

vybavenie, systémy, kapacity, zdroje a 

pohotovostné plány členských štátov 

súvisiace s kontrolou hraníc, ako aj výzvy 

a hrozby v oblasti účinného riadenia 

hraníc, ktorým čelia členské štáty, a ich 

schopnosť reagovať na tieto výzvy a 

hrozby. Toto posudzovanie sa zakladá na 

informáciách, ktoré poskytol členský štát a 

styčný dôstojník, na informáciách 

získaných zo systému Eurosur, najmä o 

stupňoch vplyvu priradených úsekom 

vonkajších pozemných a námorných hraníc 

každého členského štátu v súlade s 

nariadením (EÚ) č. 1052/2013, a na 

správach a vyhodnoteniach spoločných 

operácií, pilotných projektov, rýchlych 

pohraničných zásahov a iných činností 

agentúry. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  499 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Birgit 

Sippel 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra posudzuje technické 

vybavenie, systémy, kapacity, zdroje a 

pohotovostné plány členských štátov 

súvisiace s kontrolou hraníc. Toto 

posudzovanie sa zakladá na informáciách, 

ktoré poskytol členský štát a styčný 

dôstojník, na informáciách získaných zo 

systému Eurosur, najmä o stupňoch vplyvu 

priradených úsekom vonkajších 

pozemných a námorných hraníc každého 

členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) 

1. Na základe analýzy rizík 

pripravenej v súlade s článkom 10 ods. 3 

výkonný riaditeľ navrhne riadiacej rade 

súbor objektívnych kritérií, na základe 

ktorých bude agentúra vykonávať 

posudzovanie zraniteľnosti všetkých 

členských štátov s vonkajšími hranicami. 
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č. 1052/2013, a na správach a 

vyhodnoteniach spoločných operácií, 

pilotných projektov, rýchlych 

pohraničných zásahov a iných činností 

agentúry. 

 Pred navrhnutím tohto súboru 

objektívnych kritérií výkonný riaditeľ 

uskutoční konzultácie s úradníkom pre 

základné práva a zohľadní jeho názor, 

a to s cieľom zaistiť, aby kritériá, na 

základe ktorých sa posudzuje 

zraniteľnosť, odrážali potrebu zaistiť 

rešpektovanie základných práv v súlade 

s právom Únie v súvislosti so všetkými 

aspektmi kontroly hraníc. 

 Cieľom tohto posúdenia zraniteľnosti je 

posúdiť dostupnú infraštruktúru (vrátane 

prijímacej kapacity), technické vybavenie, 

systémy, kapacity, zdroje a pohotovostné 

plány členských štátov v kontexte kontroly 

hraníc. Toto posudzovanie sa zakladá na 

informáciách, ktoré poskytol členský štát a 

styčný dôstojník, na informáciách 

získaných zo systému Eurosur, najmä o 

stupňoch vplyvu priradených úsekom 

vonkajších pozemných a námorných hraníc 

každého členského štátu v súlade s 

nariadením (EÚ) č. 1052/2013, a na 

správach a vyhodnoteniach spoločných 

operácií, pilotných projektov, rýchlych 

pohraničných zásahov a iných činností 

agentúry. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Komisiou predložený návrh nijako nespája analýzu rizík uskutočňovanú podľa článku 10 

a posudzovanie zraniteľnosti uskutočňované podľa článku 12. Posudzovanie zraniteľnosti 

musí vychádzať z objektívnych kritérií. Je prirodzené, že tieto kritériá by mali vychádzať 

z rizika na vonkajších hraniciach zisteného agentúrou. Tieto kritériá by mali okrem iného 

zaistiť, aby sa pri posudzovaní zraniteľnosti hraníc členských štátov zohľadnila aj schopnosť 

členských štátov dodržiavať pri výkone kontroly hraníc základné práva v súlade s právom 

Únie. 
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Pozmeňujúci návrh  500 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra posudzuje technické 

vybavenie, systémy, kapacity, zdroje a 

pohotovostné plány členských štátov 

súvisiace s kontrolou hraníc. Toto 

posudzovanie sa zakladá na informáciách, 

ktoré poskytol členský štát a styčný 

dôstojník, na informáciách získaných zo 

systému Eurosur, najmä o stupňoch 

vplyvu priradených úsekom vonkajších 

pozemných a námorných hraníc každého 

členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) 

č. 1052/2013, a na správach a 

vyhodnoteniach spoločných operácií, 

pilotných projektov, rýchlych 

pohraničných zásahov a iných činností 

agentúry. 

1. Agentúra posudzuje technické 

vybavenie, systémy, kapacity, zdroje, 

pripravenosť a pohotovostné plány 

členských štátov súvisiace s kontrolou 

hraníc. Pri tomto posudzovaní sa 

využívajú objektívne kritériá vymedzené 

riadiacou radou a zakladá sa na 

informáciách, ktoré poskytol členský štát a 

styčný dôstojník, na informáciách 

získaných zo systému EUROSUR, najmä o 

stupňoch vplyvu priradených úsekom 

vonkajších pozemných a námorných hraníc 

každého členského štátu v súlade s 

nariadením (EÚ) č. 1052/2013, a na 

správach a vyhodnoteniach spoločných 

operácií, pilotných projektov, rýchlych 

pohraničných zásahov a iných činností 

agentúry. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  501 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra posudzuje technické 

vybavenie, systémy, kapacity, zdroje a 

pohotovostné plány členských štátov 

súvisiace s kontrolou hraníc. Toto 

posudzovanie sa zakladá na informáciách, 

ktoré poskytol členský štát a styčný 

dôstojník, na informáciách získaných zo 

systému Eurosur, najmä o stupňoch vplyvu 

priradených úsekom vonkajších 

pozemných a námorných hraníc každého 

1. Agentúra posudzuje technické 

vybavenie, systémy, kapacity, zdroje a 

pohotovostné plány členských štátov 

súvisiace s kontrolou hraníc 

a dodržiavaním základných práv v jej 

rámci. Toto posudzovanie sa zakladá na 

informáciách, ktoré poskytol členský štát a 

styčný dôstojník, na informáciách 

získaných zo systému Eurosur, najmä o 

stupňoch vplyvu priradených úsekom 
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členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) 

č. 1052/2013, a na správach a 

vyhodnoteniach spoločných operácií, 

pilotných projektov, rýchlych 

pohraničných zásahov a iných činností 

agentúry. 

vonkajších pozemných a námorných hraníc 

každého členského štátu v súlade s 

nariadením (EÚ) č. 1052/2013, a na 

správach a vyhodnoteniach spoločných 

operácií, pilotných projektov, rýchlych 

pohraničných zásahov a iných činností 

agentúry. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  502 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra posudzuje technické 

vybavenie, systémy, kapacity, zdroje a 

pohotovostné plány členských štátov 

súvisiace s kontrolou hraníc. Toto 

posudzovanie sa zakladá na informáciách, 

ktoré poskytol členský štát a styčný 

dôstojník, na informáciách získaných zo 

systému Eurosur, najmä o stupňoch vplyvu 

priradených úsekom vonkajších 

pozemných a námorných hraníc každého 

členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) 

č. 1052/2013, a na správach a 

vyhodnoteniach spoločných operácií, 

pilotných projektov, rýchlych 

pohraničných zásahov a iných činností 

agentúry. 

1. Agentúra preventívne posudzuje 

technické vybavenie, systémy, kapacity, 

zdroje a pohotovostné plány členských 

štátov súvisiace s kontrolou hraníc. Pri 

tomto posudzovaní sa využívajú objektívne 

kritériá vymedzené riadiacou radou a 

zakladá sa na informáciách, ktoré poskytol 

členský štát a styčný dôstojník, na 

informáciách získaných zo systému 

Eurosur, najmä o stupňoch vplyvu 

priradených úsekom vonkajších 

pozemných a námorných hraníc každého 

členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) 

č. 1052/2013, a na správach a 

vyhodnoteniach spoločných operácií, 

pilotných projektov, rýchlych 

pohraničných zásahov a iných činností 

agentúry. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  503 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra posudzuje technické 

vybavenie, systémy, kapacity, zdroje a 

pohotovostné plány členských štátov 

súvisiace s kontrolou hraníc. Toto 

posudzovanie sa zakladá na informáciách, 

ktoré poskytol členský štát a styčný 

dôstojník, na informáciách získaných zo 

systému Eurosur, najmä o stupňoch vplyvu 

priradených úsekom vonkajších 

pozemných a námorných hraníc každého 

členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) 

č. 1052/2013, a na správach a 

vyhodnoteniach spoločných operácií, 

pilotných projektov, rýchlych 

pohraničných zásahov a iných činností 

agentúry. 

1. Agentúra posudzuje technické 

vybavenie, systémy, kapacity, zdroje a 

pohotovostné plány členských štátov 

súvisiace s kontrolou hraníc 

a dodržiavaním základných práv v jej 

rámci. Toto posudzovanie sa zakladá na 

informáciách, ktoré poskytol členský štát a 

styčný dôstojník, na informáciách 

získaných zo systému Eurosur, najmä o 

stupňoch vplyvu priradených úsekom 

vonkajších pozemných a námorných hraníc 

každého členského štátu v súlade s 

nariadením (EÚ) č. 1052/2013, a na 

správach a vyhodnoteniach spoločných 

operácií, pilotných projektov, rýchlych 

pohraničných zásahov a iných činností 

agentúry. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  504 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Posudzovanie zraniteľnosti je 

založené na objektívnych kritériách. 

O týchto kritériách rozhoduje riadiaca 

rada. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  505 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 b (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1b. Posudzovanie dodržiavania 

základných práv zahŕňa prítomnosť 

a účinnosť nástrojov zavedených na 

zaistenie ochrany a záchrany životov 

utečencov a migrantov, prístup ľudí 

prichádzajúcich na hranice 

k informáciám a ku kvalitnej právnej 

pomoci, ich nasmerovanie na príslušné 

postupy a prístup k účinným nápravným 

prostriedkom. Metodika tohto aspektu 

posudzovania zraniteľnosti sa určí po 

konzultácii s úradníkom pre základné 

práva a poradným fórom, ako aj s inými 

príslušnými agentúrami EÚ ako Európsky 

podporný úrad pre azyl a Agentúra pre 

základné práva. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  506 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty poskytnú na žiadosť 

agentúry informácie o technickom 

vybavení, personáli a finančných zdrojoch, 

ktoré sú dostupné na vnútroštátnej úrovni 

na vykonávanie kontroly hraníc, a 

predkladajú svoje pohotovostné plány. 

2. Členské štáty poskytnú na žiadosť 

agentúry informácie potrebné na 

posúdenie zraniteľnosti, najmä o stave 

fungovania všetkých postupov na 

hraniciach, technickom vybavení, 

personáli a finančných zdrojoch, ktoré sú 

dostupné na vnútroštátnej úrovni na 

vykonávanie kontroly hraníc, a predkladajú 

svoje pohotovostné plány.  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  507 

Miriam Dalli 
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Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty poskytnú na žiadosť 

agentúry informácie o technickom 

vybavení, personáli a finančných zdrojoch, 

ktoré sú dostupné na vnútroštátnej úrovni 

na vykonávanie kontroly hraníc, a 

predkladajú svoje pohotovostné plány. 

2. Členské štáty poskytnú na žiadosť 

agentúry informácie o technickom 

vybavení, personáli a v rozsahu, v akom je 

to možné, o finančných zdrojoch, ktoré sú 

dostupné na vnútroštátnej úrovni na 

vykonávanie kontroly hraníc, a poskytnú 

informácie o svojich pohotovostných 

plánoch v oblasti riadenia hraníc. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V prípade členských štátov, kde je kontrola hraníc len jednou z rôznych funkcií vykonávaných 

jedným orgánom, by bolo ťažké uviesť množstvo finančných zdrojov dostupných na kontrolu 

hraníc. 

 

Pozmeňujúci návrh  508 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty poskytnú na žiadosť 

agentúry informácie o technickom 

vybavení, personáli a finančných zdrojoch, 

ktoré sú dostupné na vnútroštátnej úrovni 

na vykonávanie kontroly hraníc, a 

predkladajú svoje pohotovostné plány. 

2. Členské štáty poskytnú na žiadosť 

agentúry informácie potrebné na 

posúdenie zraniteľnosti, najmä o stave 

fungovania všetkých postupov na 

hraniciach v súlade so smernicou 

Európskeho parlamentu a Rady 

2013/32/EÚ, o technickom vybavení, 

personáli a finančných zdrojoch, ktoré sú 

dostupné na vnútroštátnej úrovni na 

vykonávanie kontroly hraníc, a predkladajú 

svoje pohotovostné plány. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  509 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty poskytnú na žiadosť 

agentúry informácie o technickom 

vybavení, personáli a finančných zdrojoch, 

ktoré sú dostupné na vnútroštátnej úrovni 

na vykonávanie kontroly hraníc, a 

predkladajú svoje pohotovostné plány. 

2. Členské štáty poskytnú na žiadosť 

agentúry informácie o infraštruktúre, 

technickom vybavení, personáli a 

finančných zdrojoch, ktoré sú dostupné na 

vnútroštátnej úrovni na vykonávanie 

kontroly hraníc, a predkladajú svoje 

pohotovostné plány. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  510 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty poskytnú na žiadosť 

agentúry informácie o technickom 

vybavení, personáli a finančných zdrojoch, 

ktoré sú dostupné na vnútroštátnej úrovni 

na vykonávanie kontroly hraníc, a 

predkladajú svoje pohotovostné plány. 

2. Členské štáty poskytnú na žiadosť 

agentúry informácie o technickom 

vybavení, personáli a finančných zdrojoch, 

ktoré sú dostupné na vnútroštátnej úrovni 

na vykonávanie kontroly vonkajších 

hraníc. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  511 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty poskytnú na žiadosť 

agentúry informácie o technickom 

vybavení, personáli a finančných zdrojoch, 

ktoré sú dostupné na vnútroštátnej úrovni 

na vykonávanie kontroly hraníc, a 

predkladajú svoje pohotovostné plány. 

2. Členské štáty poskytnú na žiadosť 

centra informácie o technickom vybavení, 

personáli a finančných zdrojoch, ktoré sú 

dostupné na vnútroštátnej úrovni na 

vykonávanie kontroly hraníc, a predkladajú 

svoje pohotovostné plány. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  512 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Cieľom posúdenia zraniteľnosti je, 

aby agentúra posúdila schopnosť a 

pripravenosť členských štátov čeliť 

aktuálnym problémom vrátane súčasných a 

budúcich hrozieb a tlakov na vonkajších 

hraniciach na stanovenie, najmä v prípade 

tých členských štátov, ktoré sú vystavené 

osobitným a neúmerným tlakom, možných 

bezprostredných dôsledkov na vonkajších 

hraniciach a ich následného vplyvu na 

fungovanie schengenského priestoru a na 

posúdenie schopnosti týchto štátov prispieť 

do rezervy rýchleho nasadenia uvedenej v 

článku 19 ods. 5. Týmto posúdením nie je 

dotknutý mechanizmus schengenského 

hodnotenia. 

3. Cieľom posúdenia zraniteľnosti je, 

aby agentúra posúdila schopnosť a 

pripravenosť členských štátov čeliť 

aktuálnym problémom vrátane súčasných a 

budúcich hrozieb a tlakov na vonkajších 

hraniciach na stanovenie, najmä v prípade 

tých členských štátov, ktoré sú vystavené 

osobitným a neúmerným tlakom, možných 

bezprostredných dôsledkov na vonkajších 

hraniciach a ich následného vplyvu na 

verejný poriadok a vnútornú bezpečnosť 

v EÚ a na posúdenie schopnosti týchto 

štátov prispieť do rezervy rýchleho 

nasadenia uvedenej v článku 19 ods. 5 pri 

súčasnom zohľadnení ich vnútroštátnych 

potrieb. Týmto posúdením nie je dotknutý 

mechanizmus schengenského hodnotenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  513 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Kati Piri, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Elly Schlein, Birgit Sippel 
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Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Cieľom posúdenia zraniteľnosti je, 

aby agentúra posúdila schopnosť a 

pripravenosť členských štátov čeliť 

aktuálnym problémom vrátane súčasných a 

budúcich hrozieb a tlakov na vonkajších 

hraniciach na stanovenie, najmä v prípade 

tých členských štátov, ktoré sú vystavené 

osobitným a neúmerným tlakom, možných 

bezprostredných dôsledkov na vonkajších 

hraniciach a ich následného vplyvu na 

fungovanie schengenského priestoru a na 

posúdenie schopnosti týchto štátov prispieť 

do rezervy rýchleho nasadenia uvedenej v 

článku 19 ods. 5. Týmto posúdením nie je 

dotknutý mechanizmus schengenského 

hodnotenia. 

3. Cieľom posúdenia zraniteľnosti je, 

aby agentúra posúdila schopnosť a 

pripravenosť členských štátov čeliť 

aktuálnym problémom vrátane súčasných a 

budúcich výziev, ich schopnosť humánne 

a s plnohodnotným rešpektovaním 

základných práv zvládať príchod veľkých 

počtov osôb, z ktorých mnohé môžu 

potrebovať medzinárodnú ochranu; 

dostupnosť primerane kvalifikovaného 

a vyškoleného personálu, existenciu 

mechanizmov spolupráce s príslušnými 

agentúrami Únie, medzinárodnými 

organizáciami a občianskou 

spoločnosťou a zistila, najmä v prípade 

tých členských štátov, ktoré sú vystavené 

osobitným a neúmerným tlakom, možné 

bezprostredné dôsledky na vonkajších 

hraniciach a ich následný vplyv na 

fungovanie schengenského priestoru a na 

posúdenie schopnosti týchto štátov prispieť 

do rezervy rýchleho nasadenia uvedenej v 

článku 19 ods. 5. Posúdením zraniteľnosti 

nie je dotknutý mechanizmus 

schengenského hodnotenia. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Posúdením zraniteľnosti sa musí preskúmať aj schopnosť členských štátov humánne zvládať 

veľké počty osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo o ňu chcú požiadať, ako aj to, 

či existujú mechanizmy spolupráce s inými orgánmi, ktoré môžu byť aktívne na vonkajších 

hraniciach. 

 

Pozmeňujúci návrh  514 

Filiz Hyusmenova 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Cieľom posúdenia zraniteľnosti je, 

aby agentúra posúdila schopnosť a 

pripravenosť členských štátov čeliť 

aktuálnym problémom vrátane súčasných a 

budúcich hrozieb a tlakov na vonkajších 

hraniciach na stanovenie, najmä v prípade 

tých členských štátov, ktoré sú vystavené 

osobitným a neúmerným tlakom, možných 

bezprostredných dôsledkov na vonkajších 

hraniciach a ich následného vplyvu na 

fungovanie schengenského priestoru a na 

posúdenie schopnosti týchto štátov prispieť 

do rezervy rýchleho nasadenia uvedenej v 

článku 19 ods. 5. Týmto posúdením nie je 

dotknutý mechanizmus schengenského 

hodnotenia. 

3. Cieľom posúdenia zraniteľnosti je, 

aby agentúra posúdila schopnosť a 

pripravenosť členských štátov čeliť 

aktuálnym problémom vrátane súčasných a 

budúcich hrozieb a tlakov na vonkajších 

hraniciach na stanovenie, najmä v prípade 

tých členských štátov, ktoré sú vystavené 

osobitným a neúmerným tlakom, možných 

bezprostredných dôsledkov na vonkajších 

hraniciach a ich následného vplyvu na 

fungovanie schengenského priestoru a na 

vnútornú bezpečnosť Európskej únie, a na 

posúdenie schopnosti týchto štátov prispieť 

do rezervy rýchleho nasadenia uvedenej v 

článku 19 ods. 5. Týmto posúdením nie je 

dotknutý mechanizmus schengenského 

hodnotenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  515 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Cieľom posúdenia zraniteľnosti je, 

aby agentúra posúdila schopnosť a 

pripravenosť členských štátov čeliť 

aktuálnym problémom vrátane súčasných 

a budúcich hrozieb a tlakov na vonkajších 

hraniciach na stanovenie, najmä v prípade 

tých členských štátov, ktoré sú vystavené 

osobitným a neúmerným tlakom, možných 

bezprostredných dôsledkov na vonkajších 

hraniciach a ich následného vplyvu na 

fungovanie schengenského priestoru a na 

posúdenie schopnosti týchto štátov prispieť 

do rezervy rýchleho nasadenia uvedenej v 

článku 19 ods. 5. Týmto posúdením nie je 

dotknutý mechanizmus schengenského 

hodnotenia. 

3. Cieľom posúdenia zraniteľnosti je, 

aby agentúra preventívne posúdila 

schopnosť a pripravenosť členských štátov 

čeliť problémom vrátane súčasných a 

budúcich hrozieb a tlakov na vonkajších 

hraniciach na stanovenie, najmä v prípade 

tých členských štátov, ktoré sú vystavené 

osobitným a neúmerným tlakom, možných 

bezprostredných dôsledkov na vonkajších 

hraniciach a ich následného vplyvu na 

fungovanie schengenského priestoru a na 

posúdenie schopnosti týchto štátov prispieť 

do rezervy rýchleho nasadenia uvedenej v 

článku 19 ods. 5. V prípade možnosti 

bezprostredných dôsledkov na vonkajších 

hraniciach a následného vplyvu na 
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fungovanie schengenského priestoru sa 

v pri tomto posúdení zohľadňuje 

mechanizmus schengenského hodnotenia, 

ktorý ním nie je dotknutý. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  516 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Cieľom posúdenia zraniteľnosti je, 

aby agentúra posúdila schopnosť a 

pripravenosť členských štátov čeliť 

aktuálnym problémom vrátane súčasných a 

budúcich hrozieb a tlakov na vonkajších 

hraniciach na stanovenie, najmä v prípade 

tých členských štátov, ktoré sú vystavené 

osobitným a neúmerným tlakom, možných 

bezprostredných dôsledkov na vonkajších 

hraniciach a ich následného vplyvu na 

fungovanie schengenského priestoru a na 

posúdenie schopnosti týchto štátov prispieť 

do rezervy rýchleho nasadenia uvedenej v 

článku 19 ods. 5. Týmto posúdením nie je 

dotknutý mechanizmus schengenského 

hodnotenia. 

3. Cieľom posúdenia zraniteľnosti je, 

aby centrum posúdilo schopnosť a 

pripravenosť členských štátov čeliť 

aktuálnym problémom vrátane súčasných a 

budúcich hrozieb a tlakov na vonkajších 

hraniciach na stanovenie, najmä v prípade 

tých členských štátov, ktoré sú vystavené 

osobitným a neúmerným tlakom, možných 

bezprostredných dôsledkov na vonkajších 

hraniciach a ich následného vplyvu na 

fungovanie schengenského priestoru a na 

posúdenie schopnosti týchto štátov prispieť 

do rezervy rýchleho nasadenia uvedenej v 

článku 19 ods. 5. Cieľom posúdenia je aj 

zhodnotiť schopnosť členských štátov 

dodržiavať v týchto situáciách základné 

práva. Týmto posúdením nie je dotknutý 

mechanizmus schengenského hodnotenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  517 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Cieľom posúdenia zraniteľnosti je, 

aby agentúra posúdila schopnosť a 

pripravenosť členských štátov čeliť 

aktuálnym problémom vrátane súčasných a 

budúcich hrozieb a tlakov na vonkajších 

hraniciach na stanovenie, najmä v prípade 

tých členských štátov, ktoré sú vystavené 

osobitným a neúmerným tlakom, možných 

bezprostredných dôsledkov na vonkajších 

hraniciach a ich následného vplyvu na 

fungovanie schengenského priestoru a na 

posúdenie schopnosti týchto štátov prispieť 

do rezervy rýchleho nasadenia uvedenej v 

článku 19 ods. 5. Týmto posúdením nie je 

dotknutý mechanizmus schengenského 

hodnotenia. 

3. Cieľom posúdenia zraniteľnosti je, 

aby agentúra posúdila schopnosť a 

pripravenosť členských štátov čeliť 

aktuálnym problémom vrátane súčasných a 

budúcich hrozieb a tlakov na vonkajších 

hraniciach na stanovenie, najmä v prípade 

tých členských štátov, ktoré sú vystavené 

osobitným a neúmerným tlakom, možných 

bezprostredných dôsledkov na vonkajších 

hraniciach a na posúdenie schopnosti 

týchto štátov prispieť do rezervy rýchleho 

nasadenia uvedenej v článku 19 ods. 5. 

Týmto posúdením nie je dotknutý 

mechanizmus schengenského hodnotenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  518 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Merja Kyllönen, Christine Revault 

D'Allonnes Bonnefoy, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Cieľom posúdenia zraniteľnosti je, 

aby agentúra posúdila schopnosť a 

pripravenosť členských štátov čeliť 

aktuálnym problémom vrátane súčasných a 

budúcich hrozieb a tlakov na vonkajších 

hraniciach na stanovenie, najmä v prípade 

tých členských štátov, ktoré sú vystavené 

osobitným a neúmerným tlakom, možných 

bezprostredných dôsledkov na vonkajších 

hraniciach a ich následného vplyvu na 

fungovanie schengenského priestoru a na 

posúdenie schopnosti týchto štátov prispieť 

do rezervy rýchleho nasadenia uvedenej v 

článku 19 ods. 5. Týmto posúdením nie je 

dotknutý mechanizmus schengenského 

hodnotenia. 

3. Cieľom posúdenia zraniteľnosti je, 

aby agentúra posúdila schopnosť a 

pripravenosť členských štátov čeliť 

aktuálnym problémom vrátane súčasných a 

budúcich hrozieb a tlakov na vonkajších 

hraniciach na stanovenie, najmä v prípade 

tých členských štátov, ktoré sú vystavené 

osobitným a neúmerným tlakom, možných 

bezprostredných dôsledkov na vonkajších 

hraniciach, a to aj v oblasti riadneho 

fungovania cezhraničnej dopravy, 

logistiky a prepojení infraštruktúry, a ich 

následného vplyvu na fungovanie 

schengenského priestoru a na posúdenie 

schopnosti týchto štátov prispieť do 

rezervy rýchleho nasadenia uvedenej v 



 

AM\1092760SK.doc 87/143 PE582.070v01-00 

 SK 

článku 19 ods. 5. Týmto posúdením nie je 

dotknutý mechanizmus schengenského 

hodnotenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  519 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Členské štáty môžu predložiť 

k posúdeniu zraniteľnosti písomné 

pripomienky, ak sa tak rozhodnú; tieto 

písomné pripomienky sa pripoja 

k posúdeniu zraniteľnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  520 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Výsledky posúdenia zraniteľnosti 

sa predkladajú dozornej rade, ktorá 

poskytuje poradenstvo výkonnému 

riaditeľovi o opatreniach, ktoré majú 

prijať členské štáty na základe výsledkov 

posúdenia zraniteľnosti, so zohľadnením 

analýzy rizík, ktorú vykonala agentúra, a 

výsledkov mechanizmu schengenského 

hodnotenia. 

4. Výsledky posúdenia zraniteľnosti 

sa predkladajú dotknutým členským 

štátom, ktoré k týmto výsledkom môžu 

vyjadriť pripomienky. Výkonný riaditeľ 

potom odporučí opatrenia, ktoré majú 

prijať členské štáty na základe výsledkov 

posúdenia zraniteľnosti, so zohľadnením 

analýzy rizík, ktorú vykonala agentúra, a 

výsledkov mechanizmu schengenského 

hodnotenia. 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  521 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Výsledky posúdenia zraniteľnosti 

sa predkladajú dozornej rade, ktorá 

poskytuje poradenstvo výkonnému 

riaditeľovi o opatreniach, ktoré majú prijať 

členské štáty na základe výsledkov 

posúdenia zraniteľnosti, so zohľadnením 

analýzy rizík, ktorú vykonala agentúra, a 

výsledkov mechanizmu schengenského 

hodnotenia. 

4. Výsledky posúdenia zraniteľnosti 

sa predkladajú poradnej rade a riadiacej 

rade, ktorá poskytuje poradenstvo 

výkonnému riaditeľovi o opatreniach, ktoré 

majú prijať členské štáty na základe 

výsledkov posúdenia zraniteľnosti, so 

zohľadnením analýzy rizík, ktorú vykonalo 

centrum, a výsledkov mechanizmu 

schengenského hodnotenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  522 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Výsledky posúdenia zraniteľnosti 

sa predkladajú dozornej rade, ktorá 

poskytuje poradenstvo výkonnému 

riaditeľovi o opatreniach, ktoré majú prijať 

členské štáty na základe výsledkov 

posúdenia zraniteľnosti, so zohľadnením 

analýzy rizík, ktorú vykonala agentúra, a 

výsledkov mechanizmu schengenského 

hodnotenia. 

4. Výsledky posúdenia zraniteľnosti 

sa predkladajú riadiacej rade, ktorá 

poskytuje poradenstvo výkonnému 

riaditeľovi o opatreniach, ktoré majú prijať 

členské štáty na základe výsledkov 

posúdenia zraniteľnosti, so zohľadnením 

analýzy rizík, ktorú vykonala agentúra, a 

výsledkov mechanizmu schengenského 

hodnotenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  523 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos 
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Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Výsledky posúdenia zraniteľnosti 

sa predkladajú dozornej rade, ktorá 

poskytuje poradenstvo výkonnému 

riaditeľovi o opatreniach, ktoré majú prijať 

členské štáty na základe výsledkov 

posúdenia zraniteľnosti, so zohľadnením 

analýzy rizík, ktorú vykonala agentúra, a 

výsledkov mechanizmu schengenského 

hodnotenia. 

4. Výsledky posúdenia zraniteľnosti 

sa predkladajú poradnej rade, ktorá 

poskytuje poradenstvo výkonnému 

riaditeľovi o opatreniach, ktoré majú prijať 

členské štáty na základe výsledkov 

posúdenia zraniteľnosti, so zohľadnením 

analýzy rizík, ktorú vykonala agentúra, a 

výsledkov mechanizmu schengenského 

hodnotenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  524 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Výsledky posúdenia zraniteľnosti 

sa predkladajú dozornej rade, ktorá 

poskytuje poradenstvo výkonnému 

riaditeľovi o opatreniach, ktoré majú prijať 

členské štáty na základe výsledkov 

posúdenia zraniteľnosti, so zohľadnením 

analýzy rizík, ktorú vykonala agentúra, a 

výsledkov mechanizmu schengenského 

hodnotenia. 

4. Výsledky posúdenia zraniteľnosti 

sa spolu s prípadnými písomnými 

pripomienkami členských štátov, 
predkladajú dozornej rade, ktorá poskytuje 

poradenstvo výkonnému riaditeľovi o 

opatreniach, ktoré majú prijať členské štáty 

na základe výsledkov posúdenia 

zraniteľnosti, so zohľadnením analýzy 

rizík, ktorú vykonala agentúra, a výsledkov 

mechanizmu schengenského hodnotenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  525 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 5 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Výkonný riaditeľ prijme 

rozhodnutie, v ktorom sa stanovia 

potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane 

využívania zdrojov v rámci finančných 

nástrojov Únie. Rozhodnutie výkonného 

riaditeľa je pre členský štát záväzné a 

stanovuje sa v ňom lehota, v rámci ktorej 

sa opatrenia musia prijať. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  526 

Carlos Coelho 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Výkonný riaditeľ prijme 

rozhodnutie, v ktorom sa stanovia 

potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane 

využívania zdrojov v rámci finančných 

nástrojov Únie. Rozhodnutie výkonného 

riaditeľa je pre členský štát záväzné a 

stanovuje sa v ňom lehota, v rámci ktorej 

sa opatrenia musia prijať. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  527 

Geoffrey Van Orden 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Výkonný riaditeľ prijme 

rozhodnutie, v ktorom sa stanovia 

5. Výkonný riaditeľ v úzkej 

spolupráci s vedúcim predstaviteľom 
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potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane 

využívania zdrojov v rámci finančných 

nástrojov Únie. Rozhodnutie výkonného 

riaditeľa je pre členský štát záväzné a 

stanovuje sa v ňom lehota, v rámci ktorej 

sa opatrenia musia prijať. 

dotknutého vnútroštátneho orgánu 

navrhne potrebné nápravné opatrenia, 

ktoré musí prijať dotknutý členský štát, 

vrátane využívania zdrojov v rámci 

finančných nástrojov Únie a stanoví 

lehotu, v rámci ktorej sa opatrenia musia 

prijať. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  528 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Výkonný riaditeľ prijme 

rozhodnutie, v ktorom sa stanovia 

potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane 

využívania zdrojov v rámci finančných 

nástrojov Únie. Rozhodnutie výkonného 

riaditeľa je pre členský štát záväzné a 

stanovuje sa v ňom lehota, v rámci ktorej 

sa opatrenia musia prijať. 

5. Výkonný riaditeľ po konzultácii 

s dotknutým členským štátom vydá 

odporúčanie, v ktorom sa stanovia 

potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane lehoty, 

v rámci ktorej sa opatrenia musia vykonať. 

Výkonný riaditeľ vyzve dotknuté členské 

štáty, aby prijali potrebné opatrenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  529 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Výkonný riaditeľ prijme 

rozhodnutie, v ktorom sa stanovia 

potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane 

využívania zdrojov v rámci finančných 

nástrojov Únie. Rozhodnutie výkonného 

riaditeľa je pre členský štát záväzné a 

5. Výkonný riaditeľ prijme 

odporúčanie, v ktorom sa stanovia 

potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane 

využívania zdrojov v rámci finančných 

nástrojov Únie.  
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stanovuje sa v ňom lehota, v rámci ktorej 

sa opatrenia musia prijať. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  530 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Výkonný riaditeľ prijme 

rozhodnutie, v ktorom sa stanovia 

potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane 

využívania zdrojov v rámci finančných 

nástrojov Únie. Rozhodnutie výkonného 

riaditeľa je pre členský štát záväzné a 

stanovuje sa v ňom lehota, v rámci ktorej 

sa opatrenia musia prijať. 

5. Výkonný riaditeľ prijme 

odporúčanie, v ktorom sa stanovia 

potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane 

využívania zdrojov v rámci finančných 

nástrojov Únie. Postup zahŕňa posúdenie 

vplyvov takýchto opatrení na základné 

práva a zaisťuje dodržiavanie 

medzinárodných právnych záväzkov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  531 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Výkonný riaditeľ prijme 

rozhodnutie, v ktorom sa stanovia potrebné 

nápravné opatrenia, ktoré musí prijať 

dotknutý členský štát, vrátane využívania 

zdrojov v rámci finančných nástrojov Únie. 

Rozhodnutie výkonného riaditeľa je pre 

členský štát záväzné a stanovuje sa v ňom 

lehota, v rámci ktorej sa opatrenia musia 

prijať. 

5. Výkonný riaditeľ na základe 

posúdenia zraniteľnosti, mechanizmu 

schengenského hodnotenia, (najmä 

akýchkoľvek prijatých odporúčaní, 

a analýzy rizík, ktorú vykonala agentúra, 
prijme rozhodnutie, v ktorom sa stanovia 

potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane 

využívania zdrojov v rámci finančných 

nástrojov Únie. Rozhodnutie výkonného 

riaditeľa je pre členský štát záväzné a 

stanovuje sa v ňom lehota, v rámci ktorej 
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sa opatrenia musia prijať. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  532 

Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Výkonný riaditeľ prijme 

rozhodnutie, v ktorom sa stanovia 

potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane 

využívania zdrojov v rámci finančných 

nástrojov Únie. Rozhodnutie výkonného 

riaditeľa je pre členský štát záväzné a 

stanovuje sa v ňom lehota, v rámci ktorej 

sa opatrenia musia prijať. 

5. Výkonný riaditeľ na základe 

posúdenia zraniteľnosti a po zohľadnení 

analýzy rizík, ktorú vykonala agentúra, 

prijme odporúčanie, v ktorom sa stanovia 

potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane 

využívania zdrojov v rámci finančných 

nástrojov Únie. V odporúčaní výkonného 

riaditeľa sa stanovuje lehota, v rámci ktorej 

sa opatrenia musia prijať. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  533 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Výkonný riaditeľ prijme 

rozhodnutie, v ktorom sa stanovia potrebné 

nápravné opatrenia, ktoré musí prijať 

dotknutý členský štát, vrátane využívania 

zdrojov v rámci finančných nástrojov Únie. 

Rozhodnutie výkonného riaditeľa je pre 

členský štát záväzné a stanovuje sa v ňom 

lehota, v rámci ktorej sa opatrenia musia 

prijať. 

5. Výkonný riaditeľ v úzkej 

koordinácii s poradnou radou a riadiacou 

radou prijme rozhodnutie, v ktorom sa 

stanovia potrebné nápravné opatrenia, 

ktoré musí prijať dotknutý členský štát, 

vrátane využívania zdrojov v rámci 

finančných nástrojov Únie. Rozhodnutie 

výkonného riaditeľa je pre členský štát 

záväzné a stanovuje sa v ňom lehota, v 

rámci ktorej sa opatrenia musia prijať. 
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 Výkonný riaditeľ o tom informuje 

Komisiu a Európsky parlament. 

 Ak členský štát neprijme tieto opatrenia v 

lehote stanovenej v uvedenom rozhodnutí, 

Komisia môže podniknúť ďalšie kroky v 

súlade s článkom 18. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  534 

Geoffrey Van Orden 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v stanovenej lehote, 

výkonný riaditeľ postúpi danú záležitosť 

riadiacej rade a Komisii. Riadiaca rada 

prijme rozhodnutie, v ktorom sa stanovia 

potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane 

lehoty, v rámci ktorej musia byť takéto 

opatrenia prijaté. Ak členský štát neprijme 

tieto opatrenia v lehote stanovenej v 

uvedenom rozhodnutí, Komisia môže 

prijať ďalšie opatrenie v súlade s 

článkom 18. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  535 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v stanovenej lehote, 

výkonný riaditeľ postúpi danú záležitosť 

vypúšťa sa 
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riadiacej rade a Komisii. Riadiaca rada 

prijme rozhodnutie, v ktorom sa stanovia 

potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane 

lehoty, v rámci ktorej musia byť takéto 

opatrenia prijaté. Ak členský štát neprijme 

tieto opatrenia v lehote stanovenej v 

uvedenom rozhodnutí, Komisia môže 

prijať ďalšie opatrenie v súlade s 

článkom 18. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento ďalší „krok“ (vyžadujúci druhý krok, v rámci ktorého riadiaca rada prijíma 

rozhodnutie o nápravných opatreniach) celý proces len komplikuje a zbytočne predlžuje. 

 

Pozmeňujúci návrh  536 

Petri Sarvamaa 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v stanovenej lehote, 

výkonný riaditeľ postúpi danú záležitosť 

riadiacej rade a Komisii. Riadiaca rada 

prijme rozhodnutie, v ktorom sa stanovia 

potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane lehoty, 

v rámci ktorej musia byť takéto opatrenia 

prijaté. Ak členský štát neprijme tieto 

opatrenia v lehote stanovenej v uvedenom 

rozhodnutí, Komisia môže prijať ďalšie 

opatrenie v súlade s článkom 18. 

6. Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v stanovenej lehote, 

výkonný riaditeľ postúpi danú záležitosť 

riadiacej rade a Komisii. Riadiaca rada 

prijme rozhodnutie, v ktorom sa stanovia 

potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane lehoty, 

v rámci ktorej musia byť takéto opatrenia 

prijaté. Ak členský štát neprijme tieto 

opatrenia v lehote stanovenej v uvedenom 

rozhodnutí, Komisia môže prijať ďalšie 

opatrenie odporúčajúce vylúčenie 

členského štátu zo schengenského 

priestoru na obmedzené obdobie v súlade 

s článkom 18. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  537 

Gérard Deprez, Petr Ježek 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v stanovenej lehote, 

výkonný riaditeľ postúpi danú záležitosť 

riadiacej rade a Komisii. Riadiaca rada 

prijme rozhodnutie, v ktorom sa stanovia 

potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane lehoty, 

v rámci ktorej musia byť takéto opatrenia 

prijaté. Ak členský štát neprijme tieto 

opatrenia v lehote stanovenej v uvedenom 

rozhodnutí, Komisia môže prijať ďalšie 

opatrenie v súlade s článkom 18. 

6. Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v stanovenej lehote, 

výkonný riaditeľ postúpi danú záležitosť 

riadiacej rade a Komisii. Riadiaca rada 

prijme rozhodnutie, v ktorom sa stanovia 

potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane lehoty, 

v rámci ktorej musia byť takéto opatrenia 

prijaté. Rozhodnutie riadiacej rady je pre 

členský štát záväzné. Ak členský štát 

neprijme tieto opatrenia v lehote 

stanovenej v uvedenom rozhodnutí, 

Komisia môže prijať ďalšie opatrenie v 

súlade s článkom 18. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  538 

Ana Gomes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v stanovenej lehote, 

výkonný riaditeľ postúpi danú záležitosť 

riadiacej rade a Komisii. Riadiaca rada 

prijme rozhodnutie, v ktorom sa stanovia 

potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane lehoty, 

v rámci ktorej musia byť takéto opatrenia 

prijaté. Ak členský štát neprijme tieto 

opatrenia v lehote stanovenej v uvedenom 

rozhodnutí, Komisia môže prijať ďalšie 

opatrenie v súlade s článkom 18. 

6. Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v stanovenej lehote, 

výkonný riaditeľ postúpi danú záležitosť 

riadiacej rade a Komisii. Riadiaca rada 

prijme rozhodnutie, v ktorom sa stanovia 

potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane lehoty, 

v rámci ktorej musia byť takéto opatrenia 

prijaté. Ak členský štát neprijme tieto 

opatrenia v lehote stanovenej v uvedenom 

rozhodnutí, Komisia môže prijať ďalšie 

opatrenie v súlade s článkom 18. Vo 

všetkých fázach procesu je členský štát 

prizvaný k účasti a k tomu, aby vyjadril 
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svoj postoj. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  539 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v stanovenej lehote, 

výkonný riaditeľ postúpi danú záležitosť 

riadiacej rade a Komisii. Riadiaca rada 

prijme rozhodnutie, v ktorom sa stanovia 

potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane 

lehoty, v rámci ktorej musia byť takéto 

opatrenia prijaté. Ak členský štát neprijme 

tieto opatrenia v lehote stanovenej v 

uvedenom rozhodnutí, Komisia môže 

prijať ďalšie opatrenie v súlade s 

článkom 18. 

6. Ak členský štát nevezme do úvahy 

odporúčania, výkonný riaditeľ 

dotknutému členskému štátu odporučí, 

aby začal a uskutočnil spoločné operácie 

alebo rýchle pohraničné zásahy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  540 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v stanovenej lehote, 

výkonný riaditeľ postúpi danú záležitosť 

riadiacej rade a Komisii. Riadiaca rada 

prijme rozhodnutie, v ktorom sa stanovia 

potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane lehoty, 

v rámci ktorej musia byť takéto opatrenia 

prijaté. Ak členský štát neprijme tieto 

6. Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v stanovenej lehote, 

výkonný riaditeľ postúpi danú záležitosť 

riadiacej rade a Komisii. Riadiaca rada 

prijme odporúčania, v ktorých sa stanovia 

potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane lehoty, 

v rámci ktorej musia byť takéto opatrenia 

prijaté. Ak členský štát neprijme tieto 
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opatrenia v lehote stanovenej v uvedenom 

rozhodnutí, Komisia môže prijať ďalšie 

opatrenie v súlade s článkom 18. 

opatrenia v lehote stanovenej 

v odporúčaniach, Komisia môže prijať 

ďalšie opatrenie v súlade s článkom 18. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  541 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v stanovenej lehote, 

výkonný riaditeľ postúpi danú záležitosť 

riadiacej rade a Komisii. Riadiaca rada 

prijme rozhodnutie, v ktorom sa stanovia 

potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane lehoty, 

v rámci ktorej musia byť takéto opatrenia 

prijaté. Ak členský štát neprijme tieto 

opatrenia v lehote stanovenej v uvedenom 

rozhodnutí, Komisia môže prijať ďalšie 

opatrenie v súlade s článkom 18. 

6. Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v stanovenej lehote, 

výkonný riaditeľ postúpi danú záležitosť 

riadiacej rade a Komisii. Riadiaca rada 

prijme rozhodnutie, v ktorom sa stanovia 

potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí 

prijať dotknutý členský štát, vrátane lehoty, 

v rámci ktorej musia byť takéto opatrenia 

prijaté. Ak členský štát neprijme tieto 

opatrenia v lehote stanovenej v uvedenom 

rozhodnutí, Rada prijme ďalšie opatrenie v 

súlade s článkom 18. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  542 

Monika Hohlmeier 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. Výsledky posudzovania 

zraniteľnosti sa postupujú Európskej rade 

a Európskemu parlamentu. Ak jeden 

alebo viacero výsledkov ohrozuje 

vnútornú bezpečnosť jedného alebo 

viacerých členských štátov, výsledky sa 

postupujú prísne dôverne. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  543 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. Kritériá a výsledky posúdení 

zraniteľnosti sa postupujú Európskemu 

parlamentu a Rade. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  544 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. Výsledky posúdení zraniteľnosti sa 

postupujú Európskemu parlamentu 

a Rade. Na žiadosť členského štátu a pre 

citlivosť informácií, ktoré obsahujú, môžu 

tieto dokumenty podliehať ustanoveniam 

prílohy VII k rokovaciemu poriadku 

Európskeho parlamentu na základe 

článku 4 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 

30. mája 2001 o prístupe verejnosti k 

dokumentom Európskeho parlamentu, 

Rady a Komisie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  545 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 
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Návrh nariadenia 

Kapitola 2 – oddiel 3 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Riadenie vonkajších hraníc Riadenie vonkajších hraníc EÚ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  546 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty môžu požiadať 

agentúru o pomoc pri vykonávaní svojich 

povinností, pokiaľ ide o kontrolu 

vonkajších hraníc. Agentúra vykonáva aj 

opatrenia uvedené v článku 18. 

1. Členské štáty môžu požiadať 

agentúru o pomoc pri vykonávaní svojich 

povinností, pokiaľ ide o kontrolu 

vonkajších hraníc a o ochranu a záchranu 

životov migrantov a utečencov. Agentúra 

vykonáva aj opatrenia uvedené v článku 

18. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  547 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty môžu požiadať 

agentúru o pomoc pri vykonávaní svojich 

povinností, pokiaľ ide o kontrolu 

vonkajších hraníc. Agentúra vykonáva aj 

opatrenia uvedené v článku 18. 

1. Členské štáty môžu požiadať 

agentúru o pomoc pri vykonávaní svojich 

povinností, pokiaľ ide o kontrolu 

vonkajších hraníc.  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  548 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty môžu požiadať 

agentúru o pomoc pri vykonávaní svojich 

povinností, pokiaľ ide o kontrolu 

vonkajších hraníc. Agentúra vykonáva aj 

opatrenia uvedené v článku 18. 

1. Členské štáty môžu požiadať 

agentúru o pomoc pri vykonávaní kontroly 

svojich vonkajších hraníc EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  549 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty môžu požiadať 

agentúru o pomoc pri vykonávaní svojich 

povinností, pokiaľ ide o kontrolu 

vonkajších hraníc. Agentúra vykonáva aj 

opatrenia uvedené v článku 18. 

1. Členské štáty môžu požiadať 

agentúru o pomoc pri vykonávaní svojich 

povinností, pokiaľ ide o kontrolu 

vonkajších hraníc. Agentúra so súhlasom 

dotknutého členského štátu vykonáva aj 

opatrenia uvedené v článku 18. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  550 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Operačné zapojenie agentúry si 

vyžaduje predchádzajúce posúdenie 

čerpajúce zo širokého spektra zdrojov 

s cieľom zistiť, či existujú riziká 
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porušovania základných práv alebo 

nedostatky v príslušných 

občianskoprávnych a trestnoprávnych 

predpisoch a postupoch, v dôsledku 

ktorých by spolupráca bola nezlučiteľná 

s právnymi záväzkami, najmä v oblasti 

zaistenia ochrany pred vyhostením alebo 

vrátením (refoulement) a práva na účinný 

prostriedok nápravy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  551 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis 

Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Agentúra zorganizuje pre 

hostiteľský členský štát príslušnú technickú 

a operačnú pomoc, pričom môže prijať 

jedno alebo viacero z týchto opatrení: 

2. Agentúra zorganizuje pre 

hostiteľský členský štát príslušnú technickú 

a operačnú pomoc, pričom môže v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi Únie 

a medzinárodným právom vrátane zásady 

zákazu vyhostenia alebo vrátenia (non-

refoulement) prijať jedno alebo viacero z 

týchto opatrení: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je dôležité ozrejmiť, že všetky kroky uskutočnené agentúrou na vonkajších hraniciach musia 

byť v súlade s príslušným právom Únie a medzinárodným právom, a to vrátane zásady zákazu 

vyhostenia alebo vrátenia (non-refoulement). 

 

Pozmeňujúci návrh  552 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – úvodná časť 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Agentúra zorganizuje pre 

hostiteľský členský štát príslušnú technickú 

a operačnú pomoc, pričom môže prijať 

jedno alebo viacero z týchto opatrení: 

2. Agentúra po dohode so žiadajúcim 

členským štátom a po dôkladnej analýze 

rizík zorganizuje pre hostiteľský členský 

štát príslušnú technickú a operačnú pomoc, 

ktorá môže zahŕňať jedno alebo viacero z 

týchto opatrení: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  553 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) koordinovať činnosti pre jeden 

alebo viacero členských štátov a tretie 

krajiny na vonkajších hraniciach vrátane 

spoločných operácií so susednými tretími 

krajinami; 

c) koordinovať činnosti pre jeden 

alebo viacero členských štátov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  554 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Merja Kyllönen, Ismail Ertug, 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) koordinovať činnosti pre jeden 

alebo viacero členských štátov a tretie 

krajiny na vonkajších hraniciach vrátane 

spoločných operácií so susednými tretími 

krajinami; 

c) koordinovať činnosti pre jeden 

alebo viacero členských štátov a tretie 

krajiny na vonkajších hraniciach vrátane 

spoločných operácií so susednými tretími 

krajinami a osobami, ktoré pomáhajú 

zaistiť a umožniť dobré dopravné, 

logistické a infraštruktúrne cezhraničné 

prepojenia na vonkajších hraniciach; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  555 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) koordinovať činnosti pre jeden 

alebo viacero členských štátov a tretie 

krajiny na vonkajších hraniciach vrátane 

spoločných operácií so susednými tretími 

krajinami; 

c) koordinovať činnosti pre jeden 

alebo viacero členských štátov a tretie 

krajiny na vonkajších hraniciach vrátane 

spoločných operácií so susednými tretími 

krajinami, ktoré majú spoločnú pozemnú 

hranicu s jedným alebo viacerými 

členskými štátmi a ktoré ratifikovali 

a v plnej miere vykonávajú Európsky 

dohovor o ľudských právach, Dohovor 

o právnom postavení utečencov z roku 

1951 a protokol k tomuto dohovoru z roku 

1967; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  556 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) koordinovať činnosti pre jeden 

alebo viacero členských štátov a tretie 

krajiny na vonkajších hraniciach vrátane 

spoločných operácií so susednými tretími 

krajinami; 

c) koordinovať činnosti pre jeden 

alebo viacero členských štátov a tretie 

krajiny na vonkajších hraniciach vrátane 

spoločných operácií so susednými tretími 

krajinami, ktoré ratifikovali a v plnej 

miere vykonávajú Európsky dohovor 

o ľudských právach, Dohovor o právnom 

postavení utečencov z roku 1951 

a protokol k tomuto dohovoru z roku 

1967; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  557 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy 

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) v problémových oblastiach 

nasadzovať tímy európskej pohraničnej a 

pobrežnej stráže v rámci podporných tímov 

pre riadenie migrácie; 

d) v problémových oblastiach 

nasadzovať tímy európskej pohraničnej a 

pobrežnej stráže v rámci podporných tímov 

pre riadenie migrácie na uskutočňovanie 

návratových operácií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  558 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) uskutočňovať a koordinovať 

spoločné pátracie a záchranné operácie 

zamerané na ľudí v núdzi na mori; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Po nedávnych udalostiach v Stredozemnom mori a dramatických stratách na životoch je 

jasné, že v novej podobe sa agentúra Frontex/Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú 

stráž musí zameriavať aj na pátranie a záchranu na mori. To je nutné jednoznačne uviesť 

v jednotlivých odsekoch a odôvodneniach. 

 

Pozmeňujúci návrh  559 

Csaba Sógor, Traian Ungureanu 
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Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Agentúra financuje alebo 

spolufinancuje činnosti uvedené v odseku 2 

prostredníctvom príspevkov zo svojho 

rozpočtu v súlade s rozpočtovými 

pravidlami, ktoré sa uplatňujú na agentúru. 

3. Agentúra financuje alebo 

spolufinancuje činnosti uvedené v odseku 2 

zo svojho rozpočtu v súlade s 

rozpočtovými pravidlami, ktoré sa 

uplatňujú na agentúru. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  560 

Monika Hohlmeier 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Agentúra financuje alebo 

spolufinancuje činnosti uvedené v odseku 2 

prostredníctvom príspevkov zo svojho 

rozpočtu v súlade s rozpočtovými 

pravidlami, ktoré sa uplatňujú na agentúru. 

3. Agentúra financuje alebo 

spolufinancuje činnosti uvedené v odseku 2 

prostredníctvom príspevkov zo svojho 

rozpočtu v súlade s rozpočtovými 

pravidlami, ktoré sa uplatňujú na agentúru. 

V prípade zvýšenej potreby finančných 

prostriedkov v dôsledku situácie 

migračného tlaku na vonkajších 

hraniciach agentúra o tejto potrebe včas 

informuje Komisiu, Radu a Parlament. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  561 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Operačné zapojenie agentúry si 

vyžaduje predchádzajúce posúdenie 

čerpajúce zo širokého spektra zdrojov s 
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cieľom zistiť, či existujú riziká 

porušovania základných práv alebo 

nedostatky v príslušných 

občianskoprávnych a trestnoprávnych 

predpisoch a postupoch, v dôsledku 

ktorých by spolupráca bola nezlučiteľná s 

právnymi záväzkami, najmä v oblasti 

zaistenia ochrany pred vyhostením alebo 

vrátením (refoulement) a práva na účinný 

prostriedok nápravy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  562 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Elly Schlein 

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Iniciovanie spoločných operácií a rýchlych 

pohraničných zásahov na vonkajších 

hraniciach 

Iniciovanie spoločných operácií na 

vonkajších hraniciach 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  563 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty môžu agentúru 

požiadať, aby iniciovala spoločné operácie 

s cieľom čeliť aktuálnym problémom 

vrátane súčasných alebo budúcich hrozieb 

na vonkajších hraniciach, ktoré vyplývajú z 

neregulárneho prisťahovalectva alebo 

cezhraničnej trestnej činnosti, alebo aby im 

poskytla zvýšenú technickú a operačnú 

pomoc pri vykonávaní ich povinností, 

pokiaľ ide o kontrolu vonkajších hraníc. 

1. Členské štáty môžu agentúru 

požiadať, aby iniciovala spoločné operácie 

s cieľom čeliť aktuálnym problémom 

vrátane súčasných alebo budúcich hrozieb 

na vonkajších hraniciach, ktoré vyplývajú 

z neregulárnej migrácie alebo 

cezhraničnej trestnej činnosti, alebo aby im 

poskytla zvýšenú technickú a operačnú 

pomoc pri vykonávaní ich povinností, 

pokiaľ ide o kontrolu vonkajších hraníc. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  564 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty môžu agentúru 

požiadať, aby iniciovala spoločné operácie 

s cieľom čeliť aktuálnym problémom 

vrátane súčasných alebo budúcich hrozieb 

na vonkajších hraniciach, ktoré vyplývajú z 

neregulárneho prisťahovalectva alebo 

cezhraničnej trestnej činnosti, alebo aby 

im poskytla zvýšenú technickú a operačnú 

pomoc pri vykonávaní ich povinností, 

pokiaľ ide o kontrolu vonkajších hraníc. 

1. Členské štáty môžu agentúru 

požiadať, aby iniciovala spoločné operácie 

s cieľom čeliť aktuálnym problémom 

vrátane súčasných alebo budúcich hrozieb 

na vonkajších hraniciach alebo aby im 

poskytla zvýšenú technickú a operačnú 

pomoc pri vykonávaní ich povinností, 

pokiaľ ide o kontrolu vonkajších hraníc. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  565 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty môžu agentúru 

požiadať, aby iniciovala spoločné operácie 

s cieľom čeliť aktuálnym problémom 

vrátane súčasných alebo budúcich hrozieb 

na vonkajších hraniciach, ktoré vyplývajú 

z neregulárneho prisťahovalectva alebo 
cezhraničnej trestnej činnosti, alebo aby im 

poskytla zvýšenú technickú a operačnú 

pomoc pri vykonávaní ich povinností, 

pokiaľ ide o kontrolu vonkajších hraníc. 

1. Členské štáty môžu agentúru 

požiadať, aby iniciovala spoločné operácie 

s cieľom čeliť hroziacim problémom 

vrátane neregulárnej migrácie, 

skutočných alebo predpokladaných 

hrozieb na vonkajších hraniciach a 

cezhraničnej trestnej činnosti, alebo aby im 

poskytla zvýšenú technickú a operačnú 

pomoc pri vykonávaní ich povinností, 

pokiaľ ide o kontrolu vonkajších hraníc. 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh  566 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein 

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Na žiadosť členského štátu, ktorý 

je vystavený osobitným a neúmerným 

tlakom, najmä príchodu veľkého počtu 

štátnych príslušníkov tretích krajín na 

vonkajšie hranice, ktorí sa snažia 

neoprávnene vstúpiť na územie daného 

členského štátu, môže agentúra dočasne 

nasadiť na územie tohto hostiteľského 

členského štátu rýchly pohraničný zásah. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Rýchlymi zásahmi sa zaoberá článok 16 navrhovaného nariadenia. Toto ustanovenie sa 

vkladá do uvedeného článku. 

 

Pozmeňujúci návrh  567 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Na žiadosť členského štátu, ktorý je 

vystavený osobitným a neúmerným 

tlakom, najmä príchodu veľkého počtu 

štátnych príslušníkov tretích krajín na 

vonkajšie hranice, ktorí sa snažia 

neoprávnene vstúpiť na územie daného 

členského štátu, môže agentúra dočasne 

nasadiť na územie tohto hostiteľského 

členského štátu rýchly pohraničný zásah. 

2. Na žiadosť členského štátu, ktorý je 

vystavený osobitným a neúmerným 

tlakom, najmä príchodu veľkého počtu 

štátnych príslušníkov tretích krajín na 

vonkajšie hranice, ktorí sa snažia 

neregulárne vstúpiť na územie daného 

členského štátu alebo riskujú svoje životy 

na mori, môže agentúra dočasne nasadiť 

na územie tohto hostiteľského členského 

štátu rýchly pohraničný zásah. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  568 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Výkonný riaditeľ hodnotí, 

schvaľuje a koordinuje návrhy na spoločné 

operácie, ktoré uskutočňujú členské štáty. 

Spoločným operáciám a rýchlym 

pohraničným zásahom predchádza 

dôkladná, spoľahlivá a aktuálna analýza 

rizík, čím sa agentúre umožní, aby 

stanovila poradie priorít pre navrhované 

spoločné operácie a rýchle pohraničné 

zásahy, berúc pritom do úvahy stupeň 

vplyvu priradený úsekom vonkajších 

hraníc v súlade s nariadením (EÚ) č. 

1052/2013 a dostupnosť zdrojov. 

3. Výkonný riaditeľ hodnotí, 

schvaľuje a koordinuje návrhy na spoločné 

operácie a rýchle pohraničné zásahy 

predložené členskými štátmi. Výkonný 

riaditeľ písomne oznamuje svoje 

rozhodnutie súčasne dotknutým členským 

štátom a riadiacej rade. Spoločným 

operáciám a rýchlym pohraničným 

zásahom predchádza dôkladná, spoľahlivá 

a aktuálna analýza rizík, čím sa agentúre 

umožní, aby stanovila poradie priorít pre 

navrhované spoločné operácie a rýchle 

pohraničné zásahy, berúc pritom do úvahy 

stupeň vplyvu priradený úsekom 

vonkajších hraníc v súlade s nariadením 

(EÚ) č. 1052/2013 a dostupnosť zdrojov. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  569 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein 

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Výkonný riaditeľ hodnotí, 

schvaľuje a koordinuje návrhy na spoločné 

operácie, ktoré uskutočňujú členské štáty. 

Spoločným operáciám a rýchlym 

pohraničným zásahom predchádza 

dôkladná, spoľahlivá a aktuálna analýza 

rizík, čím sa agentúre umožní, aby 

stanovila poradie priorít pre navrhované 

spoločné operácie a rýchle pohraničné 

zásahy, berúc pritom do úvahy stupeň 

3. Výkonný riaditeľ hodnotí, 

schvaľuje a koordinuje návrhy na spoločné 

operácie, ktoré uskutočňujú členské štáty. 

Spoločným operáciám predchádza 

dôkladná, spoľahlivá a aktuálna analýza 

rizík, čím sa agentúre umožní, aby 

stanovila poradie priorít pre navrhované 

spoločné operácie, berúc pritom do úvahy 

stupeň vplyvu priradený úsekom 

vonkajších hraníc v súlade s nariadením 
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vplyvu priradený úsekom vonkajších 

hraníc v súlade s nariadením (EÚ) č. 

1052/2013 a dostupnosť zdrojov. 

(EÚ) č. 1052/2013 a dostupnosť zdrojov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  570 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Členské štáty môžu riadiacej rade 

predložiť námietku proti rozhodnutiu 

výkonného riaditeľa nezačať spoločnú 

operáciu alebo rýchly pohraničný zásah. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Podľa článku 61 písm. h) vykonáva riadiaca rada disciplinárnu právomoc nad výkonným 

riaditeľom a po dohode s ním aj nad zástupcom výkonného riaditeľa. 

 

Pozmeňujúci návrh  571 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Výkonný riaditeľ po porade s 

dozornou radou na základe výsledkov 

posúdenia zraniteľnosti a so zohľadnením 

analýzy rizík, ktorú vykonala agentúra, a 

analytickej vrstvy európskeho situačného 

prehľadu vypracovaného v súlade s 

nariadením (EÚ) č. 1052/2013 odporučí 

dotknutému členskému štátu iniciovať a 

vykonať spoločné operácie alebo rýchle 

pohraničné zásahy. Agentúra poskytuje 

4. Výkonný riaditeľ na základe 

výsledkov posúdenia zraniteľnosti a so 

zohľadnením analýzy rizík, ktorú vykonala 

agentúra, a analytickej vrstvy európskeho 

situačného prehľadu vypracovaného v 

súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013 

odporučí dotknutému členskému štátu 

iniciovať a vykonať spoločné operácie 

alebo rýchle pohraničné zásahy. Agentúra 

poskytuje svoje technické vybavenie 
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svoje technické vybavenie hostiteľským 

alebo zúčastneným členským štátom. 

hostiteľským alebo zúčastneným členským 

štátom. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  572 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Výkonný riaditeľ po porade s 

dozornou radou na základe výsledkov 

posúdenia zraniteľnosti a so zohľadnením 

analýzy rizík, ktorú vykonala agentúra, a 

analytickej vrstvy európskeho situačného 

prehľadu vypracovaného v súlade s 

nariadením (EÚ) č. 1052/2013 odporučí 

dotknutému členskému štátu iniciovať a 

vykonať spoločné operácie alebo rýchle 

pohraničné zásahy. Agentúra poskytuje 

svoje technické vybavenie hostiteľským 

alebo zúčastneným členským štátom. 

4. Výkonný riaditeľ po porade s 

riadiacou radou na základe výsledkov 

posúdenia zraniteľnosti a so zohľadnením 

analýzy rizík, ktorú vykonala agentúra, a 

analytickej vrstvy európskeho situačného 

prehľadu vypracovaného v súlade s 

nariadením (EÚ) č. 1052/2013 odporučí 

dotknutému členskému štátu iniciovať a 

vykonať spoločné operácie alebo rýchle 

pohraničné zásahy. Agentúra poskytuje 

svoje technické vybavenie hostiteľským 

alebo zúčastneným členským štátom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  573 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Výkonný riaditeľ po porade s 

dozornou radou na základe výsledkov 

posúdenia zraniteľnosti a so zohľadnením 

analýzy rizík, ktorú vykonala agentúra, a 

analytickej vrstvy európskeho situačného 

prehľadu vypracovaného v súlade s 

nariadením (EÚ) č. 1052/2013 odporučí 

dotknutému členskému štátu iniciovať a 

vykonať spoločné operácie alebo rýchle 

4. Výkonný riaditeľ po porade s 

poradnou radou na základe výsledkov 

posúdenia zraniteľnosti a so zohľadnením 

analýzy rizík, ktorú vykonala agentúra, a 

analytickej vrstvy európskeho situačného 

prehľadu vypracovaného v súlade s 

nariadením (EÚ) č. 1052/2013 odporučí 

dotknutému členskému štátu iniciovať a 

vykonať spoločné operácie alebo rýchle 
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pohraničné zásahy. Agentúra poskytuje 

svoje technické vybavenie hostiteľským 

alebo zúčastneným členským štátom. 

pohraničné zásahy. Agentúra poskytuje 

svoje technické vybavenie hostiteľským 

alebo zúčastneným členským štátom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  574 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein 

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Ciele spoločných operácií alebo 

rýchlych pohraničných zásahov možno 

dosiahnuť v rámci viacúčelových operácií, 

ktoré môžu zahŕňať záchranu osôb v núdzi 

na mori alebo iné funkcie pobrežnej stráže, 

boj proti pašovaniu migrantov a 

obchodovaniu s ľuďmi, operácie na 

kontrolu pašovania drog a riadenie 

migrácie vrátane identifikácie, registrácie, 

informačného pohovoru a návratu. 

5. Ciele spoločných operácií možno 

dosiahnuť v rámci viacúčelových operácií, 

ktoré môžu zahŕňať záchranu osôb v núdzi 

na mori alebo iné funkcie pobrežnej stráže, 

boj proti zločinnému prevádzačstvu osôb a 

obchodovaniu s ľuďmi a riadenie migrácie 

v súlade s článkom 17 ods. 3. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  575 

Rachida Dati, Brice Hortefeux 

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Ciele spoločných operácií alebo 

rýchlych pohraničných zásahov možno 

dosiahnuť v rámci viacúčelových operácií, 

ktoré môžu zahŕňať záchranu osôb v núdzi 

na mori alebo iné funkcie pobrežnej stráže, 

boj proti pašovaniu migrantov a 

obchodovaniu s ľuďmi, operácie na 

kontrolu pašovania drog a riadenie 

migrácie vrátane identifikácie, registrácie, 

informačného pohovoru a návratu. 

5. Ciele spoločných operácií alebo 

rýchlych pohraničných zásahov možno 

dosiahnuť v rámci viacúčelových operácií, 

ktoré môžu zahŕňať záchranu osôb v núdzi 

na mori alebo iné funkcie pobrežnej stráže, 

boj proti pašovaniu migrantov a 

obchodovaniu s ľuďmi, operácie na 

kontrolu pašovania drog a proti 

organizovanej trestnej činnosti, boj proti 

obchodovaniu s falošnými cestovnými 
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dokladmi a riadenie migrácie vrátane 

identifikácie, registrácie, informačného 

pohovoru a návratu. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  576 

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Ciele spoločných operácií alebo 

rýchlych pohraničných zásahov možno 

dosiahnuť v rámci viacúčelových operácií, 

ktoré môžu zahŕňať záchranu osôb v núdzi 

na mori alebo iné funkcie pobrežnej stráže, 

boj proti pašovaniu migrantov a 

obchodovaniu s ľuďmi, operácie na 

kontrolu pašovania drog a riadenie 

migrácie vrátane identifikácie, registrácie, 

informačného pohovoru a návratu. 

5. Ciele spoločných operácií alebo 

rýchlych pohraničných zásahov možno 

dosiahnuť v rámci viacúčelových operácií, 

ktoré môžu zahŕňať záchranu osôb v núdzi 

na mori alebo iné funkcie pobrežnej stráže, 

boj proti pašovaniu migrantov a 

obchodovaniu s ľuďmi, operácie na 

kontrolu pašovania drog a riadenie 

migrácie vrátane identifikácie, registrácie, 

informačného pohovoru a návratu 

v spolupráci s Europolom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  577 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Ciele spoločných operácií alebo 

rýchlych pohraničných zásahov možno 

dosiahnuť v rámci viacúčelových operácií, 

ktoré môžu zahŕňať záchranu osôb v núdzi 

na mori alebo iné funkcie pobrežnej 

stráže, boj proti pašovaniu migrantov a 

obchodovaniu s ľuďmi, operácie na 

kontrolu pašovania drog a riadenie 

migrácie vrátane identifikácie, registrácie, 

5. Ciele spoločných operácií alebo 

rýchlych pohraničných zásahov možno 

dosiahnuť v rámci viacúčelových operácií, 

ktoré môžu zahŕňať funkcie pobrežnej 

stráže a prevenciu cezhraničnej trestnej 

činnosti vrátane boja proti pašovaniu 

migrantov a obchodovaniu s ľuďmi, a 

riadenie migrácie vrátane identifikácie, 

registrácie, informačného pohovoru a 
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informačného pohovoru a návratu. návratu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pojem „funkcie pobrežnej stráže“ zahŕňa aj „záchranu osôb v núdzi na mori“. Pátranie 

a záchranu by malo naďalej koordinovať príslušné záchranné koordinačné stredisko v súlade 

s medzinárodným právom, hoci zdroje nasadené agentúrou budú mať povinnosť pomáhať pri 

pátracích a záchranných operáciách, keď ich o to príslušné záchranné koordinačné stredisko 

požiada.  

 

Pozmeňujúci návrh  578 

Marina Albiol Guzmán 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Operačný plán spoločných operácií Operačný plán  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  579 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Operačný plán spoločných operácií Operačný plán  

Or. en 

Odôvodnenie 

Ustanovenia venované operačným plánom by sa mali uplatňovať nielen na spoločné operácie, 

ale na všetky operačné činnosti agentúry vrátane podporných tímov pre riadenie migrácie, 

návratových operácií a návratových zásahov. 
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Pozmeňujúci návrh  580 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Výkonný riaditeľ vypracuje 

operačný plán spoločných operácií na 

vonkajších hraniciach. Výkonný riaditeľ a 

hostiteľský členský štát po konzultácii so 

zúčastnenými členskými štátmi schvália 

operačný plán s podrobnými údajmi o 

organizačných aspektoch spoločnej 

operácie. 

2. Výkonný riaditeľ vypracuje 

operačný plán spoločných operácií na 

vonkajších hraniciach. Výkonný riaditeľ a 

hostiteľský členský štát po konzultácii so 

zúčastnenými členskými štátmi schvália 

operačný plán s podrobnými údajmi o 

organizačných aspektoch spoločnej 

operácie. Kópia operačného plánu sa 

ihneď postupuje riadiacej rade. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  581 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 3 – písmeno a a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) plnohodnotného dodržiavania 

ustanovení uvedených v článku 2 Zmluvy 

o Európskej únii, v Ženevskom dohovore 

z roku 1951 a protokoloch k nemu, 

pričom je nutné v plnej miere dodržiavať 

medzinárodné právo; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  582 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 3 – písmeno d 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) opisu úloh a osobitných pokynov 

pre tímy európskej pohraničnej a pobrežnej 

stráže vrátane možnosti nahliadnuť do 

databáz povolených služobných zbraní, 

streliva a výstroja v hostiteľskom členskom 

štáte; 

d) opisu úloh, povinností a osobitných 

pokynov pre tímy európskej pohraničnej a 

pobrežnej stráže a pre úradníkov 

zapojených do činností agentúry vrátane 

možnosti nahliadnuť do databáz 

povolených služobných zbraní, streliva a 

výstroja v hostiteľskom členskom štáte; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  583 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine 

Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein, Birgit Sippel 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 3 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) opisu dôsledkov a rizík spoločnej 

operácie v oblasti základných práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  584 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 3 – písmeno i 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

i) systému predkladania správ a 

hodnotení, ktorý obsahuje kritériá pre 

hodnotiacu správu a konečný dátum na 

predloženie záverečnej hodnotiacej správy; 

i) systému predkladania správ a 

hodnotení, ktorý obsahuje kritériá pre 

hodnotiacu správu vrátane ochrany 

základných práv a konečný dátum na 

predloženie záverečnej hodnotiacej správy; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  585 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 3 – písmeno i 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

i) systému predkladania správ a 

hodnotení, ktorý obsahuje kritériá pre 

hodnotiacu správu a konečný dátum na 

predloženie záverečnej hodnotiacej správy; 

i) systému predkladania správ a 

hodnotení, ktorý obsahuje kritériá pre 

hodnotiacu správu vrátane ochrany 

základných práv a konečný dátum na 

predloženie záverečnej hodnotiacej správy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  586 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 3 – písmeno i 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

i) systému predkladania správ a 

hodnotení, ktorý obsahuje kritériá pre 

hodnotiacu správu a konečný dátum na 

predloženie záverečnej hodnotiacej správy; 

i) systému predkladania správ a 

hodnotení, ktorý obsahuje kritériá pre 

hodnotiacu správu vrátane ochrany 

základných práv a konečný dátum na 

predloženie záverečnej hodnotiacej správy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  587 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 3 – písmeno j 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

j) v prípade operácií na mori vrátane 

špecifických informácií o uplatňovaní 

príslušnej jurisdikcie a právnych predpisov 

v zemepisnej oblasti, v ktorej sa spoločná 

operácia uskutočňuje, vrátane odkazov na 

j) v prípade operácií na mori vrátane 

špecifických informácií o uplatňovaní 

príslušnej jurisdikcie a právnych predpisov 

v zemepisnej oblasti, v ktorej sa spoločná 

operácia uskutočňuje, vrátane odkazov na 
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medzinárodné právo a právo Únie v oblasti 

zásahov, námorných záchranných operácií 

a vyloďovania; v tejto súvislosti sa 

vypracuje operačný plán v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 656/201442; 

vnútroštátne právo, medzinárodné právo a 

právo Únie v oblasti zásahov, námorných 

záchranných operácií a vyloďovania; v 

tejto súvislosti sa vypracuje operačný plán 

v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 656/201442; 

__________________ __________________ 

42 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 656/2014 z 15. mája 2014, 

ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad 

vonkajšími morskými hranicami v kontexte 

operačnej spolupráce koordinovanej 

Európskou agentúrou pre riadenie 

operačnej spolupráce na vonkajších 

hraniciach členských štátov Európskej únie 

(Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 93). 

42 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 656/2014 z 15. mája 2014, 

ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad 

vonkajšími morskými hranicami v kontexte 

operačnej spolupráce koordinovanej 

Európskou agentúrou pre riadenie 

operačnej spolupráce na vonkajších 

hraniciach členských štátov Európskej únie 

(Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 93). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pokiaľ ide o zásahy, malo by sa odkazovať na vnútroštátne právo, keďže v medzinárodnom 

práve neexistuje právny základ pre zasahovanie v prípade pašovania na otvorenom mori. Aj v 

Palermskom protokole o pašovaní sa odkazuje na vnútroštátne právo. Článok 7 nariadenia 

656/2014 taktiež obsahuje odkaz na vnútroštátne právo. 

 

Pozmeňujúci návrh  588 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 3 – písmeno j 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

j) v prípade operácií na mori vrátane 

špecifických informácií o uplatňovaní 

príslušnej jurisdikcie a právnych predpisov 

v zemepisnej oblasti, v ktorej sa spoločná 

operácia uskutočňuje, vrátane odkazov na 

medzinárodné právo a právo Únie v oblasti 

zásahov, námorných záchranných 

operácií a vyloďovania; v tejto súvislosti 

sa vypracuje operačný plán v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 656/201442; 

j) v prípade operácií na mori vrátane 

špecifických informácií o uplatňovaní 

príslušnej jurisdikcie a právnych predpisov 

v zemepisnej oblasti, v ktorej sa spoločná 

operácia uskutočňuje, vrátane odkazov na 

medzinárodné právo a právo Únie v oblasti 

zásahov, núdzových situácií na mori a 

vyloďovania; v tejto súvislosti sa vypracuje 

operačný plán v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

656/201442; 
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__________________ __________________ 

42 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 656/2014 z 15. mája 2014, 

ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad 

vonkajšími morskými hranicami v kontexte 

operačnej spolupráce koordinovanej 

Európskou agentúrou pre riadenie 

operačnej spolupráce na vonkajších 

hraniciach členských štátov Európskej únie 

(Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 93). 

42 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 656/2014 z 15. mája 2014, 

ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad 

vonkajšími morskými hranicami v kontexte 

operačnej spolupráce koordinovanej 

Európskou agentúrou pre riadenie 

operačnej spolupráce na vonkajších 

hraniciach členských štátov Európskej únie 

(Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 93). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  589 

Ana Gomes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 3 – písmeno j 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

j) v prípade operácií na mori vrátane 

špecifických informácií o uplatňovaní 

príslušnej jurisdikcie a právnych predpisov 

v zemepisnej oblasti, v ktorej sa spoločná 

operácia uskutočňuje, vrátane odkazov na 

medzinárodné právo a právo Únie v oblasti 

zásahov, námorných záchranných operácií 

a vyloďovania; v tejto súvislosti sa 

vypracuje operačný plán v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 656/201442; 

j) v prípade operácií na mori vrátane 

špecifických informácií o uplatňovaní 

príslušnej jurisdikcie a právnych predpisov 

v zemepisnej oblasti, v ktorej sa spoločná 

operácia uskutočňuje, vrátane odkazov na 

medzinárodné právo a právo Únie v oblasti 

zásahov, námorných záchranných operácií 

a vyloďovania; v tejto súvislosti sa 

vypracuje operačný plán v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 656/201442 a v úplnom súlade 

s Dohovorom OSN o morskom práve; 

__________________ __________________ 

42 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 656/2014 z 15. mája 2014, 

ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad 

vonkajšími morskými hranicami v kontexte 

operačnej spolupráce koordinovanej 

Európskou agentúrou pre riadenie 

operačnej spolupráce na vonkajších 

hraniciach členských štátov Európskej únie 

(Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 93). 

42 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 656/2014 z 15. mája 2014, 

ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad 

vonkajšími morskými hranicami v kontexte 

operačnej spolupráce koordinovanej 

Európskou agentúrou pre riadenie 

operačnej spolupráce na vonkajších 

hraniciach členských štátov Európskej únie 

(Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 93). 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  590 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 3 – písmeno j 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

j) v prípade operácií na mori vrátane 

špecifických informácií o uplatňovaní 

príslušnej jurisdikcie a právnych predpisov 

v zemepisnej oblasti, v ktorej sa spoločná 

operácia uskutočňuje, vrátane odkazov na 

medzinárodné právo a právo Únie v oblasti 

zásahov, námorných záchranných operácií 

a vyloďovania; v tejto súvislosti sa 

vypracuje operačný plán v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 656/201442; 

j) v prípade operácií na mori vrátane 

špecifických informácií o uplatňovaní 

príslušnej jurisdikcie a právnych predpisov 

v zemepisnej oblasti, v ktorej sa spoločná 

operácia uskutočňuje, vrátane odkazov na 

medzinárodné právo a právo Únie v oblasti 

zásahov, námorných záchranných operácií 

a vyloďovania; v tejto súvislosti sa 

vypracuje operačný plán v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 656/201442, pričom sa vždy bude 

rešpektovať a dodržiavať Dohovor OSN 

o morskom práve, Medzinárodný dohovor 

o bezpečnosti ľudského života na mori 

(SOLAS) a usmernenia vydané 

Medzinárodnou námornou organizáciou 

a agentúrou OSN pre utečencov 

(UNHCR) v oblasti zaobchádzania 

s ľuďmi zachránenými na mori (rezolúcia 

Medzinárodnej námornej organizácie 

MSC.167(78) a publikácia Rescue at Sea: 

A guide to principles and practice as 

applied to migrants and refugees 

(Záchrana na mori: usmernenia 

o zásadách a postupoch, ktoré sa 

uplatňujú na migrantov a utečencov)); 

__________________ __________________ 

42 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 656/2014 z 15. mája 2014, 

ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad 

vonkajšími morskými hranicami v kontexte 

operačnej spolupráce koordinovanej 

Európskou agentúrou pre riadenie 

operačnej spolupráce na vonkajších 

hraniciach členských štátov Európskej únie 

(Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 93). 

42 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 656/2014 z 15. mája 2014, 

ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad 

vonkajšími morskými hranicami v kontexte 

operačnej spolupráce koordinovanej 

Európskou agentúrou pre riadenie 

operačnej spolupráce na vonkajších 

hraniciach členských štátov Európskej únie 

(Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 93). 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  591 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 3 – písmeno k a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ka) podrobných ustanovení o zárukách 

v oblasti základných práv vrátane rizika 

ich porušovania a krokov prijatých na to, 

aby sa takémuto porušovaniu zabránilo 

a aby sa zaistila zodpovednosť za takéto 

prípady porušenia základných práv a to, 

aby sa neopakovali, a to aj vo vzťahu 

k právomoci pozastaviť a ukončiť 

operáciu v súlade s článkom 24; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  592 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 3 – písmeno k a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ka) podrobných ustanovení o zárukách 

v oblasti základných práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  593 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 3 – písmeno l 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

l) postupov, ktorými sa stanovuje 

mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa 

l) postupov, ktorými sa stanovuje 

mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa 
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osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú 

ochranu, obete obchodovania s ľuďmi, 

maloletí bez sprievodu a osoby v 

zraniteľnom postavení, nasmerujú na 

príslušné vnútroštátne orgány, ktoré im 

poskytnú primeranú pomoc; 

obete obchodovania s ľuďmi, maloletí bez 

sprievodu a osoby v zraniteľnom 

postavení, nasmerujú na príslušné 

vnútroštátne orgány, ktoré im poskytnú 

primeranú pomoc; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  594 

Helga Stevens, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 3 – písmeno l a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 la) postupov, ktorými sa stanovuje 

mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa 

osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú 

ochranu, nasmerujú na Európsky 

podporný úrad pre azyl (EASO) a/alebo 

príslušné vnútroštátne orgány pre 

uplatňovanie smernice o azylovom 

konaní, okrem iného koncepcie prvej 

krajiny azylu a bezpečnej krajiny pôvodu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  595 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 3 – písmeno m 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

m) postupov, ktorými sa stanovuje 

mechanizmus prijímania sťažností na 

pohraničnú stráž hostiteľského členského 

štátu a na členov tímov európskej 

pohraničnej a pobrežnej stráže týkajúce sa 

domnelého porušenia základných práv v 

rámci spoločnej operácie alebo rýchleho 

pohraničného zásahu, a zasielania 

m) postupov, ktorými sa stanovuje 

mechanizmus prijímania sťažností na 

všetky osoby, ktoré sa podieľajú na 

spoločnej operácii, a to aj s tretími 

krajinami, na rýchlom pohraničnom 

zásahu, na tímoch na riadenie migrácie 

v problémových oblastiach, na 

návratových operáciách alebo 
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takýchto sťažností agentúre. návratových zásahoch, vrátane 

pohraničnej stráže a iných príslušných 

pracovníkov hostiteľského členského štátu 

a na členov tímov európskej pohraničnej a 

pobrežnej stráže týkajúce sa domnelého 

porušenia základných práv v rámci 

operácie, a zasielania takýchto sťažností 

agentúre. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  596 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 3 – písmeno m 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

m) postupov, ktorými sa stanovuje 

mechanizmus prijímania sťažností na 

pohraničnú stráž hostiteľského členského 

štátu a na členov tímov európskej 

pohraničnej a pobrežnej stráže týkajúce sa 

domnelého porušenia základných práv v 

rámci spoločnej operácie alebo rýchleho 

pohraničného zásahu, a zasielania takýchto 

sťažností agentúre. 

m) postupov, ktorými sa stanovuje 

nezávislý mechanizmus prijímania 

sťažností na všetky osoby, ktoré sa 

podieľajú na spoločnej operácii, a to aj 

s tretími krajinami, na rýchlom 

pohraničnom zásahu, na tímoch na 

riadenie migrácie v problémových 

oblastiach, na návratových operáciách 

alebo návratových zásahoch, vrátane 

pohraničnej stráže a iných príslušných 

pracovníkov hostiteľského členského štátu 

a na členov tímov európskej pohraničnej a 

pobrežnej stráže týkajúce sa domnelého 

porušenia základných práv v rámci 

spoločnej operácie, rýchleho pohraničného 

zásahu alebo akejkoľvek inej činnosti, ako 

aj riešenia sťažnosti vrátane 

informovania agentúry a dotknutých 

členských štátov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  597 

Ska Keller 
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Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 3 – písmeno m a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ma) podrobných ustanovení o zárukách 

v oblasti základných práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  598 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 3 – písmeno m b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 mb) ustanovení o rizikách porušení 

základných práv a krokoch prijatých na 

to, aby sa takémuto porušovaniu 

zabránilo a aby sa zaistila zodpovednosť 

za takéto prípady porušenia a to, aby sa 

neopakovali, a to aj vo vzťahu 

k právomoci pozastaviť a ukončiť 

operáciu v súlade s článkom 24; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  599 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Na akékoľvek zmeny alebo úpravy 

operačného plánu sa vyžaduje súhlas 

výkonného riaditeľa a hostiteľského 

členského štátu po konzultácii so 

zúčastnenými členskými štátmi. Agentúra 

okamžite zašle kópiu zmeneného alebo 

upraveného operačného plánu zúčastneným 

členským štátom. 

4. Na akékoľvek zmeny alebo úpravy 

operačného plánu sa vyžaduje súhlas 

výkonného riaditeľa a hostiteľského 

členského štátu po konzultácii so 

zúčastnenými členskými štátmi. Agentúra 

okamžite zašle kópiu zmeneného alebo 

upraveného operačného plánu zúčastneným 

členským štátom a riadiacej rade. 



 

PE582.070v01-00 126/143 AM\1092760SK.doc 

SK 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  600 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek -1 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1. Na žiadosť členského štátu, ktorý 

čelí situácii osobitného a neúmerného 

tlaku, napríklad príchodu veľkého počtu 

štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 

chcú vstúpiť na územie tohto členského 

štátu cez vonkajšie hranice, môže 

agentúra na území tohto hostiteľského 

členského štátu počas obmedzeného 

obdobia vykonávať rýchly pohraničný 

zásah. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  601 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Žiadosť členského štátu o 

iniciovanie rýchleho pohraničného zásahu 

obsahuje opis situácie, možné ciele a 

predpokladané potreby. V prípade potreby 

môže výkonný riaditeľ okamžite vyslať z 

agentúry odborníkov, aby posúdili situáciu 

na vonkajších hraniciach dotknutého 

členského štátu. 

1. Žiadosť členského štátu o 

iniciovanie rýchleho pohraničného zásahu 

obsahuje opis situácie, možné ciele, 

predpokladané potreby a úplné 

odôvodnenie ich súladu s vnútroštátnym, 

európskym a medzinárodným právom 

z hľadiska rešpektovania základných práv 

a príslušných záväzkov členského štátu a 

Únie. V prípade potreby môže výkonný 

riaditeľ okamžite vyslať odborníkov, aby 

posúdili situáciu na vonkajších hraniciach 

EÚ dotknutého členského štátu. 

Or. en 



 

AM\1092760SK.doc 127/143 PE582.070v01-00 

 SK 

 

Pozmeňujúci návrh  602 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy 

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Výkonný riaditeľ spolu s 

hostiteľským členským štátom 

bezodkladne vypracujú operačný plán 

uvedený v článku 15 ods. 3 a v každom 

prípade najneskôr do troch pracovných dní 

od dátumu prijatia rozhodnutia. 

6. Výkonný riaditeľ spolu s 

hostiteľským členským štátom 

bezodkladne vypracujú operačný plán 

uvedený v článku 15 ods. 3 a v každom 

prípade najneskôr do troch pracovných dní 

od dátumu prijatia rozhodnutia, pričom 

využijú existujúce plány a postupy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  603 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Výkonný riaditeľ spolu s 

hostiteľským členským štátom 

bezodkladne vypracujú operačný plán 

uvedený v článku 15 ods. 3 a v každom 

prípade najneskôr do troch pracovných dní 

od dátumu prijatia rozhodnutia. 

6. Výkonný riaditeľ spolu s 

hostiteľským členským štátom 

bezodkladne vypracujú operačný plán 

uvedený v článku 15 ods. 3 a v každom 

prípade najneskôr do troch pracovných dní 

od dátumu prijatia rozhodnutia. Kópia 

operačného plánu sa ihneď postúpi 

riadiacej rade. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  604 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 8 a (nový) 



 

PE582.070v01-00 128/143 AM\1092760SK.doc 

SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 8a. Akékoľvek zmeny alebo úpravy 

operačného plánu si vyžadujú súhlas 

výkonného riaditeľa a hostiteľského 

členského štátu po konzultácii so 

zúčastnenými členskými štátmi. Agentúra 

okamžite zašle kópiu zmeneného alebo 

upraveného operačného plánu 

zúčastneným členským štátom a riadiacej 

rade. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  605 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

11. Nasadenie rezervy rýchleho 

nasadenia sa uskutoční najneskôr do troch 

pracovných dní od dátumu schválenia 

operačného plánu výkonným riaditeľom a 

hostiteľským členským štátom. Dodatočné 

nasadenie tímov európskej pohraničnej a 

pobrežnej stráže sa v prípade potreby 

uskutoční do piatich pracovných dní od 

nasadenia rezervy rýchleho nasadenia. 

11. Nasadenie rezervy rýchleho 

nasadenia sa uskutoční najneskôr do troch 

pracovných dní od dátumu schválenia 

operačného plánu výkonným riaditeľom a 

hostiteľským členským štátom. Dodatočné 

nasadenie tímov európskej pohraničnej a 

pobrežnej stráže sa v prípade potreby 

uskutoční do piatich pracovných dní od 

nasadenia rezervy rýchleho nasadenia, 

opäť po schválení hostiteľským členským 

štátom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  606 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 11 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

11. Nasadenie rezervy rýchleho 

nasadenia sa uskutoční najneskôr do troch 

pracovných dní od dátumu schválenia 

operačného plánu výkonným riaditeľom a 

hostiteľským členským štátom. Dodatočné 

nasadenie tímov európskej pohraničnej a 

pobrežnej stráže sa v prípade potreby 

uskutoční do piatich pracovných dní od 

nasadenia rezervy rýchleho nasadenia. 

11. Nasadenie rezervy rýchleho 

nasadenia sa uskutoční najneskôr do 

piatich pracovných dní od dátumu 

schválenia operačného plánu výkonným 

riaditeľom a hostiteľským členským 

štátom. Dodatočné nasadenie tímov 

európskej pohraničnej a pobrežnej stráže sa 

v prípade potreby uskutoční do siedmich 

pracovných dní od nasadenia rezervy 

rýchleho nasadenia. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Časové lehoty by sa v oboch prípadoch mali predĺžiť o dva pracovné dni, aby bolo nasadenie 

uskutočniteľné, a to najmä keď pohraničná stráž cestuje s vybavením, ktoré si vyžaduje 

povolenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  607 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Ak je členský štát vystavený 

neúmerným migračným tlakom v 

konkrétnych problémových oblastiach 

svojich vonkajších hraníc, ktoré sú 

charakterizované veľkým prílevom 

zmiešaných migračných tokov, tento 

členský štát môže požiadať o operačné a 

technické posily z podporných tímov pre 

riadenie migrácie. Tento členský štát 

predloží žiadosť o posily a posúdenie 

svojich potrieb agentúre a ostatným 

príslušným agentúram Únie, najmä 

Európskemu podpornému úradu pre azyl a 

Europolu. 

1. Ak je členský štát vystavený 

neúmerným migračným a azylovým 

povinnostiam, môže tento členský štát 

požiadať o operačné a technické posily z 

podporných tímov pre riadenie migrácie. 

Tento členský štát predloží žiadosť o posily 

a posúdenie svojich potrieb agentúre a 

ostatným príslušným agentúram Únie, 

najmä Európskemu podpornému úradu pre 

azyl a Agentúre Európskej únie pre 

základné práva. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  608 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Ak je členský štát vystavený 

neúmerným migračným tlakom v 

konkrétnych problémových oblastiach 

svojich vonkajších hraníc, ktoré sú 

charakterizované veľkým prílevom 

zmiešaných migračných tokov, tento 

členský štát môže požiadať o operačné a 

technické posily z podporných tímov pre 

riadenie migrácie. Tento členský štát 

predloží žiadosť o posily a posúdenie 

svojich potrieb agentúre a ostatným 

príslušným agentúram Únie, najmä 

Európskemu podpornému úradu pre azyl 

a Europolu. 

1. Ak je členský štát vystavený 

neúmerným migračným tlakom v 

konkrétnych problémových oblastiach 

svojich vonkajších hraníc, ktoré sú 

charakterizované veľkým prílevom 

zmiešaných migračných tokov, tento 

členský štát môže požiadať o operačné a 

technické posily z podporných tímov pre 

riadenie migrácie. Tento členský štát 

predloží žiadosť o posily a posúdenie 

svojich potrieb Komisii, agentúre, 

Európskemu podpornému úradu pre azyl 
a ostatným príslušným agentúram Únie, 

najmä Europolu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  609 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Therese Comodini Cachia, Carlos 

Coelho, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Nathalie 

Griesbeck, Jean Lambert 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Výkonný riaditeľ v spolupráci s 

ostatnými príslušnými agentúrami Únie 

posúdi žiadosť členského štátu o pomoc a 

posúdenie jeho potrieb na účely 

vymedzenia komplexného balíka posíl, 

ktorý bude pozostávať z rozličných 

činností koordinovaných príslušnými 

agentúrami Únie a na ktorom sa dohodnú s 

dotknutým členským štátom. 

2. Výkonný riaditeľ v spolupráci s 

ostatnými príslušnými agentúrami Únie 

posúdi žiadosť členského štátu o pomoc a 

posúdenie jeho potrieb na účely 

vymedzenia komplexného balíka posíl, 

ktorý bude pozostávať z rozličných 

činností koordinovaných príslušnými 

agentúrami Únie a na ktorom sa dohodnú s 

dotknutým členským štátom. Ak ide aj 

o deti, zahŕňajú tímy odborníkov na 
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ochranu detí. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  610 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Výkonný riaditeľ v spolupráci s 

ostatnými príslušnými agentúrami Únie 

posúdi žiadosť členského štátu o pomoc a 

posúdenie jeho potrieb na účely 

vymedzenia komplexného balíka posíl, 

ktorý bude pozostávať z rozličných 

činností koordinovaných príslušnými 

agentúrami Únie a na ktorom sa dohodnú s 

dotknutým členským štátom. 

2. Výkonný riaditeľ v koordinácii 

s Európskym podporným úradom pre azyl 

a ostatnými príslušnými agentúrami Únie 

posúdi žiadosť členského štátu o pomoc. 

Výkonný riaditeľ v koordinácii 

s Európskym podporným úradom pre azyl 

a ostatnými príslušnými agentúrami Únie 

postúpi svoje posúdenie potrieb členského 

štátu Komisii, ktorá vymedzí komplexný 

balík posíl, ktorý bude pozostávať z 

rozličných činností koordinovaných 

príslušnými agentúrami Únie a na ktorom 

sa dohodnú s dotknutým členským štátom. 

Tímy spravidla zahŕňajú primeraný počet 

odborníkov na základné práva a ochranu 

detí. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  611 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Výkonný riaditeľ v spolupráci s 

ostatnými príslušnými agentúrami Únie 

posúdi žiadosť členského štátu o pomoc a 

posúdenie jeho potrieb na účely 

vymedzenia komplexného balíka posíl, 

ktorý bude pozostávať z rozličných 

2. Výkonný riaditeľ v koordinácii 

s Európskym podporným úradom pre azyl 

a ostatnými príslušnými agentúrami Únie 

posúdi žiadosť členského štátu o pomoc. 

Výkonný riaditeľ v koordinácii 

s Európskym podporným úradom pre azyl 
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činností koordinovaných príslušnými 

agentúrami Únie a na ktorom sa dohodnú s 

dotknutým členským štátom. 

a ostatnými príslušnými agentúrami Únie 

postúpi svoje posúdenie potrieb členského 

štátu Komisii, ktorá vymedzí komplexný 

balík posíl, ktorý bude pozostávať z 

rozličných činností koordinovaných 

príslušnými agentúrami Únie a na ktorom 

sa dohodnú s dotknutým členským štátom.  

Or. en 

Odôvodnenie 

Pozmeňujúci návrh zosúlaďuje tento odsek s odsekom 4 tohto článku, v ktorom sa uvádza, že 

tímy pre riadenie migrácie koordinuje Komisia, nie agentúra. 

 

Pozmeňujúci návrh  612 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Tímy zahŕňajú odborníkov na 

základné práva, na obete obchodovania 

s ľuďmi, na ochranu pred rodovo 

motivovaným prenasledovaním a na 

ochranu detí. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  613 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Tímy zahŕňajú odborníkov na 

základné práva a ochranu detí. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  614 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Členské štáty môžu riadiacej rade 

predložiť námietku proti rozhodnutiu 

výkonného riaditeľa o ich žiadosti 

o operačné a technické posily. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Podľa článku 61 písm. h) vykonáva riadiaca rada disciplinárnu právomoc nad výkonným 

riaditeľom a po dohode s ním aj nad zástupcom výkonného riaditeľa. 

 

Pozmeňujúci návrh  615 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 3 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Operačné a technické posilnenie, 

ktoré poskytnú tímy európskej pohraničnej 

a pobrežnej stráže, európske zásahové 

tímy pre návrat a experti z radov 

zamestnancov agentúry v rámci 

podporných tímov pre riadenie migrácie, 

môže zahŕňať: 

3. Operačné a technické posilnenie, 

ktoré poskytnú tímy Európskej 

pohraničnej agentúry v úzkej a neustálej 

spolupráci s Európskym podporným 

úradom pre azyl a vnútroštátnymi 

príslušnými orgánmi dotknutého 

členského štátu a experti z radov 

zamestnancov agentúry v rámci 

podporných tímov pre riadenie migrácie, 

môže zahŕňať: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  616 

Ska Keller 
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Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) skríning štátnych príslušníkov 

tretích krajín, ktorí prichádzajú na 

vonkajšie hranice, vrátane identifikácie a 

registrácie týchto štátnych príslušníkov 

tretích krajín a informačného pohovoru s 

nimi, a ak to požaduje členský štát, 

snímania odtlačkov prstov štátnych 

príslušníkov tretích krajín; 

a) skríning štátnych príslušníkov 

tretích krajín, ktorí prichádzajú na 

vonkajšie hranice, vrátane identifikácie a 

registrácie týchto štátnych príslušníkov 

tretích krajín a informačného pohovoru s 

nimi, a ak to požaduje členský štát, 

snímania odtlačkov prstov štátnych 

príslušníkov tretích krajín, a to plne 

v súlade so základnými právami 

a s poskytovaním informácií o účele 

a výsledkoch všetkých postupov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  617 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) skríning štátnych príslušníkov 

tretích krajín, ktorí prichádzajú na 

vonkajšie hranice, vrátane identifikácie a 

registrácie týchto štátnych príslušníkov 

tretích krajín a informačného pohovoru s 

nimi, a ak to požaduje členský štát, 

snímania odtlačkov prstov štátnych 

príslušníkov tretích krajín; 

a) skríning štátnych príslušníkov 

tretích krajín, ktorí prichádzajú na 

vonkajšie hranice, vrátane identifikácie a 

registrácie týchto štátnych príslušníkov 

tretích krajín a informačného pohovoru s 

nimi, a ak to požaduje členský štát, 

snímania odtlačkov prstov štátnych 

príslušníkov tretích krajín, a to plne 

v súlade s právom na ľudskú dôstojnosť 

a bez využitia donútenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  618 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Daniel 

Dalton, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho 
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Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) skríning štátnych príslušníkov 

tretích krajín, ktorí prichádzajú na 

vonkajšie hranice, vrátane identifikácie a 

registrácie týchto štátnych príslušníkov 

tretích krajín a informačného pohovoru s 

nimi, a ak to požaduje členský štát, 

snímania odtlačkov prstov štátnych 

príslušníkov tretích krajín; 

a) poskytovanie pomoci so 

skríningom štátnych príslušníkov tretích 

krajín, ktorí prichádzajú na vonkajšie 

hranice, vrátane identifikácie a registrácie 

týchto štátnych príslušníkov tretích krajín a 

informačného pohovoru s nimi, a ak to 

požaduje členský štát, snímania odtlačkov 

prstov štátnych príslušníkov tretích krajín; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  619 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis 

Kyrkos, Birgit Sippel 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) skríning štátnych príslušníkov 

tretích krajín, ktorí prichádzajú na 

vonkajšie hranice, vrátane identifikácie a 

registrácie týchto štátnych príslušníkov 

tretích krajín a informačného pohovoru s 

nimi, a ak to požaduje členský štát, 

snímania odtlačkov prstov štátnych 

príslušníkov tretích krajín; 

a) skríning štátnych príslušníkov 

tretích krajín, ktorí prichádzajú na 

vonkajšie hranice, vrátane identifikácie a 

registrácie týchto štátnych príslušníkov 

tretích krajín a informačného pohovoru s 

nimi, poskytovania počiatočných 

informácií prichádzajúcim osobám, ktoré 

potrebujú medzinárodnú ochranu alebo 

chcú o ňu požiadať, a ich nasmerovania 

na ďalšie orgány, a ak to požaduje členský 

štát, snímania odtlačkov prstov štátnych 

príslušníkov tretích krajín; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  620 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 3 – písmeno a 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) skríning štátnych príslušníkov 

tretích krajín, ktorí prichádzajú na 

vonkajšie hranice, vrátane identifikácie a 

registrácie týchto štátnych príslušníkov 

tretích krajín a informačného pohovoru s 

nimi, a ak to požaduje členský štát, 

snímania odtlačkov prstov štátnych 

príslušníkov tretích krajín; 

a) skríning štátnych príslušníkov 

tretích krajín, ktorí prichádzajú na 

vonkajšie hranice, vrátane identifikácie a 

registrácie týchto štátnych príslušníkov 

tretích krajín a informačného pohovoru s 

nimi, a ak to požaduje členský štát, 

snímania odtlačkov prstov štátnych 

príslušníkov tretích krajín, a to plne 

v súlade so základnými právami 

a s poskytovaním informácií o účele 

a výsledkoch všetkých postupov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  621 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) poskytovanie informácií osobám, 

ktoré jednoznačne potrebujú 

medzinárodnú ochranu, alebo žiadateľom 

alebo potenciálnym žiadateľom o 

premiestnenie; 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Poskytovanie informácií osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo ktoré 

o medzinárodnú ochranu žiadajú, je primárne úlohou EASO, a nie agentúry. V súlade 

s článkom 17 ods. 3 písm. a) by agentúra mala poskytnúť počiatočné informácie a odkázať 

osoby na účely získania ďalších informácií a spracovania žiadostí na EASO alebo príslušné 

vnútroštátne orgány. 

 

Pozmeňujúci návrh  622 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-

aho 
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Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) poskytovanie informácií osobám, 

ktoré jednoznačne potrebujú 

medzinárodnú ochranu, alebo žiadateľom 

alebo potenciálnym žiadateľom o 

premiestnenie; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  623 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) poskytovanie informácií osobám, 

ktoré jednoznačne potrebujú 

medzinárodnú ochranu, alebo žiadateľom 

alebo potenciálnym žiadateľom o 

premiestnenie; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  624 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Therese Comodini 

Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Nathalie 

Griesbeck, Jean Lambert 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) poskytovanie informácií osobám, 

ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú 

ochranu, alebo žiadateľom alebo 

potenciálnym žiadateľom o premiestnenie; 

b) poskytovanie informácií osobám, 

ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú 

ochranu, alebo žiadateľom alebo 

potenciálnym žiadateľom o premiestnenie, 

s osobitnou pozornosťou venovanou 
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deťom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  625 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) poskytovanie informácií osobám, 

ktoré jednoznačne potrebujú 

medzinárodnú ochranu, alebo žiadateľom 

alebo potenciálnym žiadateľom o 

premiestnenie; 

b) pod vedením Európskeho 

podporného úradu pre azyl a Agentúry 

pre základné práva a v súlade so 

smernicou 2013/32/EÚ poskytovanie 

informácií o azylovom konaní, procesných 

právach a iných základných právach 

všetkým osobám; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  626 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 3 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) podporovanie Európskeho 

podporného úradu pre azyl pri 

poskytovaní informácií o azylovom 

konaní, procesných právach a iných 

základných právach všetkým osobám 

v súlade s článkami 6, 8 a 12 smernice 

2013/32/EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  627 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 
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Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 3 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) nasmerovanie osôb, ktoré chcú 

požiadať o medzinárodnú ochranu, na 

azylových odborníkov vnútroštátnych 

orgánov dotknutého členského štátu alebo 

Európskeho podporného úradu pre azyl 

a nasmerovanie všetkých zraniteľných 

skupín na konkrétnych odborníkov 

vnútroštátnych orgánov členského štátu 

alebo agentúr EÚ na ochranu, a to 

vrátane nasmerovania detí a rodín 

s deťmi na odborníkov na ochranu detí 

a žien na odborníkov na rodové otázky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  628 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 3 – písmeno b b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 bb) nasmerovanie osôb, ktoré chcú 

požiadať o medzinárodnú ochranu, na 

azylových odborníkov vnútroštátnych 

orgánov dotknutého členského štátu alebo 

Európskeho podporného úradu pre azyl 

a nasmerovanie všetkých detí a rodín 

s deťmi na odborníkov na ochranu detí 

z vnútroštátnych orgánov členského štátu 

alebo agentúr EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  629 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 3 – písmeno c 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) technickú a operačnú pomoc v 

oblasti návratu vrátane prípravy a 

organizovania návratových operácií. 

c) technickú a operačnú pomoc v 

oblasti návratu vrátane prípravy a 

organizovania návratových operácií 

s úplným rešpektovaním základných práv, 

zásad spravodlivého procesu a zásady 

zákazu vyhostenia alebo vrátenia (non-

refoulement). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  630 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 3 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) technickú a operačnú pomoc v 

oblasti návratu vrátane prípravy a 

organizovania návratových operácií. 

c) technickú a operačnú pomoc v 

oblasti návratu vrátane prípravy a 

organizovania návratových operácií 

s úplným rešpektovaním základných práv, 

zásad spravodlivého procesu, zásady 

zákazu vyhostenia alebo vrátenia (non-

refoulement) a zákazu kolektívneho 

vyhostenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  631 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 3 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) nasmerovanie osôb, ktoré chcú 

požiadať o medzinárodnú ochranu, na 

azylových odborníkov vnútroštátnych 

orgánov dotknutého členského štátu alebo 

Európskeho podporného úradu pre azyl 
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a nasmerovanie všetkých detí a rodín 

s deťmi na odborníkov na ochranu detí 

z vnútroštátnych orgánov členského štátu 

alebo agentúr EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  632 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 3 – písmeno c b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 cb) Agentúra v spolupráci 

s Európskym podporným úradom pre azyl, 

Agentúrou pre základné práva a inými 

príslušnými agentúrami Únie 

a v koordinácii s Komisiou zaistí súlad 

týchto činností so spoločným európskym 

azylovým systémom a základnými 

právami. To zahŕňa poskytnutie prístrešia, 

hygienických podmienok a vybavenia 

rešpektujúceho odlišné potreby mužov 

a žien a potreby detí v problémových 

oblastiach. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  633 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Agentúra podporuje príslušný 

členský štát a Európsky podporný úrad 

pre azyl pri tom, aby ich činnosti boli 

v súlade so spoločným európskym 

azylovým systémom a základnými 

právami. To zahŕňa poskytnutie prístrešia, 

hygienických podmienok a vybavenia 
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rešpektujúceho odlišné potreby mužov 

a žien a potreby detí v problémových 

oblastiach. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  634 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Therese Comodini Cachia, Barbara 

Matera, Tomáš Zdechovský, Nathalie Griesbeck, Silvia Costa, Jean Lambert, Timothy 

Kirkhope 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Agentúra v spolupráci 

s Európskym podporným úradom pre azyl, 

Agentúrou pre základné práva a inými 

príslušnými agentúrami Únie 

a v koordinácii s Komisiou zaistí súlad 

týchto činností so spoločným európskym 

azylovým systémom a základnými 

právami. To zahŕňa poskytnutie prístrešia, 

hygienických podmienok a vybavenia 

rešpektujúceho potreby žien a detí 

v problémových oblastiach. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  635 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Agentúra pomáha Komisii pri 

koordinácii činností podporných tímov pre 

riadenie migrácie v spolupráci s ostatnými 

príslušnými agentúrami Únie. 

4. Agentúra pomáha Komisii pri 

koordinácii činností podporných tímov pre 

riadenie migrácie v spolupráci 

s Európskym podporným úradom pre azyl 

a ostatnými príslušnými agentúrami Únie. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  636 

Ana Gomes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Všetky úlohy vykonávané 

podpornými tímami pre riadenie migrácie 

musia byť v súlade s Chartou základných 

práv EÚ a rozsiahlejším medzinárodným 

právom v oblasti ľudských práv. Všetky 

prípady porušenia práva EÚ 

a medzinárodného práva je nutné 

v náležitým spôsobom a v plnom rozsahu 

oznámiť Komisii, Parlamentu a členským 

štátom. Komisia zodpovedá za úplné 

vyšetrenie údajných prípadov porušenia 

ľudských práv v kontexte činnosti 

podporných tímov pre riadenie migrácie. 

Or. en 

 

 

 

 

 


