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Pozmeňujúci návrh  637 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Laura Agea 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[…] vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  638 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[…] vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  639 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  640 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v súlade s rozhodnutím 

riadiacej rady podľa článku 12 ods. 6 alebo 

v prípade neúmerného migračného tlaku 

na vonkajších hraniciach, ktorý spôsobí 

neúčinnosť kontroly vonkajších hraníc do 

takej miery, že vznikne riziko ohrozenia 

fungovania schengenského priestoru, 

môže Komisia po konzultácii s agentúrou 

prijať prostredníctvom vykonávacieho 

aktu rozhodnutie, ktorým sa určia 

opatrenia, ktoré vykoná agentúra a 

ktorým sa od dotknutého členského štátu 

vyžaduje, aby spolupracoval s agentúrou 

pri vykonávaní týchto opatrení. Uvedené 

vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 

postupom preskúmania uvedeným v 

článku 79 ods. 2. 

Ak členský štát neprijme potrebné 

opatrenia v súlade s rozhodnutím riadiacej 

rady podľa článku 12 ods. 6 alebo v 

prípade neúmerných problémov v oblasti 

migrácie a azylu na vonkajších hraniciach 

EÚ, môže Rada prijať odporúčanie s 

opatreniami, ktoré má členský štát 

vykonať s pomocou agentúry. Do 

odporúčania sa začlení posúdenie vplyvu 

takýchto opatrení o základných právach a 

zabezpečí sa súlad s medzinárodnými 

právnymi záväzkami. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  641 

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 18 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v súlade s rozhodnutím 

riadiacej rady podľa článku 12 ods. 6 

alebo v prípade neúmerného migračného 

tlaku na vonkajších hraniciach, ktorý 

spôsobí neúčinnosť kontroly vonkajších 

hraníc do takej miery, že vznikne riziko 

ohrozenia fungovania schengenského 

priestoru, môže Komisia po konzultácii s 

agentúrou prijať prostredníctvom 

vykonávacieho aktu rozhodnutie, ktorým 

sa určia opatrenia, ktoré vykoná agentúra a 

ktorým sa od dotknutého členského štátu 

vyžaduje, aby spolupracoval s agentúrou 

Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v súlade s rozhodnutím 

výkonného riaditeľa podľa článku 12 ods. 

5 alebo v prípade neúmerného migračného 

tlaku na vonkajších hraniciach, ktorý 

spôsobí neúčinnosť kontroly vonkajších 

hraníc do takej miery, že vznikne riziko 

ohrozenia fungovania schengenského 

priestoru, Komisia po konzultácii s 

agentúrou bezodkladne odporučí Rade, 

aby jednoduchou väčšinou prijala 
rozhodnutie, ktorým sa zabezpečí, že sa 

neprijmú žiadne účinné opatrenia, a určia 

opatrenia, ktoré vykoná agentúra a ktorým 
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pri vykonávaní týchto opatrení. Uvedené 

vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 

postupom preskúmania uvedeným v 

článku 79 ods. 2. 

sa od dotknutého členského štátu vyžaduje, 

aby spolupracoval s agentúrou pri 

vykonávaní týchto opatrení. Komisia 

informuje Európsky parlament. 

Or. en 

Odôvodnenie 

The current proposal - and the modifications proposed by the Council and the Rapporteur (ie. 

to replace the Commission's decision by a Council's decision) - fail to create and to constitute 

a proper border and coast guard authority / agency. A truly integrated European border 

management would imply a "European" decision. Thus, this amendment and the following 

one suggests that the decision would be taken by the European Commission. However, the 

Council would be able to oppose it with qualified majority. This procedure of "reverse 

qualified majority" is already used in the Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of 

the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic 

policies. 

 

Pozmeňujúci návrh  642 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v súlade s rozhodnutím 

riadiacej rady podľa článku 12 ods. 6 alebo 

v prípade neúmerného migračného tlaku na 

vonkajších hraniciach, ktorý spôsobí 

neúčinnosť kontroly vonkajších hraníc do 

takej miery, že vznikne riziko ohrozenia 

fungovania schengenského priestoru, môže 

Komisia po konzultácii s agentúrou prijať 

prostredníctvom vykonávacieho aktu 

rozhodnutie, ktorým sa určia opatrenia, 

ktoré vykoná agentúra a ktorým sa od 

dotknutého členského štátu vyžaduje, aby 

spolupracoval s agentúrou pri vykonávaní 

týchto opatrení. Uvedené vykonávacie akty 

sa prijmú v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 79 ods. 2. 

Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v súlade s rozhodnutím 

riadiacej rady podľa článku 12 ods. 6 alebo 

v prípade neúmerného migračného tlaku na 

vonkajších hraniciach, ktorý spôsobí 

neúčinnosť kontroly vonkajších hraníc do 

takej miery, že vznikne riziko ohrozenia 

fungovania schengenského priestoru, môže 

Komisia po konzultácii s agentúrou 

odporučiť prostredníctvom vykonávacieho 

aktu opatrenia, ktoré vykoná agentúra a 

ktorými dotknutému členskému štátu 

odporučí, aby spolupracoval s agentúrou 

pri vykonávaní týchto opatrení. Uvedené 

vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 

postupom preskúmania uvedeným v článku 

79 ods. 2. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Komisia môže odporučiť, ktoré opatrenia sa majú prijať v prípade závažných problematík 

týkajúcich sa kontroly vonkajších hraníc. Takéto odporúčania by nemali byť právne záväzné 

bez súhlasu dotknutého členského štátu. 

 

Pozmeňujúci návrh  643 

Geoffrey Van Orden 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v súlade s 

rozhodnutím riadiacej rady podľa článku 

12 ods. 6 alebo v prípade neúmerného 

migračného tlaku na vonkajších hraniciach, 

ktorý spôsobí neúčinnosť kontroly 

vonkajších hraníc do takej miery, že 

vznikne riziko ohrozenia fungovania 

schengenského priestoru, môže Komisia 

po konzultácii s agentúrou prijať 

prostredníctvom vykonávacieho aktu 

rozhodnutie, ktorým sa určia opatrenia, 

ktoré vykoná agentúra a ktorým sa od 

dotknutého členského štátu vyžaduje, aby 

spolupracoval s agentúrou pri vykonávaní 

týchto opatrení. Uvedené vykonávacie 

akty sa prijmú v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 79 ods. 2. 

V prípade neúmerného migračného tlaku 

na vonkajších hraniciach, ktorý spôsobí 

neúčinnosť kontroly vonkajších hraníc do 

takej miery, že vznikne riziko ohrozenia 

bezpečnosti a blahobytu členských štátov, 

môže Komisia po konzultácii s agentúrou a 

členským štátom, ktorý znáša neúmerný 

tlak, prijať prostredníctvom vykonávacieho 

aktu rozhodnutie, ktorým sa určia 

opatrenia, ktoré vykoná agentúra a 

dotknutý členský štát. Uvedené 

vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 

postupom preskúmania uvedeným v článku 

79 ods. 2. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  644 

Helga Stevens, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-

aho 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak členský štát neprijme potrebné Ak členský štát neprijme potrebné 
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nápravné opatrenia v súlade s rozhodnutím 

riadiacej rady podľa článku 12 ods. 6 alebo 

v prípade neúmerného migračného tlaku na 

vonkajších hraniciach, ktorý spôsobí 

neúčinnosť kontroly vonkajších hraníc do 

takej miery, že vznikne riziko ohrozenia 

fungovania schengenského priestoru, môže 

Komisia po konzultácii s agentúrou prijať 

prostredníctvom vykonávacieho aktu 
rozhodnutie, ktorým sa určia opatrenia, 

ktoré vykoná agentúra a ktorým sa od 

dotknutého členského štátu vyžaduje, aby 

spolupracoval s agentúrou pri vykonávaní 

týchto opatrení. Uvedené vykonávacie akty 

sa prijmú v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 79 ods. 

2. 

nápravné opatrenia v súlade s rozhodnutím 

riadiacej rady podľa článku 12 ods. 6 alebo 

v prípade neúmerného migračného tlaku na 

vonkajších hraniciach, ktorý spôsobí 

neúčinnosť kontroly vonkajších hraníc do 

takej miery, že vznikne riziko ohrozenia 

fungovania schengenského priestoru, Rada 

po konzultácii s agentúrou prijme 

kvalifikovanou väčšinou rozhodnutie, 

ktorým sa určia opatrenia, ktoré vykoná 

agentúra a ktorým sa od dotknutého 

členského štátu vyžaduje, aby 

spolupracoval s agentúrou pri vykonávaní 

týchto opatrení. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  645 

Filiz Hyusmenova 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v súlade s rozhodnutím 

riadiacej rady podľa článku 12 ods. 6 alebo 

v prípade neúmerného migračného tlaku na 

vonkajších hraniciach, ktorý spôsobí 

neúčinnosť kontroly vonkajších hraníc do 

takej miery, že vznikne riziko ohrozenia 

fungovania schengenského priestoru, môže 

Komisia po konzultácii s agentúrou prijať 

prostredníctvom vykonávacieho aktu 

rozhodnutie, ktorým sa určia opatrenia, 

ktoré vykoná agentúra a ktorým sa od 

dotknutého členského štátu vyžaduje, aby 

spolupracoval s agentúrou pri vykonávaní 

týchto opatrení. Uvedené vykonávacie akty 

sa prijmú v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 79 ods. 2. 

Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v súlade s rozhodnutím 

riadiacej rady podľa článku 12 ods. 6 alebo 

v prípade neúmerného migračného tlaku na 

vonkajších hraniciach, ktorý spôsobí 

neúčinnosť kontroly vonkajších hraníc do 

takej miery, že vznikne riziko ohrozenia 

vnútornej bezpečnosti Únie alebo 

fungovania schengenského priestoru, môže 

Komisia po konzultácii s agentúrou prijať 

prostredníctvom vykonávacieho aktu 

rozhodnutie, ktorým sa určia opatrenia, 

ktoré vykoná agentúra a ktorým sa od 

dotknutého členského štátu vyžaduje, aby 

spolupracoval s agentúrou pri vykonávaní 

týchto opatrení. Uvedené vykonávacie akty 

sa prijmú v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 79 ods. 2. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  646 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v súlade s rozhodnutím 

riadiacej rady podľa článku 12 ods. 6 alebo 

v prípade neúmerného migračného tlaku 

na vonkajších hraniciach, ktorý spôsobí 

neúčinnosť kontroly vonkajších hraníc do 

takej miery, že vznikne riziko ohrozenia 

fungovania schengenského priestoru, 

môže Komisia po konzultácii s agentúrou 

prijať prostredníctvom vykonávacieho 

aktu rozhodnutie, ktorým sa určia 

opatrenia, ktoré vykoná agentúra a ktorým 

sa od dotknutého členského štátu vyžaduje, 

aby spolupracoval s agentúrou pri 

vykonávaní týchto opatrení. Uvedené 

vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 

postupom preskúmania uvedeným v 

článku 79 ods. 2. 

Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v súlade s rozhodnutím 

riadiacej rady podľa článku 12 ods. 6, 

môže Komisia po konzultácii s agentúrou 

a po zohľadnení schengenského 

hodnotiaceho mechanizmu predložiť 

Rade návrh rozhodnutia, ktorým sa určia 

opatrenia, ktoré vykoná agentúra a ktorým 

sa od dotknutého členského štátu vyžaduje, 

aby spolupracoval s agentúrou pri 

vykonávaní týchto opatrení. Takéto 

rozhodnutie prijme Rada kvalifikovanou 

väčšinou bezprostredne po prijatí návrhu 

Komisie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  647 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v súlade s rozhodnutím 

riadiacej rady podľa článku 12 ods. 6 alebo 

v prípade neúmerného migračného tlaku 

na vonkajších hraniciach, ktorý spôsobí 

neúčinnosť kontroly vonkajších hraníc do 

Ak členský štát neprijme potrebné 

opatrenia v súlade s rozhodnutím riadiacej 

rady podľa článku 12 ods. 8 alebo v 

prípade osobitného a neúmerného tlaku na 

vonkajších hraniciach, ak členský štát 

nepožiadal agentúru o dostatočnú 
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takej miery, že vznikne riziko ohrozenia 

fungovania schengenského priestoru, môže 

Komisia po konzultácii s agentúrou prijať 

prostredníctvom vykonávacieho aktu 

rozhodnutie, ktorým sa určia opatrenia, 

ktoré vykoná agentúra a ktorým sa od 

dotknutého členského štátu vyžaduje, aby 

spolupracoval s agentúrou pri vykonávaní 

týchto opatrení. Uvedené vykonávacie akty 

sa prijmú v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 79 ods. 

2. 

podporu prostredníctvom opatrení 

uvedených v článku 14, 16 alebo 17, alebo 

neprijíma potrebné kroky na vykonávanie 

týchto opatrení, a tak spôsobí neúčinnosť 

kontroly vonkajších hraníc do takej miery, 

že vznikne riziko ohrozenia fungovania 

schengenského priestoru, môže Rada 

bezprostredne na základe návrhu Komisie 

prijať prostredníctvom vykonávacieho aktu 

rozhodnutie, ktorým sa určia opatrenia, 

ktoré by mohli zmierniť tieto riziká a 

ktoré vykoná agentúra a ktorým sa od 

dotknutého členského štátu vyžaduje, aby 

spolupracoval s agentúrou pri vykonávaní 

týchto opatrení. Komisia sa pred podaním 

svojho návrhu poradí s agentúrou. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Danými opatreniami sa musia dať zmierniť identifikované riziká. 

 

Pozmeňujúci návrh  648 

Petri Sarvamaa 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v súlade s rozhodnutím 

riadiacej rady podľa článku 12 ods. 6 alebo 

v prípade neúmerného migračného tlaku na 

vonkajších hraniciach, ktorý spôsobí 

neúčinnosť kontroly vonkajších hraníc do 

takej miery, že vznikne riziko ohrozenia 

fungovania schengenského priestoru, môže 

Komisia po konzultácii s agentúrou prijať 

prostredníctvom vykonávacieho aktu 
rozhodnutie, ktorým sa určia opatrenia, 

ktoré vykoná agentúra a ktorým sa od 

dotknutého členského štátu vyžaduje, aby 

spolupracoval s agentúrou pri vykonávaní 

týchto opatrení. Uvedené vykonávacie 

Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v súlade s rozhodnutím 

riadiacej rady podľa článku 12 ods. 6 alebo 

v prípade neúmerného migračného tlaku na 

vonkajších hraniciach, ktorý spôsobí 

neúčinnosť kontroly vonkajších hraníc do 

takej miery, že vznikne riziko ohrozenia 

fungovania schengenského priestoru, môže 

Komisia navrhnúť rozhodnutie, o ktorom 

sa má hlasovať v Rade, s cieľom vylúčiť 

členský štát zo schengenského priestoru 

na obmedzený čas, aby sa tak chránila 

bezpečnosť hraníc Únie. 
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akty sa prijmú v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 79 ods. 

2. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  649 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v súlade s rozhodnutím 

riadiacej rady podľa článku 12 ods. 6 alebo 

v prípade neúmerného migračného tlaku na 

vonkajších hraniciach, ktorý spôsobí 

neúčinnosť kontroly vonkajších hraníc do 

takej miery, že vznikne riziko ohrozenia 

fungovania schengenského priestoru, 

môže Komisia po konzultácii s agentúrou 

prijať prostredníctvom vykonávacieho aktu 

rozhodnutie, ktorým sa určia opatrenia, 

ktoré vykoná agentúra a ktorým sa od 

dotknutého členského štátu vyžaduje, aby 

spolupracoval s agentúrou pri vykonávaní 

týchto opatrení. Uvedené vykonávacie akty 

sa prijmú v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 79 ods. 2. 

Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v súlade s rozhodnutím 

riadiacej rady podľa článku 12 ods. 6 alebo 

v prípade neúmerného migračného tlaku na 

vonkajších hraniciach, ktorý spôsobí 

neúčinnosť kontroly vonkajších hraníc, 

môže Komisia po konzultácii s agentúrou 

prijať prostredníctvom vykonávacieho aktu 

rozhodnutie, ktorým sa určia opatrenia, 

ktoré vykoná agentúra a ktorým sa od 

dotknutého členského štátu vyžaduje, aby 

spolupracoval s agentúrou pri vykonávaní 

týchto opatrení. Uvedené vykonávacie akty 

sa prijmú v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 79 ods. 2. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  650 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v súlade s rozhodnutím 

riadiacej rady podľa článku 12 ods. 6 alebo 

Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v súlade s rozhodnutím 

riadiacej rady podľa článku 12 ods. 6 alebo 
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v prípade neúmerného migračného tlaku na 

vonkajších hraniciach, ktorý spôsobí 

neúčinnosť kontroly vonkajších hraníc do 

takej miery, že vznikne riziko ohrozenia 

fungovania schengenského priestoru, môže 

Komisia po konzultácii s agentúrou prijať 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 

rozhodnutie, ktorým sa určia opatrenia, 

ktoré vykoná agentúra a ktorým sa od 

dotknutého členského štátu vyžaduje, aby 

spolupracoval s agentúrou pri vykonávaní 

týchto opatrení. Uvedené vykonávacie akty 

sa prijmú v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 79 ods. 

2. 

v prípade neúmerného migračného tlaku na 

vonkajších hraniciach, v prípade ktorého 

nepožiadal o podporu agentúry a ktorý 

spôsobí neúčinnosť kontroly vonkajších 

hraníc do takej miery, že vznikne riziko 

ohrozenia fungovania schengenského 

priestoru, Rada na základe návrhu 

Komisie, ktorá predtým konzultovala 

s agentúrou, prijme čo najskôr 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 

rozhodnutie, ktorým sa určia opatrenia, 

ktoré vykoná agentúra a ktorým sa od 

dotknutého členského štátu vyžaduje, aby 

spolupracoval s agentúrou pri vykonávaní 

týchto opatrení. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  651 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v súlade s rozhodnutím 

riadiacej rady podľa článku 12 ods. 6 alebo 

v prípade neúmerného migračného tlaku na 

vonkajších hraniciach, ktorý spôsobí 

neúčinnosť kontroly vonkajších hraníc do 

takej miery, že vznikne riziko ohrozenia 

fungovania schengenského priestoru, 

môže Komisia po konzultácii s agentúrou 

prijať prostredníctvom vykonávacieho aktu 

rozhodnutie, ktorým sa určia opatrenia, 

ktoré vykoná agentúra a ktorým sa od 

dotknutého členského štátu vyžaduje, aby 

spolupracoval s agentúrou pri vykonávaní 

týchto opatrení. Uvedené vykonávacie akty 

sa prijmú v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 79 ods. 2. 

Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v súlade s rozhodnutím 

riadiacej rady podľa článku 12 ods. 6 alebo 

v prípade neúmerného migračného tlaku na 

vonkajších hraniciach, ktorý spôsobí 

neúčinnosť kontroly vonkajších hraníc do 

takej miery, že vznikne ohrozenie 

verejného poriadku a vnútornej 

bezpečnosti v EÚ, môže Komisia po 

konzultácii s agentúrou prijať 

prostredníctvom vykonávacieho aktu 

rozhodnutie, ktorým sa určia opatrenia, 

ktoré vykoná agentúra a ktorým sa od 

dotknutého členského štátu vyžaduje, aby 

spolupracoval s agentúrou pri vykonávaní 

týchto opatrení. Uvedené vykonávacie akty 

sa prijmú v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 79 ods. 2. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  652 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v súlade s rozhodnutím 

riadiacej rady podľa článku 12 ods. 6 alebo 

v prípade neúmerného migračného tlaku na 

vonkajších hraniciach, ktorý spôsobí 

neúčinnosť kontroly vonkajších hraníc do 

takej miery, že vznikne riziko ohrozenia 

fungovania schengenského priestoru, môže 

Komisia po konzultácii s agentúrou prijať 

prostredníctvom vykonávacieho aktu 

rozhodnutie, ktorým sa určia opatrenia, 

ktoré vykoná agentúra a ktorým sa od 

dotknutého členského štátu vyžaduje, aby 

spolupracoval s agentúrou pri vykonávaní 

týchto opatrení. Uvedené vykonávacie akty 

sa prijmú v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 79 ods. 

2. 

Ak členský štát neprijme potrebné 

nápravné opatrenia v súlade s rozhodnutím 

riadiacej rady podľa článku 12 ods. 6 alebo 

v prípade neúmerného migračného tlaku na 

vonkajších hraniciach, ktorý spôsobí 

neúčinnosť kontroly vonkajších hraníc do 

takej miery, že vznikne riziko ohrozenia 

fungovania schengenského priestoru ako 

priestoru bez kontroly vnútorných hraníc, 

môže Komisia po konzultácii s agentúrou 

predložiť Rade návrh vykonávacieho 

rozhodnutia, ktorým sa určia opatrenia, 

ktoré vykoná agentúra a ktorým sa od 

dotknutého členského štátu vyžaduje, aby 

spolupracoval s agentúrou pri vykonávaní 

týchto opatrení. Uvedené vykonávacie 

rozhodnutie prijme Rada kvalifikovanou 

väčšinou. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  653 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Európsky parlament sa bude bezodkladne 

informovať a najmä sa mu predloží návrh 

Komisie a rozhodnutie Rady uvedené v 

odseku 1.  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  654 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Z riadne odôvodnených vážnych a 

naliehavých dôvodov týkajúcich sa 

fungovania schengenského priestoru 

Komisia prijme okamžite uplatniteľné 

vykonávacie akty v súlade s postupom 

uvedeným v článku 79 ods. 5. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  655 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Z riadne odôvodnených vážnych a 

naliehavých dôvodov týkajúcich sa 

fungovania schengenského priestoru 

Komisia prijme okamžite uplatniteľné 

vykonávacie akty v súlade s postupom 

uvedeným v článku 79 ods. 5. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  656 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Z riadne odôvodnených vážnych a 

naliehavých dôvodov týkajúcich sa 

fungovania schengenského priestoru 

vypúšťa sa 
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Komisia prijme okamžite uplatniteľné 

vykonávacie akty v súlade s postupom 

uvedeným v článku 79 ods. 5. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  657 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi 

Halla-aho 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Z riadne odôvodnených vážnych a 

naliehavých dôvodov týkajúcich sa 

fungovania schengenského priestoru 

Komisia prijme okamžite uplatniteľné 

vykonávacie akty v súlade s postupom 

uvedeným v článku 79 ods. 5. 

Z riadne odôvodnených vážnych a 

naliehavých dôvodov týkajúcich sa 

fungovania schengenského priestoru 

Komisia prijme okamžite uplatniteľné 

vykonávacie akty v súlade s postupom 

uvedeným v článku 79 ods. 5, len pokiaľ 

Rada neprijme rozhodnutie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  658 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Z riadne odôvodnených vážnych a 

naliehavých dôvodov týkajúcich sa 

fungovania schengenského priestoru 

Komisia prijme okamžite uplatniteľné 

vykonávacie akty v súlade s postupom 

uvedeným v článku 79 ods. 5. 

Rada zasadne okamžite po prijatí návrhu 

Komisie. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  659 

Filiz Hyusmenova 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Z riadne odôvodnených vážnych a 

naliehavých dôvodov týkajúcich sa 

fungovania schengenského priestoru 

Komisia prijme okamžite uplatniteľné 

vykonávacie akty v súlade s postupom 

uvedeným v článku 79 ods. 5. 

Z riadne odôvodnených vážnych a 

naliehavých dôvodov týkajúcich sa 

vnútornej bezpečnosti Únie alebo 
fungovania schengenského priestoru 

Komisia prijme okamžite uplatniteľné 

vykonávacie akty v súlade s postupom 

uvedeným v článku 79 ods. 5. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  660 

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 18 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. V prípade, že Rada neprijme 

rozhodnutie o odporúčaní Komisie a stále 

nedochádza k prijatiu príslušných 

opatrení zo strany dotknutého členského 

štátu alebo pretrváva neúmerný migračný 

tlak na vonkajších hraniciach, ktorým sa 

ohrozuje fungovanie schengenského 

priestoru, Komisia jeden mesiac po 

svojom predchádzajúcom odporúčaní 

odporučí Rade, aby prijala rozhodnutie, 

ktorým sa zabezpečí, že sa neprijmú 

žiadne účinné opatrenia, a ktorým sa 

určia opatrenia, ktoré vykoná agentúra a 

ktorým sa od dotknutého členského štátu 

vyžaduje, aby spolupracoval s agentúrou 

pri vykonávaní týchto opatrení. 

 Rozhodnutie sa považuje za prijaté 

Radou, pokiaľ Rada kvalifikovanou 

väčšinou nerozhodne o zamietnutí 

odporúčania do desiatich dní od jeho 



 

PE582.071v01-00 16/149 AM\1092761SK.doc 

SK 

prijatia Komisiou. Dotknutý členský štát 

môže v tejto lehote požiadať o zasadnutie 

Rady. Komisia informuje Európsky 

parlament. 

Or. en 

Odôvodnenie 

The current proposal - and the modifications proposed by the Council and the Rapporteur (ie. 

to replace the Commission's decision by a Council's decision) - fail to create and to constitute 

a proper border and coast guard authority / agency. A truly integrated European border 

management would imply a "European" decision. Thus, this amendment and the following 

one suggests that the decision would be taken by the European Commission. However, the 

Council would be able to oppose it with qualified majority. This procedure of "reverse 

qualified majority" is already used in the Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of 

the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic 

policies. 

 

Pozmeňujúci návrh  661 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Na účely odseku 1 Komisia stanoví 

jedno alebo viaceré z nasledujúcich 

opatrení, ktoré má prijať agentúra: 

2. Na zmiernenie rizika ohrozenia 

fungovania schengenského priestoru sa v 

rozhodnutí uvedenom v článku 18 ods. 1 

stanoví jedno alebo viaceré z nasledujúcich 

opatrení, ktoré má prijať agentúra 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je potrebné identifikovať opatrenia s cieľom zmierniť riziká ohrozenia schengenského 

priestoru. To môže byť záruka proti opatreniam, ktoré by mohli túto situáciu ešte zhoršiť. 

 

Pozmeňujúci návrh  662 

Ska Keller 
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Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Na účely odseku 1 Komisia stanoví 

jedno alebo viaceré z nasledujúcich 

opatrení, ktoré má prijať agentúra: 

2. Na účely odseku 1 Komisia 

odporučí jedno alebo viaceré z 

nasledujúcich opatrení, ktoré má prijať 

agentúra: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  663 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – 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 na 

základe súhlasu príslušných členských 

štátov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  664 

Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – 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 na 

základe súhlasu príslušných členských 

štátov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  665 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 2 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) organizovať návratové zásahy. vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  666 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein, Birgit Sippel 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 2 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) organizovať návratové zásahy. vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

V prípade, že sa má odporučiť osobitný postup naliehavej akcie na vonkajších hraniciach, 

nikdy by nemal vychádzať z potreby uskutočniť návratové operácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  667 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 2 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) organizovať návratové zásahy. e) pomáhať pri organizovaní návratových 

zásahov. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  668 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Výkonný riaditeľ do dvoch 

pracovných dní od dátumu prijatia 

rozhodnutia Komisie a na odporúčanie 

dozornej rady stanoví opatrenia, ktoré 

treba prijať na praktické vykonanie 

opatrení určených v rozhodnutí Komisie, 

vrátane technického vybavenia, ako aj 

počet a profily príslušníkov pohraničnej 

stráže a iného príslušného personálu 

potrebného na splnenie cieľov tohto 

rozhodnutia. 

3. Výkonný riaditeľ do dvoch 

pracovných dní od dátumu prijatia 

rozhodnutia Rady stanoví opatrenia, ktoré 

treba prijať na praktické vykonanie 

opatrení určených v rozhodnutí Rady, 

vrátane technického vybavenia, ako aj 

počet a profily príslušníkov pohraničnej 

stráže a iného príslušného personálu 

potrebného na splnenie cieľov tohto 

rozhodnutia. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  669 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Výkonný riaditeľ do dvoch 

pracovných dní od dátumu prijatia 

rozhodnutia Komisie a na odporúčanie 

dozornej rady stanoví opatrenia, ktoré 

treba prijať na praktické vykonanie 

opatrení určených v rozhodnutí Komisie, 

vrátane technického vybavenia, ako aj 

počet a profily príslušníkov pohraničnej 

stráže a iného príslušného personálu 

potrebného na splnenie cieľov tohto 

rozhodnutia. 

3. Výkonný riaditeľ do dvoch 

pracovných dní od dátumu prijatia 

rozhodnutia Komisie a na odporúčanie 

poradnej rady stanoví opatrenia, ktoré 

treba prijať na praktické vykonanie 

opatrení určených v rozhodnutí Komisie, 

vrátane technického vybavenia, ako aj 

počet a profily príslušníkov pohraničnej 

stráže a iného príslušného personálu 

potrebného na splnenie cieľov tohto 

rozhodnutia. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  670 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Výkonný riaditeľ do dvoch 

pracovných dní od dátumu prijatia 

rozhodnutia Komisie a na odporúčanie 

dozornej rady stanoví opatrenia, ktoré 

treba prijať na praktické vykonanie 

opatrení určených v rozhodnutí Komisie, 

vrátane technického vybavenia, ako aj 

počet a profily príslušníkov pohraničnej 

stráže a iného príslušného personálu 

potrebného na splnenie cieľov tohto 

rozhodnutia. 

3. Výkonný riaditeľ do dvoch 

pracovných dní od dátumu prijatia 

odporúčania Komisie a na odporúčanie 

riadiacej rady stanoví opatrenia, ktoré 

treba prijať na praktické vykonanie 

opatrení určených v odporúčaní Komisie, 

vrátane technického vybavenia, ako aj 

počet a profily príslušníkov pohraničnej 

stráže a iného príslušného personálu 

potrebného na splnenie cieľov tohto 

rozhodnutia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  671 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Výkonný riaditeľ do dvoch 

pracovných dní od dátumu prijatia 

rozhodnutia Komisie a na odporúčanie 

dozornej rady stanoví opatrenia, ktoré 

treba prijať na praktické vykonanie 

opatrení určených v rozhodnutí Komisie, 

vrátane technického vybavenia, ako aj 

počet a profily príslušníkov pohraničnej 

stráže a iného príslušného personálu 

potrebného na splnenie cieľov tohto 

rozhodnutia. 

3. Výkonný riaditeľ do dvoch 

pracovných dní od dátumu prijatia 

rozhodnutia Rady stanoví opatrenia, ktoré 

treba prijať na praktické vykonanie 

opatrení určených v rozhodnutí Rady, 

vrátane technického vybavenia, ako aj 

počet a profily príslušníkov pohraničnej 

stráže a iného príslušného personálu 

potrebného na splnenie cieľov tohto 

rozhodnutia. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  672 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Súčasne a v rovnakom termíne 

dvoch pracovných dní výkonný riaditeľ 

predloží návrh operačného plánu 

dotknutému členskému štátu. Výkonný 

riaditeľ a dotknutý členský štát vypracujú 

operačný plán do dvoch pracovných dní od 

dátumu predloženia tohto návrhu. 

4. Súčasne a v rovnakom termíne 

dvoch pracovných dní výkonný riaditeľ 

predloží návrh operačného plánu 

dotknutému členskému štátu. Výkonný 

riaditeľ a dotknutý členský štát vypracujú 

operačný plán do dvoch pracovných dní od 

dátumu predloženia tohto návrhu, pokiaľ 

dotknutý členský štát nevznesie námietku 

voči vykonávaniu odporúčania Komisie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  673 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Súčasne a v rovnakom termíne 

dvoch pracovných dní výkonný riaditeľ 

predloží návrh operačného plánu 

dotknutému členskému štátu. Výkonný 

riaditeľ a dotknutý členský štát vypracujú 

operačný plán do dvoch pracovných dní 

od dátumu predloženia tohto návrhu. 

4. Výkonný riaditeľ a dotknutý 

členský štát sa dohodnú na operačnom 

pláne do štyroch pracovných dní od 

dátumu predloženia návrhu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Termín na dohodnutie operačného plánu by mali byť štyri dni od predloženia návrhu, aby sa 

poskytol dostatočne dlhý čas na to, aby sa dohodol operačný plán, ktorý je prijateľný pre obe 

strany. 
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Pozmeňujúci návrh  674 

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

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Súčasne a v rovnakom termíne 

dvoch pracovných dní výkonný riaditeľ 

predloží návrh operačného plánu 

dotknutému členskému štátu. Výkonný 

riaditeľ a dotknutý členský štát vypracujú 

operačný plán do dvoch pracovných dní 

od dátumu predloženia tohto návrhu. 

4. Súčasne a v rovnakom termíne 

dvoch pracovných dní výkonný riaditeľ 

predstaví návrh operačného plánu 

dotknutému členskému štátu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Na základe súčasného návrhu a zmien navrhovaných Radou a spravodajcom (t. j. nahradiť 

rozhodnutie Komisie rozhodnutím Rady) sa nevytvoril a nezostavil riadny orgán/agentúra 

pohraničnej a pobrežnej stráže. Skutočne integrované riadenie európskych hraníc by 

znamenalo „európske“ rozhodnutie. 

 

Pozmeňujúci návrh  675 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Agentúra bezodkladne a v každom 

prípade najneskôr do troch pracovných dní 

od vypracovania operačného plánu nasadí 

potrebné technické vybavenie a personál z 

rezervy rýchleho nasadenia uvedenej v 

článku 19 ods. 5 na praktické vykonávanie 

opatrení stanovených v rozhodnutí 

Komisie. Dodatočné technické vybavenie a 

tímy európskej pohraničnej a pobrežnej 

stráže sa nasadzujú podľa potreby v druhej 

fáze a v každom prípade do piatich 

pracovných dní od nasadenia rezervy 

5. Agentúra bezodkladne a v každom 

prípade najneskôr do troch pracovných dní 

od vypracovania operačného plánu nasadí 

potrebné technické vybavenie a personál z 

rezervy rýchleho nasadenia uvedenej v 

článku 19 ods. 5 na praktické vykonávanie 

opatrení stanovených v rozhodnutí Rady. 

Dodatočné technické vybavenie a tímy 

európskej pohraničnej a pobrežnej stráže sa 

nasadzujú podľa potreby v druhej fáze a v 

každom prípade do piatich pracovných dní 

od nasadenia rezervy rýchleho nasadenia. 
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rýchleho nasadenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  676 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Agentúra bezodkladne a v každom 

prípade najneskôr do troch pracovných dní 

od vypracovania operačného plánu nasadí 

potrebné technické vybavenie a personál z 

rezervy rýchleho nasadenia uvedenej v 

článku 19 ods. 5 na praktické vykonávanie 

opatrení stanovených v rozhodnutí 

Komisie. Dodatočné technické vybavenie a 

tímy európskej pohraničnej a pobrežnej 

stráže sa nasadzujú podľa potreby v druhej 

fáze a v každom prípade do piatich 

pracovných dní od nasadenia rezervy 

rýchleho nasadenia. 

5. Agentúra bezodkladne a v každom 

prípade najneskôr do troch pracovných dní 

od vypracovania operačného plánu nasadí 

potrebné technické vybavenie a personál z 

rezervy rýchleho nasadenia uvedenej v 

článku 19 ods. 5 na praktické vykonávanie 

opatrení stanovených v rozhodnutí Rady. 

Dodatočné technické vybavenie a tímy 

európskej pohraničnej a pobrežnej stráže sa 

nasadzujú podľa potreby v druhej fáze a v 

každom prípade do piatich pracovných dní 

od nasadenia rezervy rýchleho nasadenia. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  677 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Agentúra bezodkladne a v každom 

prípade najneskôr do troch pracovných dní 

od vypracovania operačného plánu nasadí 

potrebné technické vybavenie a personál z 

rezervy rýchleho nasadenia uvedenej v 

článku 19 ods. 5 na praktické vykonávanie 

opatrení stanovených v rozhodnutí 

Komisie. Dodatočné technické vybavenie a 

tímy európskej pohraničnej a pobrežnej 

5. Agentúra bezodkladne a v každom 

prípade najneskôr do piatich pracovných 

dní od vypracovania operačného plánu 

nasadí potrebný personál z rezervy 

rýchleho nasadenia uvedenej v článku 19 

ods. 5 na praktické vykonávanie opatrení 

stanovených v rozhodnutí Rady. 

Dodatočné tímy európskej pohraničnej a 

pobrežnej stráže sa nasadzujú podľa 
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stráže sa nasadzujú podľa potreby v druhej 

fáze a v každom prípade do piatich 

pracovných dní od nasadenia rezervy 

rýchleho nasadenia. 

potreby v druhej fáze a v každom prípade 

do siedmich pracovných dní od nasadenia 

rezervy rýchleho nasadenia. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Aktívami a vybavením sa zaoberá článok 38, takže tento článok by sa mal zamerať na 

personál a uvedený počet dní by sa mal predlžiť o 2 dni, aby bolo jednoduchšie uskutočniť 

požadované nasadenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  678 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Dotknutý členský štát vyhovie 

rozhodnutiu Komisie a na tento účel 

bezodkladne spolupracuje s agentúrou a 

prijíma opatrenia potrebné na uľahčenie 

vykonávania tohto rozhodnutia a 

praktického vykonávania opatrení 

stanovených v tomto rozhodnutí a v 

operačnom pláne, na ktorom sa dohodol s 

výkonným riaditeľom. 

6. Dotknutý členský štát uvedie 

dôvody, ak vznesie námietku voči 

vykonávaniu odporúčania Komisie. Ak 

dotknutý členský štát nevznesie námietku, 
spolupracuje s agentúrou a prijíma 

opatrenia potrebné na uľahčenie 

vykonávania tohto odporúčania a 

praktického vykonávania opatrení 

stanovených v tomto odporúčaní a v 

operačnom pláne, na ktorom sa dohodol s 

výkonným riaditeľom. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Dotknutý členský štát by mal mať možnosť vznieť námietku voči vykonávaniu odporúčania 

Komisie. 

 

Pozmeňujúci návrh  679 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 
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Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Dotknutý členský štát vyhovie 

rozhodnutiu Komisie a na tento účel 

bezodkladne spolupracuje s agentúrou a 

prijíma opatrenia potrebné na uľahčenie 

vykonávania tohto rozhodnutia a 

praktického vykonávania opatrení 

stanovených v tomto rozhodnutí a v 

operačnom pláne, na ktorom sa dohodol s 

výkonným riaditeľom. 

6. Dotknutý členský štát vyhovie 

rozhodnutiu Rady a na tento účel 

bezodkladne spolupracuje s agentúrou a 

prijíma opatrenia potrebné na uľahčenie 

vykonávania tohto rozhodnutia a 

praktického vykonávania opatrení 

stanovených v tomto rozhodnutí a v 

operačnom pláne, na ktorom sa dohodol s 

výkonným riaditeľom. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  680 

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 18 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Dotknutý členský štát vyhovie 

rozhodnutiu Komisie a na tento účel 

bezodkladne spolupracuje s agentúrou a 

prijíma opatrenia potrebné na uľahčenie 

vykonávania tohto rozhodnutia a 

praktického vykonávania opatrení 

stanovených v tomto rozhodnutí a v 

operačnom pláne, na ktorom sa dohodol s 

výkonným riaditeľom. 

6. Dotknutý členský štát vyhovie 

rozhodnutiu Rady a na tento účel 

bezodkladne spolupracuje s agentúrou a 

prijíma opatrenia potrebné na uľahčenie 

vykonávania tohto rozhodnutia a 

praktického vykonávania opatrení 

stanovených v tomto rozhodnutí a v 

operačnom pláne. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Na základe súčasného návrhu a zmien navrhovaných Radou a spravodajcom (t. j. nahradiť 

rozhodnutie Komisie rozhodnutím Rady) sa nevytvoril a nezostavil riadny orgán/agentúra 

pohraničnej a pobrežnej stráže. Skutočne integrované riadenie európskych hraníc by 

znamenalo „európske“ rozhodnutie. 
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Pozmeňujúci návrh  681 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Dotknutý členský štát vyhovie 

rozhodnutiu Komisie a na tento účel 

bezodkladne spolupracuje s agentúrou a 

prijíma opatrenia potrebné na uľahčenie 

vykonávania tohto rozhodnutia a 

praktického vykonávania opatrení 

stanovených v tomto rozhodnutí a v 

operačnom pláne, na ktorom sa dohodol s 

výkonným riaditeľom. 

6. Dotknutý členský štát vyhovie 

rozhodnutiu Rady a na tento účel 

bezodkladne spolupracuje s agentúrou a 

prijíma opatrenia potrebné na uľahčenie 

vykonávania tohto rozhodnutia a 

praktického vykonávania opatrení 

stanovených v tomto rozhodnutí a v 

operačnom pláne, na ktorom sa dohodol s 

výkonným riaditeľom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  682 

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

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 7 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 7a. Komisia monitoruje riadne 

vykonávanie opatrení identifikovaných v 

rozhodnutí Rady a na tento účel aj 

opatrení prijatých agentúrou s cieľom 

zabezpečiť riadne riadenie európskych 

hraníc. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súčasnosti nie je v článku 18 žiadny donucovaní mechanizmus. 

 

Pozmeňujúci návrh  683 

Carlos Coelho, Barbara Matera 
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Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 7 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 7a. Ak dotknutý členský štát nevyhovie 

rozhodnutiu Rady a dostatočne 

nespolupracuje s agentúrou, je možné 

dočasne opätovne zaviesť hraničné 

kontroly na vnútorných hraniciach, ak je 

ohrozené celkové fungovanie priestoru 

bez kontroly na vnútorných hraniciach. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  684 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Timothy Kirkhope, Jussi 

Halla-aho 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 7 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 7a. V prípade, že členský štát EÚ 

odmietne dodržiavať rozhodnutie Rady, 

všetky ostatné členské štáty EÚ majú 

bezodkladne právo opätovne zaviesť 

kontroly na vnútorných hraniciach, kým 

sa nedosiahne úplné dodržiavanie, inak 

členský štát opustí schengenský priestor; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  685 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 7 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 7b. Odsek 7a sa bude uplatňovať 

podľa článkov 26, 26.-A a 27 nariadenia 
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Európskeho parlamentu a Rady 562/2006. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  686 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra nasadzuje príslušníkov 

pohraničnej stráže a ďalší relevantný 

personál ako členov tímov európskej 

pohraničnej a pobrežnej stráže na spoločné 

operácie, rýchle pohraničné zásahy a v 

rámci podporných tímov pre riadenie 

migrácie. Agentúra môže nasadiť aj 

expertov z radov vlastných zamestnancov. 

1. Agentúra nasadzuje príslušníkov 

pohraničnej stráže a ďalší relevantný 

personál ako členov tímov európskej 

pohraničnej a pobrežnej stráže na spoločné 

operácie, rýchle pohraničné zásahy a v 

rámci podporných tímov pre riadenie 

migrácie. Agentúra môže nasadiť aj 

expertov z radov vlastných zamestnancov. 

Agentúra nasadí do akcie len tých 

príslušníkov pohraničnej stráže, expertov 

a personál, ktorí absolvovali odbornú 

prípravu v súlade s článkom 35 tohto 

nariadenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  687 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra nasadzuje príslušníkov 

pohraničnej stráže a ďalší relevantný 

personál ako členov tímov európskej 

pohraničnej a pobrežnej stráže na spoločné 

operácie, rýchle pohraničné zásahy a v 

rámci podporných tímov pre riadenie 

migrácie. Agentúra môže nasadiť aj 

expertov z radov vlastných zamestnancov. 

1. Agentúra nasadzuje príslušníkov 

pohraničnej stráže a ďalší relevantný 

personál ako členov tímov európskej 

pohraničnej a pobrežnej stráže na spoločné 

operácie, rýchle pohraničné zásahy a v 

rámci podporných tímov pre riadenie 

migrácie. Agentúra môže nasadiť aj 

expertov z radov vlastných zamestnancov. 
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Agentúra nasadí len tých príslušníkov 

pohraničnej stráže, expertov a personál, 

ktorí absolvovali odbornú prípravu v 

súlade s článkom 35. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  688 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Na základe návrhu výkonného 

riaditeľa riadiaca rada rozhodne absolútnou 

väčšinou svojich členov s hlasovacím 

právom o profiloch a celkovom počte 

príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí majú 

byť k dispozícii pre tímy európskej 

pohraničnej a pobrežnej stráže. Rovnaký 

postup sa uplatní v súvislosti s každou 

následnou zmenou profilov a celkového 

počtu príslušníkov. Členské štáty 

prispievajú do tímov európskej pohraničnej 

a pobrežnej stráže prostredníctvom 

vnútroštátnej rezervy vytvorenej na 

základe jednotlivých vymedzených 

profilov, z ktorej vymenúvajú príslušníkov 

pohraničnej stráže zodpovedajúcich 

požadovaným profilom. 

2. Na základe návrhu výkonného 

riaditeľa riadiaca rada rozhodne absolútnou 

väčšinou svojich členov s hlasovacím 

právom o profiloch a celkovom počte 

príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí majú 

byť k dispozícii pre tímy európskej 

pohraničnej a pobrežnej stráže. Rovnaký 

postup sa uplatní v súvislosti s každou 

následnou zmenou profilov a celkového 

počtu príslušníkov. Členské štáty 

prispievajú do tímov európskej pohraničnej 

a pobrežnej stráže prostredníctvom 

vnútroštátnej rezervy vytvorenej na 

základe jednotlivých vymedzených 

profilov, z ktorej vymenúvajú príslušníkov 

pohraničnej stráže zodpovedajúcich 

požadovaným profilom, a po zohľadnení 

vlastných potrieb na zaistenie bezpečnosti 

svojich vonkajších hraníc. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  689 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 5 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Rezervu rýchleho nasadenia tvorí 

stály zbor, ktorý je agentúre okamžite k 

dispozícii a ktorý môže byť nasadený z 

každého členského štátu do troch 

pracovných dní od dátumu schválenia 

operačného plánu výkonným riaditeľom a 

hostiteľským členským štátom. Na tento 

účel každý členský štát každoročne 

sprístupňuje agentúre počet príslušníkov 

pohraničnej stráže zodpovedajúci aspoň 3 

% personálu členských štátov bez 

pozemných alebo námorných vonkajších 

hraníc a 2 % personálu členských štátov s 

pozemnými alebo námornými vonkajšími 

hranicami so zodpovedajúcimi profilmi 

uvedenými v rozhodnutí riadiacej rady, 

pričom celkový počet týchto príslušníkov 

pohraničnej stráže má byť najmenej 1 500. 

5. Rezervu rýchleho nasadenia tvorí 

stály zbor, ktorý je agentúre okamžite k 

dispozícii a ktorý môže byť nasadený z 

každého členského štátu do troch 

pracovných dní od dátumu schválenia 

operačného plánu výkonným riaditeľom a 

hostiteľským členským štátom. Na tento 

účel každý členský štát každoročne 

sprístupňuje agentúre počet príslušníkov 

pohraničnej stráže so zodpovedajúcimi 

profilmi uvedenými v rozhodnutí riadiacej 

rady tak, aby celkový počet týchto 

príslušníkov pohraničnej stráže bol 

najmenej 1 500. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  690 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Rezervu rýchleho nasadenia tvorí 

stály zbor, ktorý je agentúre okamžite k 

dispozícii a ktorý môže byť nasadený z 

každého členského štátu do troch 

pracovných dní od dátumu schválenia 

operačného plánu výkonným riaditeľom a 

hostiteľským členským štátom. Na tento 

účel každý členský štát každoročne 

sprístupňuje agentúre počet príslušníkov 

pohraničnej stráže zodpovedajúci aspoň 3 

% personálu členských štátov bez 

pozemných alebo námorných vonkajších 

hraníc a 2 % personálu členských štátov s 

pozemnými alebo námornými vonkajšími 

hranicami so zodpovedajúcimi profilmi 

5. Rezervu rýchleho nasadenia tvorí 

stály zbor, ktorý je agentúre okamžite k 

dispozícii a ktorý môže byť nasadený z 

každého členského štátu do troch 

pracovných dní od dátumu schválenia 

operačného plánu výkonným riaditeľom a 

hostiteľským členským štátom. Na tento 

účel každý členský štát každoročne 

sprístupňuje agentúre počet príslušníkov 

pohraničnej stráže zodpovedajúci aspoň 3 

% personálu členských štátov bez 

pozemných alebo námorných vonkajších 

hraníc a 2 % personálu členských štátov s 

pozemnými alebo námornými vonkajšími 

hranicami so zodpovedajúcimi profilmi 
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uvedenými v rozhodnutí riadiacej rady, 

pričom celkový počet týchto príslušníkov 

pohraničnej stráže má byť najmenej 1 500. 

uvedenými v rozhodnutí riadiacej rady, 

pričom celkový počet týchto príslušníkov 

pohraničnej stráže má byť najmenej 1 500. 

Agentúra vyhodnotí, či príslušníci 

pohraničnej stráže navrhovaní členskými 

štátmi zodpovedajú vymedzeným profilom, 

a rozhodne o príslušníkoch pohraničnej 

stráže, ktorí sa majú vybrať do rezervy 

rýchleho nasadenia. Agentúra má 

právomoc odstrániť príslušníka 

pohraničnej stráže z rezervy v prípade 

nedodržania alebo porušenia platných 

pravidiel. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  691 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Rezervu rýchleho nasadenia tvorí 

stály zbor, ktorý je agentúre okamžite k 

dispozícii a ktorý môže byť nasadený z 

každého členského štátu do troch 

pracovných dní od dátumu schválenia 

operačného plánu výkonným riaditeľom a 

hostiteľským členským štátom. Na tento 

účel každý členský štát každoročne 

sprístupňuje agentúre počet príslušníkov 

pohraničnej stráže zodpovedajúci aspoň 3 

% personálu členských štátov bez 

pozemných alebo námorných vonkajších 

hraníc a 2 % personálu členských štátov s 

pozemnými alebo námornými vonkajšími 

hranicami so zodpovedajúcimi profilmi 

uvedenými v rozhodnutí riadiacej rady, 

pričom celkový počet týchto príslušníkov 

pohraničnej stráže má byť najmenej 1 500. 

5. Rezervu rýchleho nasadenia tvorí 

stály zbor, ktorý je agentúre okamžite k 

dispozícii a ktorý môže byť nasadený z 

každého členského štátu do piatich 

pracovných dní od dátumu schválenia 

operačného plánu výkonným riaditeľom a 

hostiteľským členským štátom. Na tento 

účel každý členský štát každoročne 

sprístupňuje agentúre počet príslušníkov 

pohraničnej stráže alebo ďalších 

príslušných pracovníkov so 

zodpovedajúcimi profilmi uvedenými v 

rozhodnutí riadiacej rady, pričom celkový 

počet týchto príslušníkov pohraničnej 

stráže má byť najmenej 1 500. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Uplatňovanie percentuálneho systému môže byť veľmi zložité, najmä preto, že členské štáty 

majú odlišné systémy, ktoré sú odlišne organizované. Systém, ktorým by sa číselne vymedzili 

povinnosti členského štátu, by fungoval lepšie. 

 

Pozmeňujúci návrh  692 

Geoffrey Van Orden 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Rezervu rýchleho nasadenia tvorí 

stály zbor, ktorý je agentúre okamžite k 

dispozícii a ktorý môže byť nasadený z 

každého členského štátu do troch 

pracovných dní od dátumu schválenia 

operačného plánu výkonným riaditeľom a 

hostiteľským členským štátom. Na tento 

účel každý členský štát každoročne 

sprístupňuje agentúre počet príslušníkov 

pohraničnej stráže zodpovedajúci aspoň 3 

% personálu členských štátov bez 

pozemných alebo námorných vonkajších 

hraníc a 2 % personálu členských štátov s 

pozemnými alebo námornými vonkajšími 

hranicami so zodpovedajúcimi profilmi 

uvedenými v rozhodnutí riadiacej rady, 

pričom celkový počet týchto príslušníkov 

pohraničnej stráže má byť najmenej 1 500. 

5. Rezervu rýchleho nasadenia tvorí 

stála rezerva, ktorá môže byť nasadená z 

každého členského štátu do troch 

pracovných dní od dátumu schválenia 

operačného plánu výkonným riaditeľom a 

hostiteľským členským štátom. Na tento 

účel každý členský štát každoročne vyhradí 

počet príslušníkov pohraničnej stráže 

zodpovedajúci aspoň 3 % personálu 

členských štátov bez pozemných alebo 

námorných vonkajších hraníc a 2 % 

personálu členských štátov s pozemnými 

alebo námornými vonkajšími hranicami so 

zodpovedajúcimi profilmi uvedenými v 

rozhodnutí riadiacej rady, pričom celkový 

počet týchto príslušníkov pohraničnej 

stráže má byť najmenej 1 500. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  693 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 8 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Takéto vyslanie môže byť na 12 mesiacov 

alebo dlhšie, v žiadnom prípade však 

Takéto vyslanie nesmie byť v žiadnom 

prípade kratšie ako na tri mesiace. Vyslaní 
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nesmie byť kratšie ako na tri mesiace. 

Vyslaní príslušníci pohraničnej stráže sa 

považujú za členov tímov a majú úlohy a 

právomoci členov tímov. Členský štát, 

ktorý vyslal príslušníkov pohraničnej 

stráže, sa považuje za domovský členský 

štát. 

príslušníci pohraničnej stráže sa považujú 

za členov tímov a majú úlohy a právomoci 

členov tímov. Členský štát, ktorý vyslal 

príslušníkov pohraničnej stráže, sa 

považuje za domovský členský štát. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  694 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 8 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Takéto vyslanie môže byť na 12 mesiacov 

alebo dlhšie, v žiadnom prípade však 

nesmie byť kratšie ako na tri mesiace. 

Vyslaní príslušníci pohraničnej stráže sa 

považujú za členov tímov a majú úlohy a 

právomoci členov tímov. Členský štát, 

ktorý vyslal príslušníkov pohraničnej 

stráže, sa považuje za domovský členský 

štát. 

Takéto vyslanie môže byť na 12 mesiacov 

alebo dlhšie, v žiadnom prípade však 

nesmie byť kratšie ako na tri mesiace. 

Vyslaní príslušníci pohraničnej stráže sa 

považujú za členov tímov a majú úlohy a 

právomoci členov tímov. Členský štát, 

ktorý vyslal príslušníkov pohraničnej 

stráže, sa považuje za domovský členský 

štát. Disciplinárny postup agentúry sa 

vzťahuje aj na vyslaných príslušníkov 

pohraničnej stráže. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  695 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

9. Agentúra každoročne informuje 

Európsky parlament o počte príslušníkov 

pohraničnej stráže, ktorých jednotlivé 

členské štáty vyčlenili pre tímy európskej 

pohraničnej a pobrežnej stráže v súlade s 

9. Agentúra každoročne informuje 

Európsky parlament o počte príslušníkov 

pohraničnej stráže, ktorých jednotlivé 

členské štáty vyčlenili pre tímy európskej 

pohraničnej a pobrežnej stráže, a počet 
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týmto článkom. skutočne sprístupnených príslušníkov 

pohraničnej stráže v súlade s týmto 

článkom. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  696 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členovia tímov pri plnení svojich 

úloh a vykonávaní svojich právomocí plne 

rešpektujú základné práva vrátane práva na 

prístup k azylovým konaniam a práva na 

ľudskú dôstojnosť. Všetky opatrenia, ktoré 

prijmú pri plnení úloh a vykonávaní 

právomocí, musia byť primerané cieľom, 

ktoré sa týmito opatreniami sledujú. Pri 

plnení svojich úloh a vykonávaní 

právomocí nesmú diskriminovať osoby na 

základe pohlavia, rasy ani etnického 

pôvodu, vierovyznania či presvedčenia, 

zdravotného postihnutia, veku ani 

sexuálnej orientácie. 

4. Členovia tímov pri plnení svojich 

úloh a vykonávaní svojich právomocí vždy 

plne rešpektujú základné práva vrátane 

práva na prístup k azylovým konaniam a 

práva na ľudskú dôstojnosť. Všetky kroky 

a opatrenia, ktoré prijmú pri plnení úloh a 

vykonávaní právomocí, musia byť 

primerané cieľom, ktoré sa týmito 

opatreniami sledujú. Pri plnení svojich 

úloh a vykonávaní právomocí nesmú 

diskriminovať osoby na základe pohlavia, 

rasy ani etnického pôvodu, vierovyznania 

či presvedčenia, zdravotného postihnutia, 

veku, rodovej identity ani sexuálnej 

orientácie či štátnej príslušnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  697 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členovia tímov pri plnení svojich 

úloh a vykonávaní svojich právomocí plne 

rešpektujú základné práva vrátane práva na 

prístup k azylovým konaniam a práva na 

ľudskú dôstojnosť. Všetky opatrenia, ktoré 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 
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prijmú pri plnení úloh a vykonávaní 

právomocí, musia byť primerané cieľom, 

ktoré sa týmito opatreniami sledujú. Pri 

plnení svojich úloh a vykonávaní 

právomocí nesmú diskriminovať osoby na 

základe pohlavia, rasy ani etnického 

pôvodu, vierovyznania či presvedčenia, 

zdravotného postihnutia, veku ani 

sexuálnej orientácie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  698 

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

aho 

 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členovia tímov pri plnení svojich 

úloh a vykonávaní svojich právomocí plne 

rešpektujú základné práva vrátane práva 

na prístup k azylovým konaniam a práva 

na ľudskú dôstojnosť. Všetky opatrenia, 

ktoré prijmú pri plnení úloh a vykonávaní 

právomocí, musia byť primerané cieľom, 

ktoré sa týmito opatreniami sledujú. Pri 

plnení svojich úloh a vykonávaní 

právomocí nesmú diskriminovať osoby na 

základe pohlavia, rasy ani etnického 

pôvodu, vierovyznania či presvedčenia, 

zdravotného postihnutia, veku ani 

sexuálnej orientácie. 

4. Členovia tímov pri plnení svojich 

úloh a vykonávaní svojich právomocí plne 

rešpektujú základné práva a práva na 

ľudskú dôstojnosť. Všetky opatrenia, ktoré 

prijmú pri plnení úloh a vykonávaní 

právomocí, musia byť primerané cieľom, 

ktoré sa týmito opatreniami sledujú. Pri 

plnení svojich úloh a vykonávaní 

právomocí nesmú diskriminovať osoby na 

základe pohlavia, rasy ani etnického 

pôvodu, vierovyznania či presvedčenia, 

zdravotného postihnutia, veku ani 

sexuálnej orientácie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  699 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 4 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Agentúra poskytne záväzné a 

primerané rodovo citlivé vzdelávanie pre 

všetkých zamestnancov pohraničnej stráže 

a orgánov presadzovania práva vrátane 

zamestnancov rezervy rýchleho 

nasadenia, pričom osobitný dôraz sa bude 

klásť na rodový rozmer, deti, ľudí 

patriacim k LGBTI a iné zraniteľné 

osoby, aby zamestnanci pohraničnej 

stráže a orgánov presadzovania práva v 

plnej miere pochopili tento jav a dokázali 

rozpoznať zraniteľné skupiny. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  700 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 4 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4b. Agentúra sa zameria na najlepšie 

záujmy maloletých bez sprievodu, aby sa 

zbytočne tento postup nepredlžoval a aby 

sa zabezpečilo, že maloletí bez sprievodu 

majú okamžitý prístup k postupu na 

určenie postavenia osoby pod 

medzinárodnou ochranou. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  701 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. odmieta pravidelné zadržiavanie 
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utečencov, zdôrazňuje, že je potrebné 

zabezpečiť, aby nedochádzalo k 

porušovaniu ľudských práv; zdôrazňuje 

potrebu individuálneho posudzovania s 

cieľom určiť, či sú splnené všetky 

potrebné podmienky a či sa vždy 

presadzujú alternatívy k ich zadržiavaniu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  702 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 5 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5b. žiada, aby sa skoncovalo so 

zadržiavaním detí v EÚ a aby rodičia 

mohli žiť so svojimi deťmi v im 

prispôsobených vhodných zariadeniach a 

čakať na svoje rozhodnutie o azyle; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  703 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Návrh nariadenia 

Článok 21 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Výkonný riaditeľ vymenuje 

jedného alebo viacerých expertov 

spomedzi zamestnancov agentúry, ktorí 

majú pôsobiť vo funkcii koordinačného 

úradníka pre každú spoločnú operáciu 

alebo rýchly pohraničný zásah. Výkonný 

riaditeľ o tomto vymenovaní informuje 

hostiteľský členský štát. 

2. Výkonný riaditeľ vymenuje 

jedného experta spomedzi zamestnancov 

agentúry, ktorí majú pôsobiť vo funkcii 

koordinačného úradníka pre každú 

spoločnú operáciu alebo rýchly pohraničný 

zásah. Výkonný riaditeľ o tomto 

vymenovaní informuje hostiteľský členský 

štát. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  704 

Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume 

 

Návrh nariadenia 

Článok 21 – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) monitoruje správne vykonávanie 

operačného plánu; 

b) monitoruje správne vykonávanie 

operačného plánu vrátane ochrany 

základných práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  705 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 21 – odsek 3 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) podáva agentúre správy o 

aspektoch týkajúcich sa poskytovania 

dostatočných záruk zo strany hostiteľského 

členského štátu na zabezpečenie ochrany 

základných práv počas spoločných operácií 

alebo rýchleho pohraničného zásahu; 

d) zabezpečuje dodržiavanie noriem 

EÚ v oblasti riadenia hraníc a základných 

práv na hraniciach a v tomto smere 

podáva agentúre správy o aspektoch 

týkajúcich sa poskytovania dostatočných 

záruk zo strany hostiteľského členského 

štátu na zabezpečenie ochrany základných 

práv počas spoločných operácií alebo 

rýchleho pohraničného zásahu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  706 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Návrh nariadenia 

Článok 21 – odsek 3 – písmeno d 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) podáva agentúre správy o 

aspektoch týkajúcich sa poskytovania 

dostatočných záruk zo strany hostiteľského 

členského štátu na zabezpečenie ochrany 

základných práv počas spoločných operácií 

alebo rýchleho pohraničného zásahu; 

d) skúma a presadzuje uplatňovanie 

existujúcich a budúcich opatrení Únie 

týkajúcich sa riadenia vonkajších hraníc 

a dodržiavania základných práv pri 

činnostiach riadenia hraníc a podáva 

správy agentúre o aspektoch týkajúcich sa 

ustanovenia dostatočných záruk 

hostiteľským členským štátom s cieľom 

zabezpečiť ochranu základných práv 

počas spoločnej operácie alebo rýchleho 

hraničného zásahu a podáva agentúre 

správy o aspektoch týkajúcich sa 

poskytovania dostatočných záruk zo strany 

hostiteľského členského štátu na 

zabezpečenie ochrany základných práv 

počas spoločných operácií alebo rýchleho 

pohraničného zásahu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  707 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Ak sa počas posúdenia 

zraniteľnosti preukáže, že členský štát EÚ 

má nedostatky pri strážení vonkajších 

hraníc EÚ, časť rozpočtu na operácie 

agentúry pokryje tento členský štát do 

takej výšky, aká sa v posúdení uvádza ako 

vnútroštátny rozpočet, ktorý by sa 

dodatočne vyžadoval na primerané 

riadenie hraníc. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  708 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 
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Návrh nariadenia 

Článok 24 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pozastavenie alebo ukončenie spoločných 

operácií a rýchlych pohraničných zásahov 

Pozastavenie alebo ukončenie operácií  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  709 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Výkonný riaditeľ po informovaní 

dotknutého členského štátu ukončí 

spoločné operácie alebo rýchle pohraničné 

zásahy, ak už nie sú splnené podmienky 

realizácie týchto činností. 

1. Výkonný riaditeľ po informovaní 

dotknutého členského štátu ukončí 

spoločné operácie alebo rýchle pohraničné 

zásahy, pilotné projekty, podporné tímy 

pre riadenie migrácie, návratové operácie, 

návratové zásahy alebo pracovné dohody, 

ak už nie sú splnené podmienky realizácie 

týchto činností. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  710 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Výkonný riaditeľ po informovaní 

dotknutého členského štátu ukončí 

spoločné operácie alebo rýchle pohraničné 

zásahy, ak už nie sú splnené podmienky 

realizácie týchto činností. 

1. Výkonný riaditeľ po informovaní 

dotknutého členského štátu a riadiacej 

rady ukončí spoločné operácie alebo rýchle 

pohraničné zásahy, ak už nie sú splnené 

podmienky realizácie týchto činností. 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  711 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Výkonný riaditeľ po informovaní 

dotknutého členského štátu ukončí 

spoločné operácie alebo rýchle pohraničné 

zásahy, ak už nie sú splnené podmienky 

realizácie týchto činností. 

1. Výkonný riaditeľ po náležitom 

konzultovaní a informovaní dotknutého 

členského štátu môže ukončiť spoločné 

operácie alebo rýchle pohraničné zásahy, 

ak už nie sú splnené podmienky realizácie 

týchto činností. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  712 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Výkonný riaditeľ môže zrušiť 

financovanie spoločnej operácie alebo 

rýchleho pohraničného zásahu alebo ich 

pozastaviť alebo ukončiť, ak hostiteľský 

členský štát nerešpektuje operačný plán. 

2. Výkonný riaditeľ môže zrušiť 

financovanie spoločnej operácie alebo 

rýchleho pohraničného zásahu, pilotného 

projektu, podporného tímu pre riadenie 

migrácie, návratovej operácie alebo 

návratového zásahu alebo ich pozastaviť 

alebo ukončiť, ak hostiteľský členský štát 

nerešpektuje operačný plán. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  713 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Výkonný riaditeľ môže zrušiť 

financovanie spoločnej operácie alebo 

rýchleho pohraničného zásahu alebo ich 

pozastaviť alebo ukončiť, ak hostiteľský 

členský štát nerešpektuje operačný plán. 

2. Výkonný riaditeľ môže po 

informovaní príslušného členského štátu 

zrušiť financovanie spoločnej operácie, 

rýchleho pohraničného zásahu alebo 

nasadenia podporného tímu pre riadenie 

migrácie alebo ich pozastaviť alebo 

ukončiť, ak hostiteľský členský štát 

nerešpektuje operačný plán. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Dotknutý členský štát by o tom mal byť informovaný skôr, ako výkonný riaditeľ zruší 

operáciu, aby členský štát mohol prijať nevyhnutné opatrenia na jej prevzatie. 

 

Pozmeňujúci návrh  714 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Výkonný riaditeľ zruší 

financovanie spoločnej operácie alebo 

rýchleho pohraničného zásahu, alebo úplne 

alebo čiastočne pozastaví alebo ukončí 

spoločnú operáciu alebo rýchly 

pohraničný zásah, ak sa domnieva, že 

došlo k porušeniu základných práv alebo 

záväzkov medzinárodnej ochrany, ktoré je 

vážnej povahy alebo bude pravdepodobne 

naďalej pretrvávať. 

3. Výkonný riaditeľ zruší 

financovanie spoločnej operácie alebo 

rýchleho pohraničného zásahu, ak sa 

domnieva, že došlo k porušeniu 

základných práv alebo záväzkov 

medzinárodnej ochrany, ktoré je vážnej 

povahy alebo bude pravdepodobne naďalej 

pretrvávať. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  715 

Miriam Dalli 
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Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Výkonný riaditeľ zruší 

financovanie spoločnej operácie alebo 

rýchleho pohraničného zásahu, alebo úplne 

alebo čiastočne pozastaví alebo ukončí 

spoločnú operáciu alebo rýchly pohraničný 

zásah, ak sa domnieva, že došlo k 

porušeniu základných práv alebo záväzkov 

medzinárodnej ochrany, ktoré je vážnej 

povahy alebo bude pravdepodobne naďalej 

pretrvávať. 

3. Výkonný riaditeľ po informovaní 

príslušného členského štátu zruší 

financovanie spoločnej operácie, rýchleho 

pohraničného zásahu alebo nasadenia 

podporných tímov pre riadenie migrácie, 

alebo úplne alebo čiastočne pozastaví alebo 

ukončí spoločnú operáciu, rýchly 

pohraničný zásah alebo nasadenie 

podporných tímov pre riadenie migrácie, 

ak sa domnieva, že došlo k porušeniu 

základných práv alebo záväzkov 

medzinárodnej ochrany, ktoré je vážnej 

povahy alebo bude pravdepodobne naďalej 

pretrvávať. Výkonný riaditeľ o tomto 

rozhodnutí informuje správnu radu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Členský štát by mal byť informovaný o všetkých rozhodnutiach, ktoré prijme výkonný riaditeľ 

a ktoré majú priamy vplyv na tento dotknutý členský štát. 

 

Pozmeňujúci návrh  716 

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

Kyrkos, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Výkonný riaditeľ zruší 

financovanie spoločnej operácie alebo 

rýchleho pohraničného zásahu, alebo úplne 

alebo čiastočne pozastaví alebo ukončí 

spoločnú operáciu alebo rýchly pohraničný 

zásah, ak sa domnieva, že došlo k 

porušeniu základných práv alebo záväzkov 

medzinárodnej ochrany, ktoré je vážnej 

povahy alebo bude pravdepodobne naďalej 

3. Výkonný riaditeľ zruší 

financovanie spoločnej operácie alebo 

rýchleho pohraničného zásahu, alebo úplne 

alebo čiastočne pozastaví alebo ukončí 

spoločnú operáciu alebo rýchly pohraničný 

zásah, ak sa domnieva, že došlo k 

porušeniu základných práv alebo záväzkov 

medzinárodnej ochrany, ktoré je vážnej 

povahy alebo bude pravdepodobne naďalej 
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pretrvávať. pretrvávať. Na tento účel agentúra 

vypracuje a zverejní kritériá, ktoré vedú k 

rozhodnutiu o pozastavení, ukončení 

alebo zrušení financovania spoločnej 

operácie alebo rýchleho pohraničného 

zásahu.  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  717 

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

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Výkonný riaditeľ zruší 

financovanie spoločnej operácie alebo 

rýchleho pohraničného zásahu, alebo úplne 

alebo čiastočne pozastaví alebo ukončí 

spoločnú operáciu alebo rýchly pohraničný 

zásah, ak sa domnieva, že došlo k 

porušeniu základných práv alebo záväzkov 

medzinárodnej ochrany, ktoré je vážnej 

povahy alebo bude pravdepodobne naďalej 

pretrvávať. 

3. Výkonný riaditeľ v úzkej 

spolupráci s konzultačným fórom a 

úradom pre základné práva zruší 

financovanie spoločnej operácie alebo 

rýchleho pohraničného zásahu, alebo úplne 

alebo čiastočne pozastaví alebo ukončí 

spoločnú operáciu alebo rýchly pohraničný 

zásah, ak sa domnieva, že došlo k 

porušeniu základných práv alebo záväzkov 

medzinárodnej ochrany, ktoré je vážnej 

povahy alebo bude pravdepodobne naďalej 

pretrvávať. 

 Takéto rozhodnutie sa prijíma na základe 

objektívnych a verejných kritérií a je 

prepojené s prvkami základných práv 

analýzy rizík a posúdení zraniteľnosti a s 

výsledkami mechanizmu na podávanie 

sťažností. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  718 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Výkonný riaditeľ zruší 

financovanie spoločnej operácie alebo 

rýchleho pohraničného zásahu, alebo úplne 

alebo čiastočne pozastaví alebo ukončí 

spoločnú operáciu alebo rýchly pohraničný 

zásah, ak sa domnieva, že došlo k 

porušeniu základných práv alebo záväzkov 

medzinárodnej ochrany, ktoré je vážnej 

povahy alebo bude pravdepodobne naďalej 

pretrvávať. 

3. Výkonný riaditeľ zruší 

financovanie spoločnej operácie, rýchleho 

pohraničného zásahu, pilotného projektu, 

podporných tímov pre riadenie migrácie, 

návratovej operácie, návratového zásahu 

alebo pracovnej dohody alebo úplne alebo 

čiastočne pozastaví alebo ukončí spoločnú 

operáciu, rýchly pohraničný zásah, pilotný 

projekt, podporný tím pre riadenie 

migrácie, návratovú operáciu, návratový 

zásah alebo pracovnú dohodu, ak sa 

domnieva, že došlo k porušeniu 

základných práv alebo záväzkov 

medzinárodnej ochrany, ktoré je vážnej 

povahy alebo bude pravdepodobne naďalej 

pretrvávať. Na základe odporúčaní 

úradníka pre základné práva po 

konzultovaní s konzultačným fórom a 

ostatnými príslušnými subjektmi výkonný 

riaditeľ prijme kritériá na zrušenie 

financovania, prerušenie alebo ukončenie 

činnosti agentúry. Zohľadnia sa aj 

zistenia úradníka pre základné práva v 

rámci mechanizmu na podávanie 

sťažností. Úradník pre základné práva 

môže odporučiť zrušenie financovania, 

prerušenie alebo ukončenie činnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  719 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Výkonný riaditeľ zruší 

financovanie spoločnej operácie alebo 

rýchleho pohraničného zásahu, alebo úplne 

alebo čiastočne pozastaví alebo ukončí 

spoločnú operáciu alebo rýchly pohraničný 

zásah, ak sa domnieva, že došlo k 

3. Výkonný riaditeľ zruší 

financovanie spoločnej operácie, rýchleho 

pohraničného zásahu, pilotného projektu, 

podporných tímov pre riadenie migrácie, 

návratovej operácie, návratového zásahu 

alebo pracovnej dohody alebo úplne alebo 
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porušeniu základných práv alebo záväzkov 

medzinárodnej ochrany, ktoré je vážnej 

povahy alebo bude pravdepodobne naďalej 

pretrvávať. 

čiastočne pozastaví alebo ukončí spoločnú 

operáciu alebo rýchly pohraničný zásah, 

pilotný projekt, podporný tím pre riadenie 

migrácie, návratovú operáciu, návratový 

zásah alebo pracovnú dohodu, ak sa 

domnieva, že došlo k porušeniu 

základných práv alebo záväzkov 

medzinárodnej ochrany, ktoré je vážnej 

povahy alebo bude pravdepodobne naďalej 

pretrvávať. Na základe odporúčaní 

úradníka pre základné práva po 

konzultovaní konzultačného fóra a 

ostatných príslušných subjektov výkonný 

riaditeľ prijme kritériá na zrušenie 

financovania, prerušenie alebo ukončenie 

činnosti agentúry. Úradník pre základné 

práva môže odporučiť zrušenie 

financovania, prerušenie alebo ukončenie 

činnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  720 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Celkové náklady hradené 

agentúrou v súlade s článkom 23 tohto 

nariadenia naďalej financuje agentúra, a 

to až do skutočného návratu príslušníkov 

pohraničnej a pobrežnej stráže v ich 

členskom štáte. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  721 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 3 b (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3b. Členský štát môže v riadiacej rade 

vzniesť námietku proti rozhodnutiu, ktoré 

prijme výkonný riaditeľ, o prerušení alebo 

ukončení spoločných operácií a rýchlych 

pohraničných zásahov.  

Or. fr 

Odôvodnenie 

V súlade s článkom 61 písm. h) riadiaca rada vykonáva disciplinárnu právomoc nad 

výkonným riaditeľom a so súhlasom výkonného riaditeľa nad zástupcom riaditeľa; 

 

Pozmeňujúci návrh  722 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Hodnotenie spoločných operácií a 

rýchlych pohraničných zásahov 

Hodnotenie operácií 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  723 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Výkonný riaditeľ zhodnotí výsledky 

spoločných operácií a rýchlych 

pohraničných zásahov a do 60 dní od 

ukončenia týchto operácií a projektov 

predloží riadiacej rade podrobné 

hodnotiace správy spolu so zisteniami 

úradníka pre základné práva. Agentúra v 

záujme zvýšenia kvality, koherencie a 

Výkonný riaditeľ zhodnotí výsledky 

spoločných operácií, rýchlych 

pohraničných zásahov, pilotných 

projektov, podporných tímov na riadenie 

migrácie, návratových operácií, 

návratových zásahov a operačnej 

spolupráce s tretími krajinami, a to aj 

pokiaľ ide o dodržiavanie základných 
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účinnosti budúcich spoločných operácií a 

rýchlych pohraničných zásahov vypracuje 

komplexnú porovnávaciu analýzu týchto 

výsledkov a zahrnie ju do svojej 

konsolidovanej výročnej správy o činnosti. 

práv, a do 60 dní od ukončenia týchto 

operácií a projektov predloží riadiacej rade 

podrobné hodnotiace správy spolu so 

zisteniami úradníka pre základné práva a 

konzultačného fóra FRONTEX. Agentúra 

v záujme zvýšenia kvality, koherencie a 

účinnosti budúcich aktivít vypracuje 

komplexnú porovnávaciu analýzu týchto 

výsledkov a zahrnie ju do svojej 

konsolidovanej výročnej správy o činnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  724 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Výkonný riaditeľ zhodnotí výsledky 

spoločných operácií a rýchlych 

pohraničných zásahov a do 60 dní od 

ukončenia týchto operácií a projektov 

predloží riadiacej rade podrobné 

hodnotiace správy spolu so zisteniami 

úradníka pre základné práva. Agentúra v 

záujme zvýšenia kvality, koherencie a 

účinnosti budúcich spoločných operácií a 

rýchlych pohraničných zásahov vypracuje 

komplexnú porovnávaciu analýzu týchto 

výsledkov a zahrnie ju do svojej 

konsolidovanej výročnej správy o činnosti. 

Výkonný riaditeľ zhodnotí výsledky 

spoločných operácií, rýchlych 

pohraničných zásahov, pilotných 

projektov, podporných tímov na riadenie 

migrácie, návratových operácií, 

návratových zásahov a operačnej 

spolupráce s tretími krajinami, a to aj 

pokiaľ ide o dodržiavanie základných 

práv, a do 60 dní od ukončenia týchto 

operácií a projektov predloží riadiacej rade 

podrobné hodnotiace správy spolu so 

zisteniami úradníka pre základné práva. 

Agentúra v záujme zvýšenia kvality, 

koherencie a účinnosti budúcich aktivít 

vypracuje komplexnú porovnávaciu 

analýzu týchto výsledkov a zahrnie ju do 

svojej konsolidovanej výročnej správy o 

činnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  725 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 
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Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Výkonný riaditeľ zhodnotí výsledky 

spoločných operácií a rýchlych 

pohraničných zásahov a do 60 dní od 

ukončenia týchto operácií a projektov 

predloží riadiacej rade podrobné 

hodnotiace správy spolu so zisteniami 

úradníka pre základné práva. Agentúra v 

záujme zvýšenia kvality, koherencie a 

účinnosti budúcich spoločných operácií a 

rýchlych pohraničných zásahov vypracuje 

komplexnú porovnávaciu analýzu týchto 

výsledkov a zahrnie ju do svojej 

konsolidovanej výročnej správy o činnosti. 

Výkonný riaditeľ zhodnotí výsledky 

spoločných operácií, rýchlych 

pohraničných zásahov, pilotných 

projektov, podporných tímov na riadenie 

migrácie, návratových operácií, 

návratových zásahov a operačnej 

spolupráce s tretími krajinami, a to aj 

pokiaľ ide o dodržiavanie základných 

práv, a do 60 dní od ukončenia týchto 

operácií a projektov predloží riadiacej rade 

podrobné hodnotiace správy spolu so 

zisteniami úradníka pre základné práva. 

Agentúra v záujme zvýšenia kvality, 

koherencie a účinnosti budúcich operácií 

vypracuje komplexnú porovnávaciu 

analýzu týchto výsledkov a zahrnie ju do 

svojej konsolidovanej výročnej správy o 

činnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  726 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh nariadenia 

Kapitola 2 – oddiel 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[…] vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  727 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 26 vypúšťa sa 

Úrad pre návrat  

1. Úrad pre návrat je zodpovedný za 

vykonávanie činností agentúry súvisiacich 

s návratom v súlade s dodržiavaním 

základných práv a všeobecných zásad 

práva Únie, ako aj medzinárodného práva 

vrátane záväzkov týkajúcich sa ochrany 

utečencov a ľudských práv. Úrad pre 

návrat konkrétne: 

 

a) koordinuje na technickej a operačnej 

úrovni činnosti členských štátov súvisiace 

s návratom s cieľom dosiahnuť 

integrovaný systém riadenia návratov 

medzi príslušnými orgánmi členských 

štátov so zapojením príslušných orgánov 

tretích krajín a iných príslušných 

zainteresovaných strán; 

 

b) poskytuje operačnú podporu členským 

štátom, ktoré sú vystavené mimoriadnemu 

tlaku na ich systémy návratu; 

 

c) koordinuje používanie príslušných 

informačných systémov a poskytuje 

podporu konzulárnej spolupráci pri 

identifikácii štátnych príslušníkov tretích 

krajín a získavaní cestovných dokladov, 

organizuje a koordinuje návratové 

operácie a poskytuje podporu pri 

dobrovoľnom odchode; 

 

d) koordinuje činnosti agentúry súvisiace 

s návratom podľa tohto nariadenia; 

 

e) organizuje, podporuje a koordinuje 

činnosti, ktoré umožňujú výmenu 

informácií medzi členskými štátmi a 

zisťovanie a zhromažďovanie najlepších 

postupov v oblasti záležitostí návratu; 

 

f) financuje alebo spolufinancuje 

operácie, zásahy a činnosti uvedené v tejto 

kapitole prostredníctvom príspevkov zo 

svojho rozpočtu v súlade s finančnými 

nariadeniami, ktoré sa uplatňujú na 

agentúru. 
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2. Operačná podpora uvedená v odseku 1 

písm. b) zahŕňa opatrenia s cieľom 

pomôcť členským štátom viesť konania o 

návrate prostredníctvom príslušných 

vnútroštátnych orgánov, najmä 

poskytovaním: 

 

a) tlmočníckych služieb;  

b) informácií o tretích krajinách návratu;  

c) poradenstva o postupoch vybavovania a 

riadenia konaní o návrate v súlade so 

smernicou 2008/115/ES; 

 

d) pomoci v súvislosti s opatreniami 

potrebnými na zabezpečenie dostupnosti 

navrátilcov na účely navrátenia a na 

zabránenie ich úteku. 

 

3. Úrad pre návrat sa zameriava na 

budovanie súčinnosti a prepojenie sietí a 

programov financovaných Úniou v oblasti 

návratu v úzkej spolupráci s Európskou 

komisiou a Európskou migračnou 

sieťou43. 

 

4. Agentúra môže využívať finančné 

prostriedky Únie dostupné v oblasti 

návratu. Agentúra zabezpečí, aby 

finančná pomoc uvedená v dohodách o 

grantoch uzatvorených s členskými štátmi 

bola podmienená plným rešpektovaním 

Charty základných práv EÚ. 

 

__________________  

43 Ú. v. EÚ L 131, 21.5.2008, s. 7.  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  728 

Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Úrad pre návrat je zodpovedný za 

vykonávanie činností agentúry súvisiacich 

1. Úrad pre návrat je zodpovedný za 

vykonávanie činností agentúry súvisiacich 
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s návratom v súlade s dodržiavaním 

základných práv a všeobecných zásad 

práva Únie, ako aj medzinárodného práva 

vrátane záväzkov týkajúcich sa ochrany 

utečencov a ľudských práv. Úrad pre 

návrat konkrétne: 

s návratom v súlade s dodržiavaním 

základných práv a všeobecných zásad 

práva Únie, ako aj medzinárodného práva 

vrátane záväzkov týkajúcich sa ochrany 

utečencov, ľudských práv a práv detí. Úrad 

pre návrat konkrétne: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  729 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Úrad pre návrat je zodpovedný za 

vykonávanie činností agentúry súvisiacich 

s návratom v súlade s dodržiavaním 

základných práv a všeobecných zásad 

práva Únie, ako aj medzinárodného práva 

vrátane záväzkov týkajúcich sa ochrany 

utečencov a ľudských práv. Úrad pre 

návrat konkrétne: 

1. Úrad pre návrat je zodpovedný za 

vykonávanie činností agentúry súvisiacich 

s návratom v súlade s dodržiavaním 

základných práv a všeobecných zásad 

práva Únie, ako aj medzinárodného práva 

a za záväzky týkajúce sa ľudských práv. 

Úrad pre návrat konkrétne: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  730 

Brice Hortefeux, Rachida Dati, Arnaud Danjean 

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) koordinuje na technickej a 

operačnej úrovni činnosti členských štátov 

súvisiace s návratom s cieľom dosiahnuť 

integrovaný systém riadenia návratov 

medzi príslušnými orgánmi členských 

štátov so zapojením príslušných orgánov 

tretích krajín a iných príslušných 

zainteresovaných strán; 

a) koordinuje na technickej a 

operačnej úrovni činnosti členských štátov 

súvisiace s návratom vrátane 

dobrovoľných návratov s cieľom 

dosiahnuť integrovaný systém riadenia 

návratov medzi príslušnými orgánmi 

členských štátov so zapojením príslušných 

orgánov tretích krajín a iných príslušných 

zainteresovaných strán; 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  731 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) koordinuje na technickej a operačnej 

úrovni činnosti členských štátov súvisiace s 

návratom s cieľom dosiahnuť integrovaný 

systém riadenia návratov medzi 

príslušnými orgánmi členských štátov so 

zapojením príslušných orgánov tretích 

krajín a iných príslušných 

zainteresovaných strán; 

a) koordinuje na technickej a operačnej 

úrovni činnosti členských štátov súvisiace s 

návratom s cieľom dosiahnuť integrovaný 

systém riadenia návratov medzi 

príslušnými orgánmi členských štátov so 

zapojením pozorovateľov núteného 

návratu a iných príslušných 

zainteresovaných strán; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  732 

Jaromír Štětina 

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) koordinuje na technickej a 

operačnej úrovni činnosti členských štátov 

súvisiace s návratom s cieľom dosiahnuť 

integrovaný systém riadenia návratov 

medzi príslušnými orgánmi členských 

štátov so zapojením príslušných orgánov 

tretích krajín a iných príslušných 

zainteresovaných strán; 

a) koordinuje na technickej a 

operačnej úrovni činnosti členských štátov 

súvisiace s návratom vrátane 

dobrovoľného návratu s cieľom dosiahnuť 

integrovaný systém riadenia návratov 

medzi príslušnými orgánmi členských 

štátov so zapojením príslušných orgánov 

tretích krajín a iných príslušných 

zainteresovaných strán; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  733 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 
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Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) koordinuje na technickej a 

operačnej úrovni činnosti členských štátov 

súvisiace s návratom s cieľom dosiahnuť 

integrovaný systém riadenia návratov 

medzi príslušnými orgánmi členských 

štátov so zapojením príslušných orgánov 

tretích krajín a iných príslušných 

zainteresovaných strán; 

a) koordinuje na technickej a 

operačnej úrovni činnosti členských štátov 

súvisiace s návratom vrátane 

dobrovoľných návratov s cieľom 

dosiahnuť integrovaný systém riadenia 

návratov medzi príslušnými orgánmi 

členských štátov so zapojením príslušných 

orgánov tretích krajín a iných príslušných 

zainteresovaných strán; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  734 

Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge 

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) koordinuje na technickej a 

operačnej úrovni činnosti členských štátov 

súvisiace s návratom s cieľom dosiahnuť 

integrovaný systém riadenia návratov 

medzi príslušnými orgánmi členských 

štátov so zapojením príslušných orgánov 

tretích krajín a iných príslušných 

zainteresovaných strán; 

a) koordinuje na technickej a 

operačnej úrovni činnosti členských štátov 

súvisiace s návratom s cieľom dosiahnuť 

integrovaný systém riadenia návratov 

medzi príslušnými orgánmi členských 

štátov vrátane dobrovoľného odchodu so 

zapojením príslušných orgánov tretích 

krajín a iných príslušných 

zainteresovaných strán; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  735 

Jaromír Štětina 

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 1 – písmeno a a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) spolupracuje s tretími krajinami s 

cieľom uľahčovať činnosti členských 

štátov súvisiace s návratom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  736 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 1 – písmeno a a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) koordinuje na technickej a operačnej 

úrovni asistované dobrovoľné návraty z 

členských štátov a poskytuje pomoc počas 

fázy pred odchodom, pri cestovaní a počas 

fázy po príchode, pričom zohľadňuje 

potreby zraniteľných migrantov; 

Or. en 

Odôvodnenie 

V akčnom pláne EÚ v oblasti návratu (COM(2015) 453 final) sa stanovuje: „Dobrovoľný 

návrat neregulárnych migrantov do ich domovskej krajiny zostáva uprednostňovanou 

možnosťou vždy, keď je to možné“. Vzhľadom na posilnenú úlohu v oblasti návratu, ktorá sa 

stanovuje pre agentúru v navrhovanom nariadení, by sa mala zvážiť možnosť agentúry 

koordinovať dobrovoľné návraty z členských štátov EÚ na technickej a operačnej úrovni, 

ktorá by sa vzťahovala na všetky kroky konania o dobrovoľnom návrate vrátane fázy pred 

odchodom, pri cestovaní a fázy po príchode. 

 

Pozmeňujúci návrh  737 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) koordinuje používanie príslušných c) koordinuje používanie príslušných 
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informačných systémov a poskytuje 

podporu konzulárnej spolupráci pri 

identifikácii štátnych príslušníkov tretích 

krajín a získavaní cestovných dokladov, 

organizuje a koordinuje návratové operácie 

a poskytuje podporu pri dobrovoľnom 

odchode; 

informačných systémov a poskytuje 

podporu konzulárnej spolupráci pri 

identifikácii štátnych príslušníkov tretích 

krajín a získavaní cestovných dokladov, a 

to bez toho, aby sa zverejnilo, či príslušník 

tretej krajiny požiadal o azyl, organizuje a 

koordinuje návratové operácie a poskytuje 

podporu pri dobrovoľnom odchode; 

Or. en 

Odôvodnenie 

V článku 25 Ženevského dohovoru o správnej pomoci sa takisto uvádza, že utečenec sa 

nemôže spoliehať na národnú pomoc svojej krajiny pôvodu. Jeho cieľom je takisto zabrániť 

tomu, aby bol utečenec vystavený stíhaniu prostredníctvom kontaktu s orgánmi svojej krajiny 

pôvodu a zabrániť tomu, aby sa ohrozili členovia rodiny a/alebo spoločníci, ktorí stále 

zostávajú v krajine pôvodu. 

 

Pozmeňujúci návrh  738 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) koordinuje používanie príslušných 

informačných systémov a poskytuje 

podporu konzulárnej spolupráci pri 

identifikácii štátnych príslušníkov tretích 

krajín a získavaní cestovných dokladov, 

organizuje a koordinuje návratové operácie 

a poskytuje podporu pri dobrovoľnom 

odchode; 

c) koordinuje používanie príslušných 

informačných systémov a poskytuje 

podporu konzulárnej spolupráci pri 

identifikácii štátnych príslušníkov tretích 

krajín a získavaní cestovných dokladov, 

začína, organizuje a koordinuje návratové 

operácie a poskytuje podporu pri 

dobrovoľnom odchode v spolupráci s 

členskými štátmi; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  739 

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

Kirkhope, Jussi Halla-aho 
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Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) koordinuje činnosti agentúry 

súvisiace s návratom podľa tohto 

nariadenia; 

d) koordinuje a/alebo organizuje 

činnosti agentúry súvisiace s návratom 

podľa tohto nariadenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  740 

Michał Boni 

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 1 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) organizuje, podporuje a koordinuje 

činnosti, ktoré umožňujú výmenu 

informácií medzi členskými štátmi a 

zisťovanie a zhromažďovanie najlepších 

postupov v oblasti záležitostí návratu; 

e) organizuje, podporuje a koordinuje 

činnosti, ktoré umožňujú výmenu 

informácií medzi členskými štátmi a 

zisťovanie a zhromažďovanie najlepších 

postupov v oblasti záležitostí návratu, a to 

v spolupráci s tretími krajinami; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  741 

Csaba Sógor, Traian Ungureanu 

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 1 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) financuje alebo spolufinancuje 

operácie, zásahy a činnosti uvedené v tejto 

kapitole prostredníctvom príspevkov zo 

svojho rozpočtu v súlade s finančnými 

nariadeniami, ktoré sa uplatňujú na 

agentúru. 

f) financuje alebo spolufinancuje 

operácie, zásahy a činnosti uvedené v tejto 

kapitole zo svojho rozpočtu v súlade s 

finančnými nariadeniami, ktoré sa 

uplatňujú na agentúru. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  742 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 1 – písmeno f a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) poskytuje poradenstvo a podporu 

členským štátom pri vykonávaní konaní o 

návrate v súlade so smernicou z roku 

2008 o spoločných normách a postupoch 

členských štátov na účely návratu 

štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 

sa neoprávnene zdržiavajú na ich území. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  743 

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

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) informácií o tretích krajinách návratu; vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Nemalo by byť úlohou EBCG poskytovať informácie o tretích krajinách. ESVČ a EASO už 

poskytujú veľa informácií o tretích krajinách/tretích krajinách pôvodu,... 

 

Pozmeňujúci návrh  744 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel 

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 2 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) informácií o tretích krajinách návratu; vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Agentúra nie je a nemôže byť zodpovedná za posúdenie toho, či je tretia krajina vhodnou 

krajinou na návrat v súlade so zákonom Únie. Takáto úloha je skôr úlohou pre špecializovanú 

agentúru Únie, ako je EASO alebo FRA. 

 

Pozmeňujúci návrh  745 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) informácií o tretích krajinách 

návratu; 

b) informácií o tretích krajinách 

návratu vrátane informácií o situácii 

základných práv v spolupráci s 

Európskym podporným úradom pre azyl a 

Agentúrou pre základné práva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  746 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) pomoci v súvislosti s opatreniami 

potrebnými na zabezpečenie dostupnosti 

navrátilcov na účely navrátenia a na 

zabránenie ich úteku. 

d) pomoci v súvislosti s opatreniami 

zákonnými, primeranými a potrebnými na 

zabezpečenie dostupnosti navrátilcov na 

účely navrátenia a na zabránenie ich úteku 

v súlade so smernicou 2008/115/ES 

a s medzinárodným právom. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  747 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) pomoci v súvislosti s opatreniami 

potrebnými na zabezpečenie dostupnosti 

navrátilcov na účely navrátenia a na 

zabránenie ich úteku. 

d) pomoci v súvislosti s opatreniami 

zákonnými, primeranými a potrebnými na 

zabezpečenie dostupnosti navrátilcov na 

účely navrátenia, na zabránenie ich úteku a 

na poskytnutie poradenstva v súvislosti 

s alternatívami k ich zadržiavania v 

súlade so smernicou 2008/115/ES 

a s medzinárodným právom. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V článku 15 smernice 2008/115/ES a v článku 8 ods. 2 smernice 2013/33/EÚ sa od členských 

štátov vyžaduje, aby sa uistili, že zadržiavanie sa použije ako posledná možnosť, „pokiaľ sa v 

osobitnom prípade nedajú účinne uplatniť iné dostatočné, ale menej prísne donucovacie 

opatrenia“. Agentúra teda poskytuje pomoc členským štátom pri opatreniach, ktoré sú 

zákonné, primerané a potrebné, so zameraním sa na poradenstvo o alternatívach zadržania v 

súlade s článkom 15 smernice 2008/115/ES a článkom 8 smernice 2013/33/EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  748 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi 

Halla-aho 

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Agentúra môže využívať finančné 

prostriedky Únie dostupné v oblasti 

návratu. Agentúra zabezpečí, aby finančná 

pomoc uvedená v dohodách o grantoch 

uzatvorených s členskými štátmi bola 

podmienená plným rešpektovaním Charty 

4. Agentúra môže využívať finančné 

prostriedky Únie dostupné v oblasti 

návratu. Agentúra zabezpečí, aby finančná 

pomoc uvedená v dohodách uzatvorených s 

orgánmi tretích krajín bola podmienená 
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základných práv EÚ. uzatvorením dohôd o readmisii. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  749 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra v súlade so smernicou 

2008/115/ES a bez toho, aby hodnotila 

skutkovú podstatu rozhodnutí o návrate, 

poskytuje potrebnú pomoc a na žiadosť 

jedného alebo viacerých zúčastnených 

členských štátov zabezpečuje koordináciu 

alebo organizáciu návratových operácií, a 

to vrátane prenajímania si lietadiel na účely 

takýchto operácií. Agentúra môže z 

vlastného podnetu navrhnúť, aby 

návratové operácie koordinovali alebo 

zorganizovali členské štáty. 

1. Agentúra v súlade so smernicou 

2008/115/ES a bez toho, aby hodnotila 

skutkovú podstatu rozhodnutí o návrate, 

poskytuje potrebnú pomoc a na žiadosť 

jedného alebo viacerých zúčastnených 

členských štátov zabezpečuje koordináciu 

alebo organizáciu návratových operácií, a 

to vrátane prenajímania si lietadiel na účely 

takýchto operácií. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  750 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra v súlade so smernicou 

2008/115/ES a bez toho, aby hodnotila 

skutkovú podstatu rozhodnutí o návrate, 

poskytuje potrebnú pomoc a na žiadosť 

jedného alebo viacerých zúčastnených 

členských štátov zabezpečuje koordináciu 

alebo organizáciu návratových operácií, a 

to vrátane prenajímania si lietadiel na účely 

takýchto operácií. Agentúra môže z 

vlastného podnetu navrhnúť, aby návratové 

1. Agentúra v súlade so smernicou 

2008/115/ES a bez toho, aby hodnotila 

skutkovú podstatu rozhodnutí o návrate, 

poskytuje potrebnú pomoc a na žiadosť 

jedného alebo viacerých zúčastnených 

členských štátov zabezpečuje koordináciu 

alebo organizáciu návratových operácií, a 

to vrátane prenajímania si lietadiel na účely 

takýchto operácií. Agentúra môže z 

vlastného podnetu navrhnúť, aby návratové 
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operácie koordinovali alebo zorganizovali 

členské štáty. 

operácie koordinovali alebo zorganizovali 

členské štáty, a to vrátane prenajímania si 

lietadiel na účely takýchto operácií. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  751 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Agentúra nekoordinuje, 

neorganizuje ani nenavrhuje návratové 

operácie do tretích krajín, v ktorých boli 

prostredníctvom analýzy rizík alebo správ 

úradníka pre základné práva, agentúr EÚ, 

orgánov pre ľudské práva, medzivládnych 

a mimovládnych organizácií 

identifikované riziká porušovania 

základných práv alebo závažné nedostatky 

v príslušných občianskoprávnych a 

trestnoprávnych predpisoch a konaniach. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V článku 19 ods. 2 Charty základných práv EÚ sa stanovuje, že „nikto nesmie byť 

vysťahovaný, vyhostený ani vydaný do štátu, v ktorom existuje vážne riziko, že bude vystavený 

trestu smrti, mučeniu alebo inému neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo 

trestu“. 

 

Pozmeňujúci návrh  752 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Agentúra nekoordinuje, 
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neorganizuje ani nenavrhuje návratové 

operácie z členských štátov, ktoré v plnej 

miere nevykonávajú platné právne 

predpisy Únie, najmä smernicu 

2008/115/ES, smernicu 2013/32/EÚ 

(ktorou sa nahrádza smernica 

2005/85/ES) a smernicu 2011/95/EÚ, ani 

do akejkoľvek tretej krajiny, v ktorej boli 

prostredníctvom analýzy rizík alebo správ 

úradníka pre základné práva, agentúr EÚ, 

orgánov pre ľudské práva, medzivládnych 

a mimovládnych organizácií 

identifikované riziká porušovania 

základných práv alebo závažné nedostatky 

v príslušných občianskoprávnych a 

trestnoprávnych predpisoch a konaniach. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  753 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty aspoň raz mesačne 

informujú agentúru o svojich plánovaných 

vnútroštátnych návratových operáciách, 

ako aj o svojich potrebách v oblasti pomoci 

alebo koordinácie zo strany agentúry. 

Agentúra vypracuje priebežný operačný 

plán s cieľom poskytnúť žiadajúcim 

členským štátom potrebné operatívne 

posily vrátane technického vybavenia. 

Agentúra môže z vlastného podnetu a na 

základe posúdenia potrieb zahrnúť do 

priebežného operačného plánu dátumy a 

miesta určenia návratových operácií, ktoré 

považuje za potrebné. Riadiaca rada 

rozhodne na návrh výkonného riaditeľa o 

postupe vykonávania priebežného 

operačného plánu. 

2. Členské štáty aspoň raz mesačne 

informujú agentúru o svojich plánovaných 

vnútroštátnych návratových operáciách, 

ako aj o svojich potrebách v oblasti pomoci 

alebo koordinácie zo strany agentúry. 

Agentúra vypracuje priebežný operačný 

plán s cieľom poskytnúť žiadajúcim 

členským štátom potrebné operatívne 

posily vrátane technického vybavenia. 

Agentúra môže na základe posúdenia 

potrieb zahrnúť do priebežného operačného 

plánu dátumy a miesta určenia návratových 

operácií, ktoré žiadajúce členské štáty 

považujú za potrebné. Riadiaca rada 

rozhodne na návrh výkonného riaditeľa o 

postupe vykonávania priebežného 

operačného plánu. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  754 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty aspoň raz mesačne 

informujú agentúru o svojich plánovaných 

vnútroštátnych návratových operáciách, 

ako aj o svojich potrebách v oblasti pomoci 

alebo koordinácie zo strany agentúry. 

Agentúra vypracuje priebežný operačný 

plán s cieľom poskytnúť žiadajúcim 

členským štátom potrebné operatívne 

posily vrátane technického vybavenia. 

Agentúra môže z vlastného podnetu a na 

základe posúdenia potrieb zahrnúť do 

priebežného operačného plánu dátumy a 

miesta určenia návratových operácií, ktoré 

považuje za potrebné. Riadiaca rada 

rozhodne na návrh výkonného riaditeľa o 

postupe vykonávania priebežného 

operačného plánu. 

2. Členské štáty aspoň raz mesačne 

informujú agentúru o svojich plánovaných 

vnútroštátnych návratových operáciách, 

ako aj o svojich potrebách v oblasti pomoci 

alebo koordinácie zo strany agentúry. 

Agentúra vypracuje priebežný operačný 

plán s cieľom poskytnúť žiadajúcim 

členským štátom potrebné operatívne 

posily vrátane technického vybavenia. 

Agentúra môže z vlastného podnetu alebo 

na žiadosť členského štátu a na základe 

posúdenia potrieb zahrnúť do priebežného 

operačného plánu dátumy a miesta určenia 

návratových operácií, ktoré považuje za 

potrebné. Riadiaca rada rozhodne na návrh 

výkonného riaditeľa o postupe 

vykonávania priebežného operačného 

plánu. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  755 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty aspoň raz mesačne 

informujú agentúru o svojich plánovaných 

vnútroštátnych návratových operáciách, 

ako aj o svojich potrebách v oblasti pomoci 

alebo koordinácie zo strany agentúry. 

Agentúra vypracuje priebežný operačný 

plán s cieľom poskytnúť žiadajúcim 

členským štátom potrebné operatívne 

2. Členské štáty aspoň raz mesačne 

informujú agentúru o svojich plánovaných 

vnútroštátnych návratových operáciách, 

ako aj o svojich potrebách v oblasti pomoci 

alebo koordinácie zo strany agentúry. 

Agentúra vypracuje priebežný operačný 

plán s cieľom poskytnúť žiadajúcim 

členským štátom potrebné operatívne 
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posily vrátane technického vybavenia. 

Agentúra môže z vlastného podnetu a na 

základe posúdenia potrieb zahrnúť do 

priebežného operačného plánu dátumy a 

miesta určenia návratových operácií, ktoré 

považuje za potrebné. Riadiaca rada 

rozhodne na návrh výkonného riaditeľa o 

postupe vykonávania priebežného 

operačného plánu. 

posily vrátane technického vybavenia. 

Agentúra môže z vlastného podnetu alebo 

na žiadosť členského štátu a na základe 

posúdenia potrieb zahrnúť do priebežného 

operačného plánu dátumy a miesta určenia 

návratových operácií, ktoré považuje za 

potrebné. Riadiaca rada rozhodne na návrh 

výkonného riaditeľa o postupe 

vykonávania priebežného operačného 

plánu. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  756 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Operačné plány pre všetky návratové 

operácie a zásahy podporované a 

koordinované agentúrou sa dohodnú 

medzi agentúrou, zúčastnenými členskými 

štátmi a zúčastnenými tretími krajinami a 

budú pre ne záväzné pri všetkých 

návratových operáciách a návratových 

zásahoch na návrh výkonného riaditeľa. 

Operačné plány sa vypracujú v súlade s 

článkom 15 a pokrývajú všetky aspekty 

potrebné na vykonávanie návratovej 

operácie, okrem iného aj postupy 

monitorovania, podávania správ a 

mechanizmov podávania sťažností a 

podrobné ustanovenia o vykonávaní 

základných práv a záruk právneho štátu s 

odkazom na príslušné normy a kódexy 

správania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  757 

Ska Keller 
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Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Agentúra môže poskytnúť potrebnú 

pomoc a zabezpečiť na žiadosť 

zúčastnených členských štátov alebo 

navrhnúť z vlastného podnetu 
koordináciu alebo organizáciu návratových 

operácií, pre ktoré tretia krajina návratu 

poskytne dopravné prostriedky a sprievod 

pri nútenom návrate („hromadné 

návratové operácie“). Zúčastnené členské 

štáty a agentúra zabezpečia, aby počas 

celej operácie odsunu bolo zaručené 

dodržiavanie základných práv a primerané 

používanie prostriedkov obmedzenia. 

Počas celej návratovej operácie až do 

príchodu do tretej krajiny návratu je 

prítomný aspoň jeden zástupca členského 

štátu a jeden pozorovateľ núteného návratu 

zo skupiny pozorovateľov núteného 

návratu vytvorenej podľa článku 28. 

3. Agentúra môže poskytnúť potrebnú 

pomoc a zabezpečiť na žiadosť 

zúčastnených členských štátov koordináciu 

alebo organizáciu návratových operácií, 

pre ktoré tretia krajina návratu poskytne 

dopravné prostriedky („hromadné 

návratové operácie“). Zúčastnené členské 

štáty a agentúra zabezpečia, aby počas 

celej operácie odsunu bolo zaručené 

dodržiavanie základných práv a primerané 

používanie prostriedkov obmedzenia. 

Počas celej návratovej operácie až do 

príchodu do tretej krajiny návratu je 

prítomný aspoň jeden zástupca členského 

štátu a jeden pozorovateľ núteného návratu 

zo skupiny pozorovateľov núteného 

návratu vytvorenej podľa článku 28. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V usmernení 20 ods. 3 Rady Európy s názvom „Dvadsať usmernení o nútenom návrate“ sa 

stanovuje, že „operácia núteného návratu by sa mala v plnej miere zdokumentovať, najmä 

pokiaľ ide o akékoľvek závažné incidenty, ktoré vzniknú, alebo akékoľvek prostriedky 

obmedzovania použité počas operácie.“ V kódexe správania agentúry Frontex pre spoločné 

návratové operácie (článok 14 ods. 6) sa zdôrazňuje povinnosť pozorovateľov núteného 

návratu zaslať po skončení spoločnej návratovej operácie včas správu agentúre Frontex a 

zahrnúť svoje zistenia do záverečnej správy o návratovej operácii, ktorá sa má zaslať 

agentúre Frontex. 

 

Pozmeňujúci návrh  758 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Agentúra môže poskytnúť potrebnú 

pomoc a zabezpečiť na žiadosť 

zúčastnených členských štátov alebo 

navrhnúť z vlastného podnetu koordináciu 

alebo organizáciu návratových operácií, 

pre ktoré tretia krajina návratu poskytne 

dopravné prostriedky a sprievod pri 

nútenom návrate („hromadné návratové 

operácie“). Zúčastnené členské štáty a 

agentúra zabezpečia, aby počas celej 

operácie odsunu bolo zaručené 

dodržiavanie základných práv a primerané 

používanie prostriedkov obmedzenia. 

Počas celej návratovej operácie až do 

príchodu do tretej krajiny návratu je 

prítomný aspoň jeden zástupca členského 

štátu a jeden pozorovateľ núteného návratu 

zo skupiny pozorovateľov núteného 

návratu vytvorenej podľa článku 28. 

3. Agentúra môže poskytnúť potrebnú 

pomoc a zabezpečiť na žiadosť 

zúčastnených členských štátov alebo 

navrhnúť z vlastného podnetu koordináciu 

alebo organizáciu návratových operácií, 

pre ktoré tretia krajina návratu poskytne 

dopravné prostriedky a sprievod pri 

nútenom návrate („hromadné návratové 

operácie“), za predpokladu, že táto tretia 

krajina je viazaná Európskym dohovorom 

o ľudských právach. Agentúra zabezpečí, 

aby počas celej operácie odsunu bolo 

zaručené dodržiavanie základných práv a 

primerané používanie prostriedkov 

obmedzenia. Počas celej návratovej 

operácie až do príchodu do tretej krajiny 

návratu je prítomný aspoň jeden zástupca 

členského štátu a jeden pozorovateľ 

núteného návratu zo skupiny 

pozorovateľov núteného návratu 

vytvorenej podľa článku 28. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V prípadoch, keď návratovú operáciu majú uskutočniť tretie krajiny, je dôležité, aby bolo 

jasné, kto je zodpovedný zabezpečiť, že sa pri tejto operácii dodržia požiadavky na základné 

práva ustanovené v právnych predpisoch Únie. Ak chce agentúra pomôcť alebo zorganizovať 

takúto návratovú operáciu, mala by byť za to zodpovedná ona. 

 

Pozmeňujúci návrh  759 

Ana Gomes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Agentúra môže poskytnúť potrebnú 

pomoc a zabezpečiť na žiadosť 

zúčastnených členských štátov alebo 

navrhnúť z vlastného podnetu koordináciu 

3. Agentúra môže poskytnúť potrebnú 

pomoc a zabezpečiť na žiadosť 

zúčastnených členských štátov alebo 

navrhnúť z vlastného podnetu koordináciu 
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alebo organizáciu návratových operácií, 

pre ktoré tretia krajina návratu poskytne 

dopravné prostriedky a sprievod pri 

nútenom návrate („hromadné návratové 

operácie“). Zúčastnené členské štáty a 

agentúra zabezpečia, aby počas celej 

operácie odsunu bolo zaručené 

dodržiavanie základných práv a primerané 

používanie prostriedkov obmedzenia. 

Počas celej návratovej operácie až do 

príchodu do tretej krajiny návratu je 

prítomný aspoň jeden zástupca členského 

štátu a jeden pozorovateľ núteného návratu 

zo skupiny pozorovateľov núteného 

návratu vytvorenej podľa článku 28. 

alebo organizáciu návratových operácií, 

pre ktoré tretia krajina návratu poskytne 

dopravné prostriedky a sprievod pri 

nútenom návrate („hromadné návratové 

operácie“). Zúčastnené členské štáty a 

agentúra zabezpečia, aby počas celej 

operácie odsunu bolo zaručené 

dodržiavanie základných práv a primerané 

používanie prostriedkov obmedzenia, a to 

pri čo najprísnejšom dodržiavaní 

medzinárodných právnych predpisov v 

oblasti ľudských práv, najmä zásady 

zákazu vrátenia alebo vyhostenia. Počas 

celej návratovej operácie až do príchodu do 

tretej krajiny návratu je prítomný aspoň 

jeden zástupca členského štátu a jeden 

pozorovateľ núteného návratu zo skupiny 

pozorovateľov núteného návratu 

vytvorenej podľa článku 28. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  760 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Pozorovatelia núteného návratu 

predložia Agentúre, ako aj úradníkovi pre 

ľudské správa správu o výsledku ich 

činností monitorovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  761 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 4 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Agentúra môže poskytnúť 

potrebnú pomoc a zabezpečiť na žiadosť 

zúčastnených členských štátov alebo tretej 

krajiny, alebo navrhnúť z vlastného 

podnetu koordináciu alebo organizáciu 

návratových operácií, počas ktorých sa 

počet navrátilcov, na ktorých sa vzťahuje 

rozhodnutie tretej krajiny o návrate, 

presúva z tejto tretej krajiny do inej tretej 

krajiny návratu („zmiešané návratové 

operácie“), za predpokladu, že tretia 

krajina, ktorá vydala rozhodnutie o 

návrate, je viazaná Európskym 

dohovorom o ľudských právach. 

Zúčastnené členské štáty a agentúra 

musia zabezpečiť, aby počas celej 

operácie odsunu bolo zaručené 

dodržiavanie základných práv a 

primerané používanie prostriedkov 

obmedzenia, najmä prítomnosťou 

pozorovateľov núteného návratu a 

sprievodu pri nútenom návrate z tretej 

krajiny. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  762 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Agentúra môže poskytnúť 

potrebnú pomoc a zabezpečiť na žiadosť 

zúčastnených členských štátov alebo tretej 

krajiny, alebo navrhnúť z vlastného 

podnetu koordináciu alebo organizáciu 

návratových operácií, počas ktorých sa 

počet navrátilcov, na ktorých sa vzťahuje 

rozhodnutie tretej krajiny o návrate, 

presúva z tejto tretej krajiny do inej tretej 

krajiny návratu („zmiešané návratové 

vypúšťa sa 
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operácie“), za predpokladu, že tretia 

krajina, ktorá vydala rozhodnutie o 

návrate, je viazaná Európskym 

dohovorom o ľudských právach. 

Zúčastnené členské štáty a agentúra 

musia zabezpečiť, aby počas celej 

operácie odsunu bolo zaručené 

dodržiavanie základných práv a 

primerané používanie prostriedkov 

obmedzenia, najmä prítomnosťou 

pozorovateľov núteného návratu a 

sprievodu pri nútenom návrate z tretej 

krajiny. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Neexistuje jasné odôvodnenie toho, prečo by agentúra mala vykonávať návratové operácie z 

jednej tretej krajiny do inej tretej krajiny štátnych príslušníkov, na ktorých sa vzťahujú 

rozhodnutia o návrate vydané treťou krajinou. Neexistuje vôbec žiadne prepojenie na 

vonkajšie hranice Únie. Okrem toho by pre agentúru nebolo možné zaručiť, aby rozhodnutie o 

návrate a konania o návrate danej tretej krajiny boli v súlade s právnymi predpismi Únie a 

normami v oblasti základných práv. 

 

Pozmeňujúci návrh  763 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Agentúra môže poskytnúť 

potrebnú pomoc a zabezpečiť na žiadosť 

zúčastnených členských štátov alebo tretej 

krajiny, alebo navrhnúť z vlastného 

podnetu koordináciu alebo organizáciu 

návratových operácií, počas ktorých sa 

počet navrátilcov, na ktorých sa vzťahuje 

rozhodnutie tretej krajiny o návrate, 

presúva z tejto tretej krajiny do inej tretej 

krajiny návratu („zmiešané návratové 

operácie“), za predpokladu, že tretia 

krajina, ktorá vydala rozhodnutie o 

návrate, je viazaná Európskym 

vypúšťa sa 
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dohovorom o ľudských právach. 

Zúčastnené členské štáty a agentúra 

musia zabezpečiť, aby počas celej 

operácie odsunu bolo zaručené 

dodržiavanie základných práv a 

primerané používanie prostriedkov 

obmedzenia, najmä prítomnosťou 

pozorovateľov núteného návratu a 

sprievodu pri nútenom návrate z tretej 

krajiny. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  764 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel 

 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Každá návratová operácia sa 

monitoruje v súlade s článkom 8 ods. 6 

smernice 2008/115/ES. Monitorovanie 

návratových operácií prebieha na základe 

objektívnych a transparentných kritérií a 

vzťahuje sa na celú návratovú operáciu, a 

to od fázy pred odchodom až po 

odovzdanie navrátilcov v tretej krajine 

návratu. 

5. Každá návratová operácia sa 

monitoruje v súlade s článkom 8 ods. 6 

smernice 2008/115/ES. Monitorovanie 

návratových operácií prebieha 

pozorovateľmi núteného návratu na 

základe objektívnych a transparentných 

kritérií a vzťahuje sa na celú návratovú 

operáciu, a to od fázy pred odchodom až 

po odovzdanie navrátilcov v tretej krajine 

návratu. Pozorovateľ núteného návratu 

predloží správu o monitorovaní operácie 

výkonnému riaditeľovi a príslušným 

vnútroštátnym orgánom všetkých 

členských štátov zapojených do tejto 

operácie. Akékoľvek nadväzujúce 

opatrenia zabezpečí výkonný riaditeľ a 

príslušné vnútroštátne orgány. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Malo by sa objasniť, že správy týkajúce sa monitorovania návratových operácií sa musia 

predložiť výkonnému riaditeľovi a príslušným vnútroštátnym orgánom s cieľom zabezpečiť 

primerané sledovanie akýchkoľvek problémov, ktoré vznikli počas návratovej operácie. 
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Pozmeňujúci návrh  765 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Agentúra financuje alebo 

spolufinancuje návratové operácie 

prostredníctvom príspevkov zo svojho 

rozpočtu v súlade s finančnými 

nariadeniami, ktoré sa uplatňujú na 

agentúru, pričom uprednostňuje návratové 

operácie vykonávané viac než jedným 

členským štátom alebo návratové operácie 

z problémových oblastí. 

6. Agentúra financuje alebo 

spolufinancuje návratové operácie 

prostredníctvom príspevkov zo svojho 

rozpočtu v súlade s finančnými 

nariadeniami, ktoré sa uplatňujú na 

agentúru, pričom uprednostňuje návratové 

operácie vykonávané väčšinou členských 

štátov alebo návratové operácie z 

problémových oblastí. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  766 

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

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. Agentúra nesmie koordinovať, 

organizovať ani navrhovať návratové 

operácie alebo návratové zásahy do 

akejkoľvek tretej krajiny, v ktorej boli 

prostredníctvom analýzy rizík alebo správ 

z inštitúcií EÚ, ESVČ alebo agentúr EÚ 

identifikované riziká porušovania 

základných práv alebo závažné 

nedostatky. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  767 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 
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Návrh nariadenia 

Článok 28 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 28 vypúšťa sa 

Rezervná skupina pozorovateľov 

núteného návratu 

 

1. Agentúra vytvorí rezervnú skupinu 

pozorovateľov núteného návratu z 

vnútroštátnych príslušných orgánov, 

ktorá vykonáva činnosti monitorovania 

núteného návratu v súlade s článkom 8 

ods. 6 smernice 2008/115/ES a ktorá bola 

vyškolená v súlade s článkom 35. 

 

2. Výkonný riaditeľ určí profil a počet 

pozorovateľov núteného návratu, ktorí 

budú k dispozícii pre túto rezervnú 

skupinu. Rovnaký postup sa uplatňuje v 

súvislosti s každou následnou zmenou 

profilu a počtu. Členské štáty prispejú do 

tejto rezervnej skupiny vymenovaním 

pozorovateľov núteného návratu, ktorí 

zodpovedajú vymedzenému profilu. 

 

3. Agentúra na požiadanie poskytne 

pozorovateľov núteného návratu 

zúčastneným členským štátom, aby v ich 

mene monitorovali správne vykonávanie 

návratovej operácie a podieľali sa na 

návratových zásahoch. 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  768 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra vytvorí rezervnú skupinu 

pozorovateľov núteného návratu z 

vnútroštátnych príslušných orgánov, ktorá 

1. Agentúra pre základné práva 

vytvorí rezervnú skupinu pozorovateľov 

núteného návratu z vnútroštátnych 
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vykonáva činnosti monitorovania núteného 

návratu v súlade s článkom 8 ods. 6 

smernice 2008/115/ES a ktorá bola 

vyškolená v súlade s článkom 35. 

príslušných orgánov, ktorá vykonáva 

nezávislé činnosti monitorovania núteného 

návratu v súlade s článkom 8 ods. 6 

smernice 2008/115/ES a ktorá bola 

vyškolená v súlade s článkom 35. 

Pozorovatelia núteného návratu 

predkladajú správu aj agentúre vrátane 

úradníka pre základné práva. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  769 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra vytvorí rezervnú skupinu 

pozorovateľov núteného návratu z 

vnútroštátnych príslušných orgánov, ktorá 

vykonáva činnosti monitorovania núteného 

návratu v súlade s článkom 8 ods. 6 

smernice 2008/115/ES a ktorá bola 

vyškolená v súlade s článkom 35. 

1. Agentúra vytvorí rezervnú skupinu 

pozorovateľov núteného návratu z 

vnútroštátnych príslušných orgánov, ktorá 

vykonáva nezávislé činnosti monitorovania 

núteného návratu v súlade s článkom 8 ods. 

6 smernice 2008/115/ES a ktorá bola 

vyškolená v súlade s článkom 35. 

Pozorovatelia núteného návratu 

predkladajú správu aj agentúre, ako aj 

úradníkovi pre základné práva. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V usmernení 20 ods. 3 Rady Európy s názvom „Dvadsať usmernení o nútenom návrate“ sa 

stanovuje, že „operácia núteného návratu by sa mala v plnej miere zdokumentovať, najmä 

pokiaľ ide o akékoľvek závažné incidenty, ktoré vzniknú, alebo akékoľvek prostriedky 

obmedzovania použité počas operácie.“ V kódexe správania agentúry Frontex pre spoločné 

návratové operácie (článok 14 ods. 6) sa zdôrazňuje povinnosť pozorovateľov núteného 

návratu zaslať po skončení spoločnej návratovej operácie včas správu agentúre Frontex a 

zahrnúť svoje zistenia do záverečnej správy o návratovej operácii, ktorá sa má zaslať 

agentúre Frontex. 
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Pozmeňujúci návrh  770 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra vytvorí rezervnú skupinu 

pozorovateľov núteného návratu z 

vnútroštátnych príslušných orgánov, ktorá 

vykonáva činnosti monitorovania núteného 

návratu v súlade s článkom 8 ods. 6 

smernice 2008/115/ES a ktorá bola 

vyškolená v súlade s článkom 35. 

1. Agentúra po konzultácii s 

Európskou agentúrou pre základné práva 
vytvorí rezervnú skupinu pozorovateľov 

núteného návratu z vnútroštátnych 

príslušných orgánov, ktorá vykonáva 

činnosti monitorovania núteného návratu v 

súlade s článkom 8 ods. 6 smernice 

2008/115/ES a ktorá bola vyškolená v 

súlade s článkom 35. Európska agentúra 

pre základné práva vypracuje metódy a 

normy na zlepšovanie kvality 

monitorovania a je zodpovedná za 

odbornú prípravu pozorovateľov 

núteného návratu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  771 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Výkonný riaditeľ určí profil a počet 

pozorovateľov núteného návratu, ktorí 

budú k dispozícii pre túto rezervnú 

skupinu. Rovnaký postup sa uplatňuje v 

súvislosti s každou následnou zmenou 

profilu a počtu. Členské štáty prispejú do 

tejto rezervnej skupiny vymenovaním 

pozorovateľov núteného návratu, ktorí 

zodpovedajú vymedzenému profilu. 

2. Výkonný riaditeľ určí profil a počet 

pozorovateľov núteného návratu, ktorí 

budú k dispozícii pre túto rezervnú 

skupinu. Rovnaký postup sa uplatňuje v 

súvislosti s každou následnou zmenou 

profilu a počtu. Členské štáty prispejú do 

tejto rezervnej skupiny vymenovaním 

pozorovateľov núteného návratu, ktorí 

zodpovedajú vymedzenému profilu. 

Pozorovatelia núteného návratu s 

profilom na ochranu detí sa začlenia do 

rezervnej skupiny a budú sa vyžadovať pri 

akejkoľvek návratovej operácií 

zahŕňajúcej deti. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  772 

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 28 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Výkonný riaditeľ určí profil a počet 

pozorovateľov núteného návratu, ktorí 

budú k dispozícii pre túto rezervnú 

skupinu. Rovnaký postup sa uplatňuje v 

súvislosti s každou následnou zmenou 

profilu a počtu. Členské štáty prispejú do 

tejto rezervnej skupiny vymenovaním 

pozorovateľov núteného návratu, ktorí 

zodpovedajú vymedzenému profilu. 

2. Výkonný riaditeľ určí profil a počet 

pozorovateľov núteného návratu, ktorí 

budú k dispozícii pre túto rezervnú 

skupinu. Rovnaký postup sa uplatňuje v 

súvislosti s každou následnou zmenou 

profilu a počtu. Členské štáty prispejú do 

tejto rezervnej skupiny vymenovaním 

pozorovateľov núteného návratu, ktorí 

zodpovedajú vymedzenému profilu. Do 

rezervnej skupiny sa musí začleniť profil 

na ochranu detí pre akékoľvek návratové 

operácie alebo zásahy zahŕňajúce deti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  773 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Výkonný riaditeľ určí profil a 

počet pozorovateľov núteného návratu, 

ktorí budú k dispozícii pre túto rezervnú 

skupinu. Rovnaký postup sa uplatňuje v 

súvislosti s každou následnou zmenou 

profilu a počtu. Členské štáty prispejú do 

tejto rezervnej skupiny vymenovaním 

pozorovateľov núteného návratu, ktorí 

zodpovedajú vymedzenému profilu. 

2. Správna rada na návrh výkonného 

riaditeľa určí profil a počet pozorovateľov 

núteného návratu, ktorí budú k dispozícii 

pre túto rezervnú skupinu. Rovnaký postup 

sa uplatňuje v súvislosti s každou 

následnou zmenou profilu a celkového 

počtu pozorovateľov. Členské štáty, 

pokiaľ je to možné, prispejú do tejto 

rezervnej skupiny vymenovaním 

pozorovateľov núteného návratu, ktorí 



 

AM\1092761SK.doc 77/149 PE582.071v01-00 

 SK 

zodpovedajú vymedzenému profilu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Správna rada by mala určiť profil a počet v súlade s postupom týkajúcim sa iných rezervných 

skupín plánovaných v tomto návrhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  774 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Príspevok členských štátov 

k špecifickým návratovým operáciám a 

zásahom na nasledujúci rok z hľadiska 

pozorovateľov núteného návratu sa 

plánuje na základe každoročných 

dvojstranných rokovaní a dohôd medzi 

agentúrou a členskými štátmi. V súlade s 

týmito dohodami členské štáty poskytnú 

na žiadosť agentúry pozorovateľov 

núteného návratu na nasadenie, pokiaľ 

nečelia výnimočnej situácii, ktorá 

významne ovplyvňuje plnenie 

vnútroštátnych úloh. Takáto žiadosť sa 

predkladá minimálne 21 pracovných dní 

pred plánovaným nasadením alebo päť 

pracovných dní v prípade rýchleho 

návratového zásahu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto ustanovenie odráža podobné ustanovenia pre iné rezervné skupiny a je dôležité 

vzhľadom na pozorovateľov núteného návratu. 

 

Pozmeňujúci návrh  775 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes 
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Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Pozorovatelia núteného návratu aj 

naďalej podliehajú disciplinárnym 

opatreniam svojho domovského členského 

štátu. Domovský členský štát stanoví 

primerané disciplinárne alebo iné 

opatrenia v súlade so svojím 

vnútroštátnym právom v prípade porušení 

základných práv alebo záväzkov 

medzinárodnej ochrany počas návratovej 

operácie alebo návratového zásahu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Na pozorovateľov núteného návratu by sa mali vzťahovať rovnaké disciplinárne opatrenia 

ako na príslušníkov pohraničnej stráže zúčastňujúcich sa tímov európskej pohraničnej a 

pobrežnej stráže podľa článku 20. 

 

Pozmeňujúci návrh  776 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Návrh nariadenia 

Článok 29 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 29 vypúšťa sa 

Rezervná skupina sprievodu pri nútenom 

návrate 

 

1. Agentúra vytvorí z pracovníkov 

príslušných vnútroštátnych orgánov 

rezervnú skupinu sprievodu pri nútenom 

návrate, ktorá vykonáva návratové 

operácie v súlade požiadavkami 

uvedenými v článku 8 ods. 4 a 5 smernice 

2008/115/ES a ktorá bola vyškolená v 

súlade s článkom 35. 

 

2. Výkonný riaditeľ určí profil a počet  
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členov sprievodu pri nútenom návrate, 

ktorí budú k dispozícii pre túto rezervnú 

skupinu. Rovnaký postup sa uplatňuje v 

súvislosti s každou následnou zmenou 

profilu a počtu. Členské štáty prispejú do 

tejto rezervnej skupiny vymenovaním 

členov sprievodu pri nútenom návrate, 

ktorí zodpovedajú vymedzenému profilu. 

3. Agentúra na požiadanie sprístupní 

tento sprievod zúčastneným členským 

štátom, aby v ich mene sprevádzal 

navrátilcov a podieľal sa na návratových 

zásahoch. 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  777 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra vytvorí z pracovníkov 

príslušných vnútroštátnych orgánov 

rezervnú skupinu sprievodu pri nútenom 

návrate, ktorá vykonáva návratové operácie 

v súlade požiadavkami uvedenými v 

článku 8 ods. 4 a 5 smernice 2008/115/ES 

a ktorá bola vyškolená v súlade s článkom 

35. 

1. Agentúra vytvorí z pracovníkov 

príslušných vnútroštátnych orgánov 

rezervnú skupinu sprievodu pri nútenom 

návrate, ktorá vykonáva návratové operácie 

v súlade požiadavkami uvedenými v 

článku 8 ods. 4 a 5 smernice 2008/115/ES 

a ktorá bola vyškolená v súlade s článkom 

35 vrátane základných práv. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  778 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Výkonný riaditeľ určí profil a počet 

členov sprievodu pri nútenom návrate, 

2. Výkonný riaditeľ určí profil a počet 

členov sprievodu pri nútenom návrate, 
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ktorí budú k dispozícii pre túto rezervnú 

skupinu. Rovnaký postup sa uplatňuje v 

súvislosti s každou následnou zmenou 

profilu a počtu. Členské štáty prispejú do 

tejto rezervnej skupiny vymenovaním 

členov sprievodu pri nútenom návrate, 

ktorí zodpovedajú vymedzenému profilu. 

ktorí budú k dispozícii pre túto rezervnú 

skupinu. Rovnaký postup sa uplatňuje v 

súvislosti s každou následnou zmenou 

profilu a počtu. Členské štáty prispejú do 

tejto rezervnej skupiny vymenovaním 

členov sprievodu pri nútenom návrate, 

ktorí zodpovedajú vymedzenému profilu. 

Členovia sprievodu pri nútenom návrate s 

profilom na ochranu detí sa začlenia do 

rezervnej skupiny a budú sa vyžadovať pri 

akejkoľvek návratovej operácií 

zahŕňajúcej deti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  779 

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 29 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Výkonný riaditeľ určí profil a počet 

členov sprievodu pri nútenom návrate, 

ktorí budú k dispozícii pre túto rezervnú 

skupinu. Rovnaký postup sa uplatňuje v 

súvislosti s každou následnou zmenou 

profilu a počtu. Členské štáty prispejú do 

tejto rezervnej skupiny vymenovaním 

členov sprievodu pri nútenom návrate, 

ktorí zodpovedajú vymedzenému profilu. 

2. Výkonný riaditeľ určí profil a počet 

členov sprievodu pri nútenom návrate, 

ktorí budú k dispozícii pre túto rezervnú 

skupinu. Rovnaký postup sa uplatňuje v 

súvislosti s každou následnou zmenou 

profilu a počtu. Členské štáty prispejú do 

tejto rezervnej skupiny vymenovaním 

členov sprievodu pri nútenom návrate, 

ktorí zodpovedajú vymedzenému profilu. 

Do rezervnej skupiny sa musí začleniť 

profil na ochranu detí pre akékoľvek 

návratové operácie alebo zásahy 

zahŕňajúce deti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  780 

Miriam Dalli 
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Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Výkonný riaditeľ určí profil a počet 

členov sprievodu pri nútenom návrate, 

ktorí budú k dispozícii pre túto rezervnú 

skupinu. Rovnaký postup sa uplatňuje v 

súvislosti s každou následnou zmenou 

profilu a počtu. Členské štáty prispejú do 

tejto rezervnej skupiny vymenovaním 

členov sprievodu pri nútenom návrate, 

ktorí zodpovedajú vymedzenému profilu. 

2. Správna rada na návrh výkonného 

riaditeľa určí profil a počet členov 

sprievodu pri nútenom návrate, ktorí budú 

k dispozícii pre túto rezervnú skupinu. 

Rovnaký postup sa uplatňuje v súvislosti s 

každou následnou zmenou profilu a 

celkového počtu členov sprievodu. Členské 

štáty prispejú do tejto rezervnej skupiny 

vymenovaním členov sprievodu pri 

nútenom návrate, ktorí zodpovedajú 

vymedzenému profilu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Za prijatie rozhodnutia a využitie postupu o profile a počte členov sprievodu pri nútenom 

návrate by mala byť zodpovedná správna rada. 

 

Pozmeňujúci návrh  781 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Príspevok členských štátov k 

špecifickým návratovým operáciám a 

zásahom na nasledujúci rok z hľadiska 

členov sprievodu pri nútenom návrate sa 

plánuje na základe každoročných 

dvojstranných rokovaní a dohôd medzi 

agentúrou a členskými štátmi. V súlade s 

týmito dohodami členské štáty poskytnú 

na žiadosť agentúry členov sprievodu pri 

nútenom návrate na nasadenie, pokiaľ 

nečelia výnimočnej situácii, ktorá 

významne ovplyvňuje plnenie 

vnútroštátnych úloh. Takáto žiadosť sa 

predkladá minimálne 21 pracovných dní 
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pred plánovaným nasadením alebo päť 

pracovných dní v prípade rýchleho 

návratového zásahu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto ustanovenie odráža podobné ustanovenia pre iné rezervné skupiny a je dôležité 

vzhľadom na členov sprievodu pri nútenom návrate. 

 

Pozmeňujúci návrh  782 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Agentúra na požiadanie sprístupní 

tento sprievod zúčastneným členským 

štátom, aby v ich mene sprevádzal 

navrátilcov a podieľal sa na návratových 

zásahoch. 

3. Agentúra na požiadanie sprístupní 

tento sprievod zúčastneným členským 

štátom, aby v ich mene sprevádzal 

navrátilcov a podieľal sa na návratových 

operáciách a zásahoch. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  783 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Členovia sprievodu pri nútenom 

návrate aj naďalej podliehajú 

disciplinárnym opatreniam svojho 

domovského členského štátu. Domovský 

členský štát stanoví primerané 

disciplinárne alebo iné opatrenia v súlade 

so svojím vnútroštátnym právom v prípade 

porušení základných práv alebo záväzkov 

medzinárodnej ochrany počas návratovej 
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operácie alebo návratového zásahu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Na členov sprievodu pri nútenom návrate by sa mali vzťahovať rovnaké disciplinárne 

opatrenia ako na príslušníkov pohraničnej stráže zúčastňujúcich sa tímov európskej 

pohraničnej a pobrežnej stráže podľa článku 20. 

 

Pozmeňujúci návrh  784 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 30 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra vytvorí rezervnú skupinu 

odborníkov na návrat z príslušných 

vnútroštátnych orgánov a zo zamestnancov 

agentúry, ktorí majú zručnosti a odborné 

znalosti potrebné na vykonávanie činností 

súvisiacich s návratom a ktorí boli 

vyškolení v súlade s článkom 35. Títo 

špecialisti budú k dispozícii na 

vykonávanie osobitných úloh, ako je 

identifikácia konkrétnych skupín štátnych 

príslušníkov tretích krajín, získavanie 

cestovných dokladov z tretích krajín a 

uľahčovanie konzulárnej spolupráce. 

1. Agentúra vytvorí rezervnú skupinu 

odborníkov na návrat z príslušných 

vnútroštátnych orgánov a zo zamestnancov 

agentúry, ktorí majú zručnosti a odborné 

znalosti potrebné na vykonávanie činností 

súvisiacich s návratom a ktorí boli 

vyškolení v súlade s článkom 35. Títo 

špecialisti budú k dispozícii na 

vykonávanie osobitných úloh, ako je 

identifikácia konkrétnych skupín štátnych 

príslušníkov tretích krajín, získavanie 

cestovných dokladov z tretích krajín a 

uľahčovanie konzulárnej spolupráce, a to 

bez toho, aby zverejnili, či príslušník tretej 

krajiny požiadal o azyl. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V článku 25 Ženevského dohovoru o správnej pomoci sa takisto uvádza, že utečenec sa 

nemôže spoliehať na národnú pomoc svojej krajiny pôvodu. Jeho cieľom je takisto zabrániť 

tomu, aby bol utečenec vystavený stíhaniu prostredníctvom kontaktu s orgánmi svojej krajiny 

pôvodu a zabrániť tomu, aby sa ohrozili členovia rodiny a/alebo spoločníci, ktorí stále 

zostávajú v krajine pôvodu. 
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Pozmeňujúci návrh  785 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 30 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Výkonný riaditeľ určí profil a 

počet členov sprievodu pri nútenom 

návrate, ktorí budú k dispozícii pre túto 

rezervnú skupinu. Rovnaký postup sa 

uplatňuje v súvislosti s každou následnou 

zmenou profilu a počtu. Členské štáty 

prispejú do tejto rezervnej skupiny 

vymenovaním odborníkov, ktorí 

zodpovedajú vymedzenému profilu. 

2. Správna rada na návrh výkonného 

riaditeľa určí profil a počet odborníkov na 

návrat, ktorí budú k dispozícii pre túto 

rezervnú skupinu. Rovnaký postup sa 

uplatňuje v súvislosti s každou následnou 

zmenou profilu a celkového počtu členov 

sprievodu. Členské štáty prispejú do tejto 

rezervnej skupiny vymenovaním 

odborníkov, ktorí zodpovedajú 

vymedzenému profilu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Za prijatie rozhodnutia a využitie postupu vytvorenia odborníkov na nútený návrat by mala 

byť zodpovedná správna rada, ktorá by to mala zosúladiť s ostatnými profilmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  786 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 30 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Príspevok členských štátov k 

špecifickým návratovým operáciám a 

zásahom na nasledujúci rok z hľadiska 

ich odborníkov na návrat sa plánuje na 

základe každoročných dvojstranných 

rokovaní a dohôd medzi agentúrou a 

členskými štátmi. V súlade s týmito 

dohodami členské štáty poskytnú na 

žiadosť agentúry odborníkov na návrat na 

nasadenie, pokiaľ nečelia výnimočnej 

situácii, ktorá významne ovplyvňuje 

plnenie vnútroštátnych úloh. Takáto 
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žiadosť sa predkladá minimálne 21 

pracovných dní pred plánovaným 

nasadením alebo päť pracovných dní v 

prípade rýchleho návratového zásahu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto ustanovenie odráža podobné ustanovenia pre iné rezervné skupiny a je dôležité 

vzhľadom na odborníkov na nútený návrat. 

 

Pozmeňujúci návrh  787 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Návrh nariadenia 

Článok 30 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Odborníci na návrat aj naďalej 

podliehajú disciplinárnym opatreniam 

svojho domovského členského štátu. 

Agentúra stanoví primerané disciplinárne 

opatrenia v súlade so svojím kódexom 

správania a domovský členský štát stanoví 

primerané disciplinárne alebo iné 

opatrenia v súlade so svojím 

vnútroštátnym právom v prípade 

porušenia základných práv alebo 

záväzkov medzinárodnej ochrany počas 

spoločnej operácie alebo rýchleho 

pohraničného zásahu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Na odborníkov na návrat by sa mali vzťahovať rovnaké disciplinárne opatrenia ako na 

príslušníkov pohraničnej stráže zúčastňujúcich sa tímov európskej pohraničnej a pobrežnej 

stráže podľa článku 20. 

 

Pozmeňujúci návrh  788 

Marina Albiol Guzmán 



 

PE582.071v01-00 86/149 AM\1092761SK.doc 

SK 

 

Návrh nariadenia 

Článok 32 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[…] vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  789 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nariadenia 

Článok 32 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V situáciách, v ktorých členské 

štáty čelia ťažkému bremenu pri 

vykonávaní povinnosti návratu 

neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 

príslušníkov tretích krajín v súlade so 

smernicou 2008/115/ES, agentúra na 

žiadosť jedného alebo viacerých členských 

štátov poskytne príslušnú technickú a 

operačnú pomoc v podobe návratového 

zásahu. Takýto zásah môže pozostávať z 

nasadenia európskych zásahových tímov 

pre návrat do hostiteľských členských 

štátov a z organizovania návratových 

operácií z hostiteľských členských štátov. 

Členské štáty pravidelne informujú 

agentúru o svojich potrebách v oblasti 

technickej a operačnej pomoci a agentúra 

vypracuje na tomto základe priebežný plán 

návratových zásahov. 

1. V situáciách, v ktorých členské 

štáty čelia ťažkému bremenu pri 

vykonávaní povinnosti návratu 

neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 

príslušníkov tretích krajín v súlade so 

smernicou 2008/115/ES, agentúra na 

žiadosť jedného alebo viacerých členských 

štátov poskytne príslušnú technickú a 

operačnú pomoc v podobe návratového 

zásahu. Agentúra môže na vlastný podnet 

poskytnúť členským štátom túto technickú 

a operačnú pomoc. Takýto zásah môže 

pozostávať z nasadenia európskych 

zásahových tímov pre návrat do 

hostiteľských členských štátov a z 

organizovania návratových operácií z 

hostiteľských členských štátov. Členské 

štáty pravidelne informujú agentúru o 

svojich potrebách v oblasti technickej a 

operačnej pomoci a agentúra vypracuje na 

tomto základe priebežný plán návratových 

zásahov. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  790 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes, Elly Schlein 
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Návrh nariadenia 

Článok 32 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V situáciách, v ktorých členské 

štáty čelia ťažkému bremenu pri 

vykonávaní povinnosti návratu 

neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 

príslušníkov tretích krajín v súlade so 

smernicou 2008/115/ES, agentúra na 

žiadosť jedného alebo viacerých členských 

štátov poskytne príslušnú technickú a 

operačnú pomoc v podobe návratového 

zásahu. Takýto zásah môže pozostávať z 

nasadenia európskych zásahových tímov 

pre návrat do hostiteľských členských 

štátov a z organizovania návratových 

operácií z hostiteľských členských štátov. 

Členské štáty pravidelne informujú 

agentúru o svojich potrebách v oblasti 

technickej a operačnej pomoci a agentúra 

vypracuje na tomto základe priebežný plán 

návratových zásahov. 

1. V situáciách, v ktorých členské 

štáty čelia ťažkému bremenu pri 

vykonávaní povinnosti návratu tých 

štátnych príslušníkov tretích krajín, na 

ktorých sa vzťahuje konečné rozhodnutie 

o návrate, v súlade so smernicou 

2008/115/ES, agentúra na žiadosť jedného 

alebo viacerých členských štátov poskytne 

príslušnú technickú a operačnú pomoc v 

podobe návratového zásahu. Takýto zásah 

môže pozostávať z nasadenia európskych 

zásahových tímov pre návrat do 

hostiteľských členských štátov a z 

organizovania návratových operácií z 

hostiteľských členských štátov. Členské 

štáty pravidelne informujú agentúru o 

svojich potrebách v oblasti technickej a 

operačnej pomoci a agentúra vypracuje na 

tomto základe priebežný plán návratových 

zásahov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  791 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 32 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. 1. V situáciách, v ktorých členské 

štáty čelia ťažkému bremenu pri 

vykonávaní povinnosti návratu 

neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 

príslušníkov tretích krajín v súlade so 

smernicou 2008/115/ES, agentúra na 

žiadosť jedného alebo viacerých členských 

štátov poskytne príslušnú technickú a 

operačnú pomoc v podobe návratového 

zásahu. Takýto zásah môže pozostávať z 

1. V situáciách, v ktorých členské 

štáty čelia ťažkému bremenu pri 

vykonávaní povinnosti návratu 

neregulárne sa zdržiavajúcich štátnych 

príslušníkov tretích krajín v súlade so 

smernicou 2008/115/ES, agentúra na 

žiadosť jedného alebo viacerých členských 

štátov poskytne príslušnú technickú a 

operačnú pomoc v podobe návratového 

zásahu. Takýto zásah môže pozostávať z 
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nasadenia európskych zásahových tímov 

pre návrat do hostiteľských členských 

štátov a z organizovania návratových 

operácií z hostiteľských členských štátov. 

Členské štáty pravidelne informujú 

agentúru o svojich potrebách v oblasti 

technickej a operačnej pomoci a agentúra 

vypracuje na tomto základe priebežný plán 

návratových zásahov. 

nasadenia európskych zásahových tímov 

pre návrat do hostiteľských členských 

štátov a z organizovania návratových 

operácií z hostiteľských členských štátov. 

Členské štáty pravidelne informujú 

agentúru o svojich potrebách v oblasti 

technickej a operačnej pomoci a agentúra 

vypracuje na tomto základe priebežný plán 

návratových zásahov. Počas celého 

návratového zásahu až do príchodu do 

tretej krajiny návratu je prítomný aspoň 

jeden zástupca členského štátu a jeden 

pozorovateľ núteného návratu zo skupiny 

pozorovateľov núteného návratu 

vytvorenej podľa článku 28. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  792 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 32 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V situáciách, v ktorých sú členské 

štáty vystavené osobitnému a neúmernému 

tlaku pri vykonávaní svojej povinnosti 

návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich 

štátnych príslušníkov tretích krajín v súlade 

so smernicou 2008/115/ES, agentúra na 

žiadosť jedného alebo viacerých členských 

štátov poskytne príslušnú technickú a 

operačnú pomoc v podobe rýchleho 

návratového zásahu. Agentúra môže z 

vlastného podnetu navrhnúť poskytnutie 

takejto technickej a operačnej pomoci 

členským štátom. Rýchly návratový zásah 

môže pozostávať z rýchleho nasadenia 

európskych zásahových tímov pre návrat 

do hostiteľských členských štátov a z 

organizovania návratových operácií z 

hostiteľských členských štátov. 

2. V situáciách, v ktorých sú členské 

štáty vystavené osobitnému a neúmernému 

tlaku pri vykonávaní svojej povinnosti 

návratu tých štátnych príslušníkov tretích 

krajín, na ktorých sa vzťahuje konečné 

rozhodnutie o návrate, v súlade so 

smernicou 2008/115/ES, agentúra na 

žiadosť jedného alebo viacerých členských 

štátov poskytne príslušnú technickú a 

operačnú pomoc v podobe rýchleho 

návratového zásahu. Agentúra môže z 

vlastného podnetu navrhnúť poskytnutie 

takejto technickej a operačnej pomoci 

členským štátom. Rýchly návratový zásah 

môže pozostávať z rýchleho nasadenia 

európskych zásahových tímov pre návrat 

do hostiteľských členských štátov a z 

organizovania návratových operácií z 

hostiteľských členských štátov. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  793 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 32 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V situáciách, v ktorých sú členské 

štáty vystavené osobitnému a neúmernému 

tlaku pri vykonávaní svojej povinnosti 

návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich 

štátnych príslušníkov tretích krajín v súlade 

so smernicou 2008/115/ES, agentúra na 

žiadosť jedného alebo viacerých členských 

štátov poskytne príslušnú technickú a 

operačnú pomoc v podobe rýchleho 

návratového zásahu. Agentúra môže z 

vlastného podnetu navrhnúť poskytnutie 

takejto technickej a operačnej pomoci 

členským štátom. Rýchly návratový zásah 

môže pozostávať z rýchleho nasadenia 

európskych zásahových tímov pre návrat 

do hostiteľských členských štátov a z 

organizovania návratových operácií z 

hostiteľských členských štátov. 

2. V situáciách, v ktorých sú členské 

štáty vystavené osobitnému a neúmernému 

tlaku pri vykonávaní svojej povinnosti 

návratu neregulárne sa zdržiavajúcich 

štátnych príslušníkov tretích krajín v súlade 

so smernicou 2008/115/ES, agentúra na 

žiadosť jedného alebo viacerých členských 

štátov poskytne príslušnú technickú a 

operačnú pomoc v podobe rýchleho 

návratového zásahu. Rýchly návratový 

zásah môže pozostávať z rýchleho 

nasadenia európskych zásahových tímov 

pre návrat do hostiteľských členských 

štátov a z organizovania návratových 

operácií z hostiteľských členských štátov. 

Počas celého rýchleho návratového 

zásahu až do príchodu do tretej krajiny 

návratu je prítomný aspoň jeden zástupca 

členského štátu a jeden pozorovateľ 

núteného návratu zo skupiny 

pozorovateľov núteného návratu 

vytvorenej podľa článku 28. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  794 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Merja Kyllönen, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy 

 

Návrh nariadenia 

Článok 32 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Výkonný riaditeľ spolu s 

členskými štátmi a európskymi 

inštitúciami vypracuje osobitné 
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ustanovenie pre personál zapojený do 

činností súvisiacich s návratom, v ktorom 

podrobne stanoví úlohy, právomoci a 

zodpovednosti. Mali by sa tiež stanoviť 

osobitné pokyny k právomociam veliteľov 

lietadiel a rozšíriť trestné právo podľa 

krajiny registrácie lietadla podľa 

medzinárodných právnych predpisov v 

oblasti leteckej dopravy1. 

 1 Článok 3 Tokijského dohovoru z roku 

1963 – registrovaného Medzinárodnou 

organizáciou civilného letectva v roku 

1969 („štát registrácie lietadla je spôsobilý 

uplatňovať jurisdikciu nad činmi a 

priestupkami spáchanými na palube 

lietadla“). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  795 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Návrh nariadenia 

Článok 32 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Výkonný riaditeľ bezodkladne 

vypracuje operačný plán po dohode s 

hostiteľskými členskými štátmi a 

členskými štátmi, ktoré sa chcú zúčastniť 

návratového zásahu. 

3. Výkonný riaditeľ bezodkladne 

vypracuje operačný plán po dohode s 

hostiteľskými členskými štátmi a 

členskými štátmi, ktoré sa chcú zúčastniť 

návratového zásahu. Kópia operačného 

plánu sa bezprostredne zašle riadiacej 

rade. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  796 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 32 – odsek 4 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Tento operačný plán je záväzný pre 

agentúru, hostiteľské členské štáty a 

zúčastnené členské štáty a zahŕňa všetky 

aspekty, ktoré sú potrebné na vykonanie 

návratového zásahu, najmä opis situácie, 

ciele, dátum začatia a predpokladané 

trvanie zásahu, geografické pokrytie a 

prípadné nasadenie zložiek do tretích 

krajín, zloženie európskych zásahových 

tímov pre návrat, logistiku, finančné 

ustanovenia, podrobnosti o spolupráci s 

tretími krajinami, inými agentúrami a 

orgánmi Únie a s príslušnými 

medzinárodnými a mimovládnymi 

organizáciami. Na akúkoľvek zmenu alebo 

úpravu operačného plánu sa vyžaduje 

súhlas výkonného riaditeľa, hostiteľského 

členského štátu a zúčastnených členských 

štátov. Agentúra okamžite zašle kópiu 

zmeneného alebo upraveného operačného 

plánu dotknutým členským štátom a 

riadiacej rade. 

4. Tento operačný plán je 

vypracovaný v súlade s článkom 15, je 

záväzný pre agentúru, hostiteľské členské 

štáty a zúčastnené členské štáty a zahŕňa 

všetky aspekty, ktoré sú potrebné na 

vykonanie návratového zásahu, najmä opis 

situácie, ciele, dátum začatia a 

predpokladané trvanie zásahu, geografické 

pokrytie a prípadné nasadenie zložiek do 

tretích krajín, zloženie a opis úloh a 

zodpovedností európskych zásahových 

tímov pre návrat, podrobné ustanovenia o 

zárukách ochrany základných práv 

vrátane primeraného použitia sily v súlade 

s článkom 39 ods. 6, logistiku, finančné 

ustanovenia, podrobnosti o spolupráci s 

tretími krajinami, inými agentúrami a 

orgánmi Únie a s príslušnými 

medzinárodnými a mimovládnymi 

organizáciami. Na akúkoľvek zmenu alebo 

úpravu operačného plánu sa vyžaduje 

súhlas výkonného riaditeľa, hostiteľského 

členského štátu a zúčastnených členských 

štátov. Agentúra okamžite zašle kópiu 

zmeneného alebo upraveného operačného 

plánu dotknutým členským štátom a 

riadiacej rade. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  797 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Návrh nariadenia 

Článok 32 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Agentúra financuje alebo 

spolufinancuje návratové zásahy 

prostredníctvom príspevkov zo svojho 

rozpočtu v súlade s finančnými 

nariadeniami, ktoré sa uplatňujú na 

agentúru. 

6. Agentúra financuje alebo 

spolufinancuje návratové zásahy 

prostredníctvom príspevkov členským 

štátom zo svojho rozpočtu v súlade 

s finančnými nariadeniami, ktoré sa 

uplatňujú na agentúru. 
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Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  798 

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

Gomes, Birgit Sippel 

 

Návrh nariadenia 

Článok 32 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 32a 

 Hodnotenie návratových operácií a 

návratových zásahov 

 Výkonný riaditeľ zhodnotí výsledky 

návratových operácií a návratových 

zásahov a do 60 dní od ukončenia týchto 

operácií a zásahov predloží riadiacej rade 

podrobné hodnotiace správy spolu so 

zisteniami úradníka pre základné práva. 

Agentúra v záujme zvýšenia kvality, 

koherencie, účinnosti a súladu so 

základnými právami budúcich 

návratových operácií a návratových 

zásahov vypracuje komplexnú 

porovnávaciu analýzu týchto výsledkov a 

zahrnie ju do svojej konsolidovanej 

výročnej správy o činnosti. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Rovnako ako sa výkonný riaditeľ vyzýva k tomu, aby zhodnotil výsledky spoločných operácií a 

rýchlych pohraničných zásahov podľa článku 25, mal by tiež porovnateľným spôsobom 

zhodnotiť výsledky návratových operácií a návratových zásahov. 

 

Pozmeňujúci návrh  799 

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

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 32 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 32a 

 Hodnotenie návratových operácií a 

návratových zásahov 

 Výkonný riaditeľ zhodnotí správanie a 

výsledky návratových operácií a 

návratových zásahov a do 60 dní od 

ukončenia týchto operácií a zásahov 

predloží riadiacej rade podrobné 

hodnotiace správy spolu so zisteniami 

úradu pre základné práva. Agentúra v 

záujme zvýšenia kvality, koherencie a 

účinnosti budúcich operácií a zásahov 

vypracuje komplexnú porovnávaciu 

analýzu týchto výsledkov a zahrnie ju do 

svojej konsolidovanej výročnej správy o 

činnosti. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ako pri spoločných operáciách a rýchlych pohraničných zásahoch by malo byť hodnotenie 

povinné. 

 

Pozmeňujúci návrh  800 

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

Kyrkos, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Návrh nariadenia 

Článok 32 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 32b 

 Pozastavenie alebo ukončenie 

návratových operácií a návratových 

zásahov 

 1. Výkonný riaditeľ po informovaní 

dotknutých členských štátov ukončí 

návratové operácie alebo návratové 

zásahy, ak už nie sú splnené podmienky 
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realizácie týchto činností. 

 2. Výkonný riaditeľ môže zrušiť 

financovanie návratového zásahu alebo 

ho pozastaviť, alebo ukončiť, ak 

hostiteľský členský štát alebo zúčastnené 

členské štáty nedodržiavajú operačný 

plán. 

 3. Výkonný riaditeľ zruší financovanie 

návratovej operácie alebo návratového 

zásahu alebo úplne alebo čiastočne 

pozastaví, alebo ukončí návratovú 

operáciu alebo návratový zásah, ak sa 

domnieva, že došlo k porušeniu 

základných práv alebo záväzkov 

medzinárodnej ochrany, ktoré je vážnej 

povahy alebo bude pravdepodobne 

naďalej pretrvávať. 

 4. Na tento účel agentúra vypracuje a 

zverejní kritériá, ktoré vedú k rozhodnutiu 

o pozastavení, ukončení alebo zrušení 

financovania návratovej operácie alebo 

návratového zásahu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Rovnako ako je výkonný riaditeľ oprávnený prerušiť alebo ukončiť spoločné operácie alebo 

rýchle pohraničné zásahy podľa článku 24, musí byť tiež oprávnený prerušiť alebo ukončiť 

návratovú operáciu alebo návratový zásah. 

 

Pozmeňujúci návrh  801 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž zabezpečuje ochranu základných práv 

pri plnení svojich úloh podľa tohto 

nariadenia v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi Únie, najmä s Chartou 

základných práv Európskej únie, platným 

1. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž zabezpečuje ochranu základných práv 

pri plnení svojich úloh podľa tohto 

nariadenia v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi Únie, najmä s Chartou 

základných práv Európskej únie, platným 
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medzinárodným právom vrátane Dohovoru 

o právnom postavení utečencov a 

povinností súvisiacich s prístupom k 

medzinárodnej ochrane, najmä zásady 

zákazu vrátenia alebo vyhostenia. Na tento 

účel agentúra vypracuje a bude ďalej 

rozvíjať a realizovať stratégiu pre základné 

práva. 

medzinárodným právom vrátane Dohovoru 

o právnom postavení utečencov z roku 

1951, jeho Protokolu z roku 1967 a 

povinností súvisiacich s prístupom k 

medzinárodnej ochrane, najmä zásady 

zákazu vrátenia alebo vyhostenia. Na tento 

účel agentúra vypracuje a bude ďalej 

rozvíjať a realizovať stratégiu pre základné 

práva. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  802 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž zabezpečuje ochranu základných práv 

pri plnení svojich úloh podľa tohto 

nariadenia v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi Únie, najmä s Chartou 

základných práv Európskej únie, platným 

medzinárodným právom vrátane Dohovoru 

o právnom postavení utečencov a 

povinností súvisiacich s prístupom k 

medzinárodnej ochrane, najmä zásady 

zákazu vrátenia alebo vyhostenia. Na tento 

účel agentúra vypracuje a bude ďalej 

rozvíjať a realizovať stratégiu pre základné 

práva. 

1. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž zabezpečuje ochranu základných práv 

pri plnení svojich úloh podľa tohto 

nariadenia v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi Únie, najmä s Chartou 

základných práv Európskej únie, platným 

medzinárodným právom vrátane 

Európskeho dohovoru o ľudských 

právach, Dohovoru o právnom postavení 

utečencov a Dohovoru o právach dieťaťa, 

najmä zásady zákazu vrátenia alebo 

vyhostenia. Na tento účel agentúra 

vypracuje a bude ďalej rozvíjať a 

realizovať stratégiu pre základné práva 

vrátane účinných mechanizmov s cieľom 

monitorovať a zabezpečiť dodržiavanie 

základných práv a zásad právneho štátu 

pri všetkých činnostiach agentúry. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  803 

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

Článok 33 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž zabezpečuje ochranu základných práv 

pri plnení svojich úloh podľa tohto 

nariadenia v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi Únie, najmä s Chartou 

základných práv Európskej únie, platným 

medzinárodným právom vrátane 

Dohovoru o právnom postavení utečencov 

a povinností súvisiacich s prístupom k 

medzinárodnej ochrane, najmä zásady 

zákazu vrátenia alebo vyhostenia. Na tento 

účel agentúra vypracuje a bude ďalej 

rozvíjať a realizovať stratégiu pre základné 

práva. 

1. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž zabezpečuje ochranu základných práv 

pri plnení svojich úloh podľa tohto 

nariadenia v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi Únie, najmä s Chartou 

základných práv Európskej únie, platným 

medzinárodným právom, najmä zásadou 

zákazu vrátenia alebo vyhostenia. Na tento 

účel agentúra vypracuje a bude ďalej 

rozvíjať a realizovať stratégiu pre základné 

práva. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  804 

Geoffrey Van Orden 

 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž zabezpečuje ochranu základných práv 

pri plnení svojich úloh podľa tohto 

nariadenia v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi Únie, najmä s 

Chartou základných práv Európskej únie, 

platným medzinárodným právom vrátane 

Dohovoru o právnom postavení utečencov 

a povinností súvisiacich s prístupom k 

medzinárodnej ochrane, najmä zásady 

zákazu vrátenia alebo vyhostenia. Na 

tento účel agentúra vypracuje a bude 

ďalej rozvíjať a realizovať stratégiu pre 

základné práva. 

1. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž dbá na ochranu ľudských práv pri 

plnení svojich úloh podľa tohto nariadenia  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  805 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž zabezpečuje ochranu základných práv 

pri plnení svojich úloh podľa tohto 

nariadenia v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi Únie, najmä s Chartou 

základných práv Európskej únie, platným 

medzinárodným právom vrátane Dohovoru 

o právnom postavení utečencov a 

povinností súvisiacich s prístupom k 

medzinárodnej ochrane, najmä zásady 

zákazu vrátenia alebo vyhostenia. Na tento 

účel agentúra vypracuje a bude ďalej 

rozvíjať a realizovať stratégiu pre základné 

práva. 

1. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž zabezpečuje ochranu základných práv 

pri plnení svojich úloh podľa tohto 

nariadenia v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi Únie, najmä s Chartou 

základných práv Európskej únie a platným 

medzinárodným právom vrátane Dohovoru 

o právnom postavení utečencov a 

Dohovoru o právach dieťaťa, a 

povinností súvisiacich s prístupom k 

medzinárodnej ochrane, najmä pokiaľ ide 

o zásadu zákazu vrátenia alebo vyhostenia. 

Na tento účel agentúra vypracuje a bude 

ďalej rozvíjať a realizovať stratégiu pre 

základné práva vrátane účinného 

mechanizmu s cieľom monitorovať a 

zabezpečiť dodržiavanie základných práv 

pri všetkých činnostiach agentúry. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Odkazom na monitorovací mechanizmus sa tento článok zosúlaďuje s článkom 71 ods. 2 o 

úlohách úradníka pre základné práva. Znenie je identické s článkom 26a súčasného 

nariadenia o agentúre Frontex o stratégii pre základné práva. 

 

Pozmeňujúci návrh  806 

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

Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck, 

Silvia Costa, Jean Lambert 

 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž zabezpečuje ochranu základných práv 

pri plnení svojich úloh podľa tohto 

nariadenia v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi Únie, najmä s Chartou 

základných práv Európskej únie, platným 

medzinárodným právom vrátane Dohovoru 

o právnom postavení utečencov a 

povinností súvisiacich s prístupom k 

medzinárodnej ochrane, najmä zásady 

zákazu vrátenia alebo vyhostenia. Na tento 

účel agentúra vypracuje a bude ďalej 

rozvíjať a realizovať stratégiu pre základné 

práva. 

1. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž zabezpečuje ochranu základných práv 

pri plnení svojich úloh podľa tohto 

nariadenia v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi Únie, najmä s Chartou 

základných práv Európskej únie, platným 

medzinárodným právom vrátane Dohovoru 

OSN o právach dieťaťa, Dohovoru o 

právnom postavení utečencov a povinností 

súvisiacich s prístupom k medzinárodnej 

ochrane, najmä zásady zákazu vrátenia 

alebo vyhostenia. Na tento účel agentúra 

vypracuje a bude ďalej rozvíjať a 

realizovať stratégiu pre základné práva s 

osobitnou pozornosťou venovanou 

právam detí, aby sa pri všetkých 

operáciách zabezpečilo dodržiavanie 

najlepších záujmov dieťaťa.  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  807 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž zabezpečuje ochranu základných práv 

pri plnení svojich úloh podľa tohto 

nariadenia v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi Únie, najmä s Chartou 

základných práv Európskej únie, platným 

medzinárodným právom vrátane Dohovoru 

o právnom postavení utečencov a 

povinností súvisiacich s prístupom k 

medzinárodnej ochrane, najmä zásady 

zákazu vrátenia alebo vyhostenia. Na tento 

účel agentúra vypracuje a bude ďalej 

rozvíjať a realizovať stratégiu pre základné 

práva. 

1. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž zabezpečuje ochranu základných práv 

pri plnení svojich úloh podľa tohto 

nariadenia v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi Únie, najmä s Chartou 

základných práv Európskej únie a platným 

medzinárodným právom vrátane Dohovoru 

o právnom postavení utečencov, Dohovoru 

o odstránení všetkých foriem 

diskriminácie žien, Dohovoru o právach 

dieťaťa, a povinností súvisiacich s 

prístupom k medzinárodnej ochrane, najmä 

pokiaľ ide o zásadu zákazu vrátenia alebo 

vyhostenia. Na tento účel agentúra 

vypracuje a bude ďalej rozvíjať a 
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realizovať stratégiu pre základné práva 

vrátane účinného mechanizmu s cieľom 

monitorovať dodržiavanie základných 

práv pri všetkých činnostiach agentúry. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  808 

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 33 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž zabezpečuje ochranu základných práv 

pri plnení svojich úloh podľa tohto 

nariadenia v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi Únie, najmä s Chartou 

základných práv Európskej únie, platným 

medzinárodným právom vrátane Dohovoru 

o právnom postavení utečencov a 

povinností súvisiacich s prístupom k 

medzinárodnej ochrane, najmä zásady 

zákazu vrátenia alebo vyhostenia. Na tento 

účel agentúra vypracuje a bude ďalej 

rozvíjať a realizovať stratégiu pre 

základné práva. 

1. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž zabezpečuje ochranu základných práv 

pri plnení svojich úloh podľa tohto 

nariadenia v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi Únie, najmä s Chartou 

základných práv Európskej únie, 

Európskym dohovorom o ľudských 

právach, platným medzinárodným právom 

vrátane Dohovoru o právnom postavení 

utečencov a Dohovoru OSN o právach 

dieťaťa, a povinností súvisiacich s 

prístupom k medzinárodnej ochrane, najmä 

zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa pridáva odkaz na Európsky dohovor o ľudských právach a 

Dohovor OSN o právach dieťaťa. Tiež sa ním vypúšťa posledná veta tohto odseku a pre lepší 

súlad sa presúva do ďalšieho odseku.  

 

Pozmeňujúci návrh  809 

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

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 
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Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Agentúra vypracuje a ďalej rozvíja 

a vykonáva stratégiu pre základné práva. 

Agentúra v úzkej spolupráci s 

konzultačným fórom a úradom pre 

základné práva zavedie účinný 

mechanizmus na monitorovanie 

dodržiavania základných práv pri 

všetkých činnostiach agentúry. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  810 

Geoffrey Van Orden 

 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž pri plnení svojich úloh zabezpečí, 

aby nikto nebol v žiadnej krajine 

vylodený, nútený k vstupu do krajiny, 

dopravený alebo inak odovzdaný alebo 

vrátený orgánom danej krajiny v rozpore 

so zásadou zákazu vrátenia alebo 

vyhostenia, ani v žiadnej krajine, v ktorej 

hrozí riziko vyhostenia alebo vrátenia do 

inej krajiny v rozpore s uvedenou 

zásadou. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  811 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef 

Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž pri plnení svojich úloh zabezpečí, aby 

nikto nebol v žiadnej krajine vylodený, 

nútený k vstupu do krajiny, dopravený 

alebo inak odovzdaný alebo vrátený 

orgánom danej krajiny v rozpore so 

zásadou zákazu vrátenia alebo vyhostenia, 

ani v žiadnej krajine, v ktorej hrozí riziko 

vyhostenia alebo vrátenia do inej krajiny v 

rozpore s uvedenou zásadou. 

2. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž pri plnení svojich úloh zabezpečí, aby 

nikto v rozpore so zásadou zákazu 

vrátenia alebo vyhostenia nebol v žiadnej 

krajine vylodený, nútený k vstupu do 

krajiny, dopravený alebo inak odovzdaný 

alebo vrátený orgánom danej krajiny, 

v ktorej okrem iného existuje vážne riziko, 

že bude vystavený trestu smrti, mučeniu, 

stíhaniu alebo inému neľudskému alebo 

ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo 

trestu, alebo v ktorej by bola ohrozená 

jeho sloboda v dôsledku jeho rasy, 

náboženstva, štátnej príslušnosti, 

sexuálnej orientácie, členstva v osobitnej 

sociálnej skupine či politického názoru, 

ani v žiadnej krajine, v ktorej hrozí vážne 

riziko vyhostenia, odsunu alebo vydania 

do inej krajiny v rozpore s uvedenou 

zásadou. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zosúladenie s článkom 4 nariadenia (EÚ) č. 656/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru 

nad vonkajšími morskými hranicami v kontexte operačnej spolupráce koordinovanej 

agentúrou Frontex. 

 

Pozmeňujúci návrh  812 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž pri plnení svojich úloh zabezpečí, aby 

nikto nebol v žiadnej krajine vylodený, 

nútený k vstupu do krajiny, dopravený 

alebo inak odovzdaný alebo vrátený 

orgánom danej krajiny v rozpore so 

2. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž pri plnení svojich úloh zabezpečí, aby 

nikto nebol v žiadnej krajine vylodený, 

nútený k vstupu do krajiny, dopravený 

alebo inak odovzdaný alebo vrátený 

orgánom danej krajiny, v ktorej okrem 
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zásadou zákazu vrátenia alebo vyhostenia, 

ani v žiadnej krajine, v ktorej hrozí riziko 

vyhostenia alebo vrátenia do inej krajiny v 

rozpore s uvedenou zásadou. 

iného existuje vážne riziko, že bude 

vystavený trestu smrti, mučeniu, stíhaniu 

alebo inému neľudskému alebo 

ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo 

trestu, alebo v ktorej by bol ohrozený jeho 

život alebo sloboda v dôsledku jeho rasy, 

náboženstva, štátnej príslušnosti, 

sexuálnej orientácie, členstva v osobitnej 

sociálnej skupine, či politického názoru, v 

rozpore so zásadou zákazu vrátenia alebo 

vyhostenia, ani v žiadnej krajine, v ktorej 

hrozí riziko vyhostenia, odsunu, vydania 

alebo vrátenia do inej krajiny v rozpore s 

uvedenou zásadou, a zabezpečí súlad so 

zákazom kolektívneho vyhostenia. Na 

tento účel by sa pred začatím operačnej 

spolupráce s tretími krajinami mali do 

všetkých operačných plánov začleniť 

záruky.  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  813 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž pri plnení svojich úloh zabezpečí, aby 

nikto nebol v žiadnej krajine vylodený, 

nútený k vstupu do krajiny, dopravený 

alebo inak odovzdaný alebo vrátený 

orgánom danej krajiny v rozpore so 

zásadou zákazu vrátenia alebo vyhostenia, 

ani v žiadnej krajine, v ktorej hrozí riziko 

vyhostenia alebo vrátenia do inej krajiny v 

rozpore s uvedenou zásadou. 

2. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž pri plnení svojich úloh zabezpečí, aby 

nikto nebol v žiadnej krajine vylodený, 

nútený k vstupu do krajiny, dopravený 

alebo inak odovzdaný alebo vrátený 

orgánom danej krajiny, v ktorej okrem 

iného existuje vážne riziko, že bude 

vystavený trestu smrti, mučeniu, stíhaniu 

alebo inému neľudskému alebo 

ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo 

trestu, alebo v ktorej by bol ohrozený jeho 

život alebo sloboda v dôsledku jeho rasy, 

náboženstva, štátnej príslušnosti, 

sexuálnej orientácie, členstva v osobitnej 

sociálnej skupine, či politického názoru, v 

rozpore so zásadou zákazu vrátenia alebo 

vyhostenia, ani v žiadnej krajine, v ktorej 
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hrozí riziko vyhostenia, odsunu, vydania 

alebo vrátenia do inej krajiny v rozpore s 

uvedenou zásadou. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ako v článku 4 ods. 1 nariadenia o námornom dohľade. 

 

Pozmeňujúci návrh  814 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž pri plnení svojich úloh zabezpečí, aby 

nikto nebol v žiadnej krajine vylodený, 

nútený k vstupu do krajiny, dopravený 

alebo inak odovzdaný alebo vrátený 

orgánom danej krajiny v rozpore so 

zásadou zákazu vrátenia alebo vyhostenia, 

ani v žiadnej krajine, v ktorej hrozí riziko 

vyhostenia alebo vrátenia do inej krajiny v 

rozpore s uvedenou zásadou. 

2. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž pri plnení svojich úloh zabezpečí, aby 

nikto nebol v žiadnej krajine vylodený, 

nútený k vstupu do krajiny, dopravený 

alebo inak odovzdaný alebo vrátený 

orgánom danej krajiny v rozpore so 

zásadou zákazu vrátenia alebo vyhostenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  815 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž pri plnení svojich úloh vezme do 

úvahy špecifické potreby detí, obetí 

obchodovania s ľuďmi, osôb, ktoré 

potrebujú lekársku pomoc, osôb, ktoré 

3. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž pri plnení svojich úloh vezme do 

úvahy špecifické potreby detí, osôb, ktoré 

potrebujú lekársku pomoc, osôb v tiesni na 

mori a ďalších osôb v mimoriadne 
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potrebujú medzinárodnú ochranu, osôb v 

tiesni na mori a ďalších osôb v mimoriadne 

zraniteľnom postavení. 

zraniteľnom postavení. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  816 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž pri plnení svojich úloh vezme do 

úvahy špecifické potreby detí, obetí 

obchodovania s ľuďmi, osôb, ktoré 

potrebujú lekársku pomoc, osôb, ktoré 

potrebujú medzinárodnú ochranu, osôb v 

tiesni na mori a ďalších osôb v mimoriadne 

zraniteľnom postavení. 

3. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž pri plnení svojich úloh vezme do 

úvahy a bude riešiť práva a špecifické 

potreby detí, obetí obchodovania s ľuďmi, 

osôb, ktoré potrebujú lekársku pomoc, 

osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú 

ochranu, osôb v tiesni na mori a ďalších 

osôb v mimoriadne zraniteľnom postavení. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  817 

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 33 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž pri plnení svojich úloh vezme do 

úvahy špecifické potreby detí, obetí 

obchodovania s ľuďmi, osôb, ktoré 

potrebujú lekársku pomoc, osôb, ktoré 

potrebujú medzinárodnú ochranu, osôb v 

tiesni na mori a ďalších osôb v mimoriadne 

zraniteľnom postavení. 

3. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž pri plnení svojich úloh vezme do 

úvahy špecifické potreby detí, maloletých 

bez sprievodu, obetí obchodovania s 

ľuďmi, osôb, ktoré potrebujú lekársku 

pomoc, osôb, ktoré potrebujú 

medzinárodnú ochranu, osôb v tiesni na 

mori a ďalších osôb v mimoriadne 

zraniteľnom postavení. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  818 

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 33 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž pri plnení svojich úloh vezme do 

úvahy špecifické potreby detí, obetí 

obchodovania s ľuďmi, osôb, ktoré 

potrebujú lekársku pomoc, osôb, ktoré 

potrebujú medzinárodnú ochranu, osôb v 

tiesni na mori a ďalších osôb v mimoriadne 

zraniteľnom postavení. 

3. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž pri plnení svojich úloh vezme do 

úvahy špecifické potreby detí, najmä 

maloletých bez sprievodu a detí so 

zdravotným postihnutím, obetí 

obchodovania s ľuďmi, osôb, ktoré 

potrebujú lekársku pomoc, osôb, ktoré 

potrebujú medzinárodnú ochranu, osôb v 

tiesni na mori a ďalších osôb v mimoriadne 

zraniteľnom postavení. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  819 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž pri plnení svojich úloh vezme do 

úvahy špecifické potreby detí, obetí 

obchodovania s ľuďmi, osôb, ktoré 

potrebujú lekársku pomoc, osôb, ktoré 

potrebujú medzinárodnú ochranu, osôb v 

tiesni na mori a ďalších osôb v 

mimoriadne zraniteľnom postavení. 

3. Európska pohraničná a pobrežná 

stráž pri plnení svojich úloh lepšie 

identifikuje a vezme do úvahy špecifické 

potreby osôb v zraniteľnom postavení, 

napríklad detí, obetí obchodovania s 

ľuďmi, osôb, ktoré potrebujú lekársku 

pomoc, tehotných žien, osôb, ktoré 

potrebujú medzinárodnú ochranu a osôb v 

tiesni na mori. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  820 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Agentúra pri výkone svojich úloh 

vo svojich vzťahoch s členskými štátmi a v 

rámci spolupráce s tretími krajinami 

zohľadní správy konzultačného fóra a 

úradníka pre základné práva. 

4. Agentúra pri výkone všetkých 

svojich úloh vo svojich vzťahoch s 

členskými štátmi a v rámci spolupráce s 

tretími krajinami zohľadní správy 

konzultačného fóra a úradníka pre základné 

práva. Agentúra informuje konzultačné 

fórum a úradníka pre základné práva o 

tom, ako pozmenila alebo nepozmenila 

svoje činnosti ako reakciu na správy a 

odporúčania týchto orgánov, a 

podrobnosti zahrnie do svojej výročnej 

správy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  821 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Agentúra pri výkone svojich úloh 

vo svojich vzťahoch s členskými štátmi a v 

rámci spolupráce s tretími krajinami 

zohľadní správy konzultačného fóra a 

úradníka pre základné práva. 

4. Agentúra pri výkone všetkých 

svojich úloh vo svojich vzťahoch s 

členskými štátmi a v rámci spolupráce s 

tretími krajinami zohľadní správy 

konzultačného fóra a úradníka pre základné 

práva. Agentúra informuje konzultačné 

fórum a úradníka pre základné práva o 

tom, ako pozmenila alebo nepozmenila 

svoje činnosti ako reakciu na správy a 

odporúčania týchto orgánov, a 

podrobnosti zahrnie do svojej výročnej 

správy. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  822 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Agentúra pri výkone svojich úloh 

vo svojich vzťahoch s členskými štátmi a v 

rámci spolupráce s tretími krajinami 

zohľadní správy konzultačného fóra a 

úradníka pre základné práva. 

4. Agentúra pri výkone všetkých 

svojich úloh vrátane ďalšieho rozvoja a 

vykonávania účinného mechanizmu na 

monitorovanie dodržiavania základných 

práv vo svojich vzťahoch s členskými 

štátmi a v rámci spolupráce s tretími 

krajinami zohľadní správy konzultačného 

fóra a úradníka pre základné práva. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  823 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 4 – bod 1 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1. Agentúra začlení podrobný 

program ďalšieho rozvoja a vykonávania 

stratégie pre základné práva do svojho 

výročného pracovného programu a podá o 

tom správu vo svojej výročnej správe o 

činnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  824 

Ska Keller 
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Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Agentúra začlení podrobný 

program ďalšieho rozvoja a vykonávania 

stratégie pre základné práva do svojho 

výročného a viacročného pracovného 

programu a podá o tom správu vo svojej 

výročnej správe o činnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  825 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Agentúra začlení podrobný 

program ďalšieho rozvoja a vykonávania 

stratégie pre základné práva do svojho 

výročného pracovného programu a podá o 

tom správu vo svojej výročnej správe o 

činnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  826 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 34 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra vypracuje a bude ďalej 

rozvíjať kódex správania platný pre všetky 

operácie kontroly hraníc koordinované 

agentúrou. V kódexe správania sa 

stanovujú postupy zamerané na 

zabezpečenie zásad právneho štátu a 

1. Agentúra vypracuje a bude ďalej 

rozvíjať kódex správania platný pre všetky 

operácie kontroly hraníc koordinované 

agentúrou, okrem prípadov návratu. V 

kódexe správania sa stanovujú postupy 

zamerané na zabezpečenie zásad právneho 
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dodržiavania základných práv s osobitným 

zameraním na maloletých bez sprievodu a 

osoby v zraniteľnom postavení, ako aj na 

osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú 

ochranu, platných pre všetky osoby, ktoré 

sa zúčastňujú na činnostiach agentúry. 

štátu a dodržiavania základných práv s 

osobitným zameraním na maloletých bez 

sprievodu a osoby v zraniteľnom postavení 

platné pre všetky osoby, ktoré sa 

zúčastňujú na činnostiach agentúry. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  827 

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

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

Lambert, Nathalie Griesbeck 

 

Návrh nariadenia 

Článok 34 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra vypracuje a bude ďalej 

rozvíjať kódex správania platný pre všetky 

operácie kontroly hraníc koordinované 

agentúrou. V kódexe správania sa 

stanovujú postupy zamerané na 

zabezpečenie zásad právneho štátu a 

dodržiavania základných práv s osobitným 

zameraním na maloletých bez sprievodu a 

osoby v zraniteľnom postavení, ako aj na 

osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú 

ochranu, platných pre všetky osoby, ktoré 

sa zúčastňujú na činnostiach agentúry. 

1. Agentúra vypracuje a bude ďalej 

rozvíjať kódex správania platný pre všetky 

operácie kontroly hraníc koordinované 

agentúrou. V kódexe správania sa 

stanovujú postupy zamerané na 

zabezpečenie zásad právneho štátu a 

dodržiavania základných práv s osobitným 

zameraním na deti, maloletých bez 

sprievodu a osoby v zraniteľnom 

postavení, ako aj na osoby, ktoré potrebujú 

medzinárodnú ochranu, platné pre všetky 

osoby, ktoré sa zúčastňujú na činnostiach 

agentúry. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  828 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Návrh nariadenia 

Článok 34 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Agentúra vypracuje a pravidelne 2. Agentúra vypracuje a pravidelne 
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aktualizuje kódex správania pre návrat 

štátnych príslušníkov tretích krajín 

neoprávnene sa zdržiavajúcich na území 

členských štátov, ktorý sa uplatňuje počas 

všetkých návratových operácií a 

návratových zásahov koordinovaných 

alebo organizovaných agentúrou. Tento 

kódex správania opisuje spoločné 

štandardizované postupy s cieľom 

zjednodušiť organizovanie návratových 

operácií a návratových zásahov a 

zabezpečiť návrat humánnym spôsobom 

pri plnom rešpektovaní základných práv, 

najmä zásad ľudskej dôstojnosti, zákazu 

mučenia a neľudského alebo ponižujúceho 

zaobchádzania alebo trestu, práva na 

slobodu a bezpečnosť a práva na ochranu 

osobných údajov a zásady nediskriminácie. 

aktualizuje kódex správania pre návrat tých 

štátnych príslušníkov tretích krajín, na 

ktorých sa vzťahuje konečné rozhodnutie 

o návrate, ktorý sa uplatňuje počas 

všetkých návratových operácií a 

návratových zásahov koordinovaných 

alebo organizovaných agentúrou Tento 

kódex správania opisuje spoločné 

štandardizované postupy s cieľom 

zjednodušiť organizovanie návratových 

operácií a návratových zásahov a 

zabezpečiť návrat humánnym spôsobom 

pri plnom rešpektovaní základných práv, 

najmä zásad ľudskej dôstojnosti, zákazu 

mučenia a neľudského alebo ponižujúceho 

zaobchádzania alebo trestu, práva na 

slobodu a bezpečnosť a práva na ochranu 

osobných údajov a zásady nediskriminácie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  829 

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

aho 

 

Návrh nariadenia 

Článok 34 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Agentúra vypracuje a pravidelne 

aktualizuje kódex správania pre návrat 

štátnych príslušníkov tretích krajín 

neoprávnene sa zdržiavajúcich na území 

členských štátov, ktorý sa uplatňuje počas 

všetkých návratových operácií a 

návratových zásahov koordinovaných 

alebo organizovaných agentúrou. Tento 

kódex správania opisuje spoločné 

štandardizované postupy s cieľom 

zjednodušiť organizovanie návratových 

operácií a návratových zásahov a 

zabezpečiť návrat humánnym spôsobom 

pri plnom rešpektovaní základných práv, 

najmä zásad ľudskej dôstojnosti, zákazu 

mučenia a neľudského alebo 

ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu, 

2. Agentúra dodržiava príručku o 

návrate pre návrat štátnych príslušníkov 

tretích krajín neoprávnene sa 

zdržiavajúcich na území členských štátov, 

ktorý sa uplatňuje počas všetkých 

návratových operácií a návratových 

zásahov koordinovaných alebo 

organizovaných agentúrou, a tak zabezpečí 

vykonávanie spoločných noriem a 

postupov smernice 2008/115/ES. 



 

AM\1092761SK.doc 111/149 PE582.071v01-00 

 SK 

práva na slobodu a bezpečnosť a práva na 

ochranu osobných údajov a zásady 

nediskriminácie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  830 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 34 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Agentúra vypracuje a pravidelne 

aktualizuje kódex správania pre návrat 

štátnych príslušníkov tretích krajín 

neoprávnene sa zdržiavajúcich na území 

členských štátov, ktorý sa uplatňuje počas 

všetkých návratových operácií a 

návratových zásahov koordinovaných 

alebo organizovaných agentúrou Tento 

kódex správania opisuje spoločné 

štandardizované postupy s cieľom 

zjednodušiť organizovanie návratových 

operácií a návratových zásahov a 

zabezpečiť návrat humánnym spôsobom 

pri plnom rešpektovaní základných práv, 

najmä zásad ľudskej dôstojnosti, zákazu 

mučenia a neľudského alebo ponižujúceho 

zaobchádzania alebo trestu, práva na 

slobodu a bezpečnosť a práva na ochranu 

osobných údajov a zásady nediskriminácie. 

2. Agentúra vypracuje a pravidelne 

aktualizuje kódex správania pre návrat 

štátnych príslušníkov tretích krajín 

neregulárne sa zdržiavajúcich na území 

členských štátov, ktorý sa uplatňuje počas 

všetkých návratových operácií a 

návratových zásahov koordinovaných 

alebo organizovaných agentúrou Tento 

kódex správania opisuje spoločné 

štandardizované postupy s cieľom 

zjednodušiť organizovanie návratových 

operácií a návratových zásahov a 

zabezpečiť návrat humánnym spôsobom 

pri plnom rešpektovaní základných práv, 

najmä zásad ľudskej dôstojnosti, zákazu 

mučenia a neľudského alebo ponižujúceho 

zaobchádzania alebo trestu, práva na 

slobodu a bezpečnosť a práva na ochranu 

osobných údajov a zásady nediskriminácie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  831 

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

Dalton, Jussi Halla-aho 

 

Návrh nariadenia 

Článok 34 – odsek 3 



 

PE582.071v01-00 112/149 AM\1092761SK.doc 

SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. V Kódexe správania pre návrat sa 

venuje pozornosť predovšetkým 

povinnosti členských štátov zabezpečiť 

účinný systém monitorovania nútených 

návratov, ako sa uvádza v článku 8 ods. 6 

smernice 2008/115/ES 44, a stratégii pre 

základné práva. 

vypúšťa sa 

__________________  

44 Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98.  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  832 

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 35 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra v spolupráci s 

príslušnými subjektmi členských štátov 

zodpovednými za odbornú prípravu vytvorí 

osobitné nástroje odbornej prípravy a 

poskytne pohraničnej stráži a ostatným 

príslušným zamestnancom, ktorí sú členmi 

tímov európskej pohraničnej a pobrežnej 

stráže pokročilú odbornú prípravu týkajúcu 

sa ich úloh a právomocí. Experti z radov 

zamestnancov agentúry uskutočnia 

pravidelné cvičenia týchto príslušníkov 

pohraničnej stráže v súlade s 

harmonogramom pokročilej odbornej 

prípravy a cvičení uvedeným v ročnom 

pracovnom programe agentúry. 

1. Agentúra v spolupráci s 

príslušnými subjektmi členských štátov 

zodpovednými za odbornú prípravu vytvorí 

osobitné nástroje odbornej prípravy 

vrátane osobitných opatrení týkajúcich sa 

detí v prípade, že ide o deti, a poskytne 

pohraničnej stráži a ostatným príslušným 

zamestnancom, ktorí sú členmi tímov 

európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, 

pokročilú odbornú prípravu týkajúcu sa ich 

úloh a právomocí. Experti z radov 

zamestnancov agentúry uskutočnia 

pravidelné cvičenia týchto príslušníkov 

pohraničnej stráže v súlade s 

harmonogramom pokročilej odbornej 

prípravy a cvičení uvedeným v ročnom 

pracovnom programe agentúry. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  833 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra v spolupráci s 

príslušnými subjektmi členských štátov 

zodpovednými za odbornú prípravu vytvorí 

osobitné nástroje odbornej prípravy a 

poskytne pohraničnej stráži a ostatným 

príslušným zamestnancom, ktorí sú členmi 

tímov európskej pohraničnej a pobrežnej 

stráže pokročilú odbornú prípravu týkajúcu 

sa ich úloh a právomocí. Experti z radov 

zamestnancov agentúry uskutočnia 

pravidelné cvičenia týchto príslušníkov 

pohraničnej stráže v súlade s 

harmonogramom pokročilej odbornej 

prípravy a cvičení uvedeným v ročnom 

pracovnom programe agentúry. 

1. Agentúra v spolupráci s 

príslušnými subjektmi členských štátov 

zodpovednými za odbornú prípravu, 

Európskym podporným úradom pre azyl a 

Európskou agentúrou pre základné práva 
vytvorí osobitné nástroje odbornej prípravy 

a poskytne pohraničnej a pobrežnej stráži a 

ostatným príslušným zamestnancom, ktorí 

sú členmi tímov európskej pohraničnej a 

pobrežnej stráže, pokročilú odbornú 

prípravu týkajúcu sa ich úloh a právomocí 

a za predpokladu opatrení pri úplnom 

dodržiavaní základných práv. Experti z 

radov zamestnancov agentúry, Európskeho 

podporného úradu pre azyl a Európskou 

agentúrou pre ľudské práva uskutočnia 

pravidelné cvičenia týchto príslušníkov 

pohraničnej a pobrežnej stráže v súlade s 

harmonogramom pokročilej odbornej 

prípravy a cvičení uvedeným v ročnom 

pracovnom programe agentúry. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  834 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Agentúra prijme potrebné iniciatívy 

s cieľom zabezpečiť, aby všetci príslušníci 

pohraničnej stráže a ďalší príslušní 

pracovníci členských štátov, ktorí sú 

súčasťou tímov európskej pohraničnej a 

pobrežnej stráže, ako aj zamestnanci 

agentúry absolvovali pred svojou účasťou 

2. Agentúra prijme potrebné iniciatívy 

s cieľom zabezpečiť, aby všetci príslušníci 

pohraničnej stráže a ďalší príslušní 

pracovníci členských štátov, ktorí sú 

súčasťou tímov európskej pohraničnej a 

pobrežnej stráže, ako aj zamestnanci 

agentúry absolvovali pred svojou účasťou 
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na operačných činnostiach organizovaných 

agentúrou odbornú prípravu zameranú na 

príslušné právo Únie a medzinárodné právo 

vrátane základných práv, prístupu k 

medzinárodnej ochrane a pátrania a 

záchrany. 

na operačných činnostiach organizovaných 

agentúrou odbornú prípravu zameranú na 

príslušné právo Únie a medzinárodné právo 

vrátane základných práv a pátrania a 

záchrany. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  835 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Agentúra prijme potrebné iniciatívy 

s cieľom zabezpečiť, aby všetci príslušníci 

pohraničnej stráže a ďalší príslušní 

pracovníci členských štátov, ktorí sú 

súčasťou tímov európskej pohraničnej a 

pobrežnej stráže, ako aj zamestnanci 

agentúry absolvovali pred svojou účasťou 

na operačných činnostiach organizovaných 

agentúrou odbornú prípravu zameranú na 

príslušné právo Únie a medzinárodné právo 

vrátane základných práv, prístupu k 

medzinárodnej ochrane a pátrania a 

záchrany. 

2. Agentúra prijme potrebné iniciatívy 

s cieľom zabezpečiť, aby všetci príslušníci 

pohraničnej stráže a ďalší príslušní 

pracovníci členských štátov, ktorí sú 

súčasťou tímov európskej pohraničnej a 

pobrežnej stráže, ako aj zamestnanci 

agentúry a zamestnanci a príslušníci 

pohraničnej stráže tretích krajín 

zúčastňujúci sa na operačných činnostiach 

organizovaných agentúrou absolvovali 

pred svojou účasťou na týchto 

činnostiach odbornú prípravu zameranú na 

príslušné právo Únie a medzinárodné právo 

vrátane základných práv, prístupu k 

medzinárodnej ochrane, usmernení 

zameraných na určenie osôb hľadajúcich 

ochranu a ich nasmerovanie na príslušné 

štruktúry, usmernení zameraných na 

riešenie osobitných potrieb detí vrátane 

maloletých bez sprievodu, obetí 

obchodovania s ľuďmi, osôb 

vyžadujúcich bezodkladnú lekársku 

pomoc a iných osobitne zraniteľných osôb 

a pátrania a záchrany. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Malo by sa zachovať znenie zo súčasného nariadenia o osobách hľadajúcich ochranu. Okrem 

toho by príslušníci pohraničnej stráže mali absolvovať odbornú prípravu zameranú na 

zaobchádzanie so zraniteľnými osobami, ako sú deti. 

 

Pozmeňujúci návrh  836 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Agentúra prijme potrebné iniciatívy 

s cieľom zabezpečiť, aby všetci príslušníci 

pohraničnej stráže a ďalší príslušní 

pracovníci členských štátov, ktorí sú 

súčasťou tímov európskej pohraničnej a 

pobrežnej stráže, ako aj zamestnanci 

agentúry absolvovali pred svojou účasťou 

na operačných činnostiach organizovaných 

agentúrou odbornú prípravu zameranú na 

príslušné právo Únie a medzinárodné právo 

vrátane základných práv, prístupu k 

medzinárodnej ochrane a pátrania a 

záchrany. 

2. Agentúra prijme potrebné iniciatívy 

s cieľom zabezpečiť, aby všetci príslušníci 

pohraničnej stráže a ďalší príslušní 

pracovníci členských štátov, ktorí sú 

súčasťou tímov európskej pohraničnej a 

pobrežnej stráže, ako aj zamestnanci 

agentúry absolvovali pred svojou účasťou 

na operačných činnostiach organizovaných 

agentúrou odbornú prípravu zameranú na 

príslušné právo Únie a medzinárodné právo 

a postupy vrátane základných práv, 

prístupu k medzinárodnej ochrane, pátrania 

a záchrany, ako aj lepšieho identifikovania 

osôb v zraniteľnej situácii a pomoci týmto 

osobám. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  837 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Agentúra prijme potrebné kroky s 

cieľom zabezpečiť odbornú prípravu 

pracovníkov zapojených do úloh 

súvisiacich s návratom, ktorí majú patriť 

do rezervných skupín uvedených v 

3. Agentúra prijme potrebné kroky s 

cieľom zabezpečiť odbornú prípravu 

pracovníkov zapojených do úloh 

súvisiacich s návratom, ktorí majú patriť 

do rezervných skupín uvedených v 
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článkoch 28, 29 a 30. Agentúra zabezpečí, 

aby všetci pracovníci, ktorí sa zúčastňujú 

na návratových zásahoch a návratových 

operáciách, ako aj zamestnanci agentúry 

absolvovali pred svojou účasťou na 

operačných činnostiach organizovaných 

agentúrou odbornú prípravu zameranú na 

príslušné právo Únie a medzinárodné právo 

vrátane základných práv a prístupu k 

medzinárodnej ochrane. 

článkoch 28, 29 a 30. Agentúra zabezpečí, 

aby všetci pracovníci, ktorí sa zúčastňujú 

na návratových zásahoch a návratových 

operáciách, ako aj zamestnanci agentúry 

absolvovali pred svojou účasťou na 

operačných činnostiach organizovaných 

agentúrou odbornú prípravu zameranú na 

príslušné právo a postupy Únie a 

medzinárodné právo a postupy vrátane 

základných práv, prístupu k medzinárodnej 

ochrane, ako aj lepšieho identifikovania 

osôb v zraniteľnej situácii a pomoci týmto 

osobám. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  838 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Agentúra prijme potrebné kroky s 

cieľom zabezpečiť odbornú prípravu 

pracovníkov zapojených do úloh 

súvisiacich s návratom, ktorí majú patriť 

do rezervných skupín uvedených v 

článkoch 28, 29 a 30. Agentúra zabezpečí, 

aby všetci pracovníci, ktorí sa zúčastňujú 

na návratových zásahoch a návratových 

operáciách, ako aj zamestnanci agentúry 

absolvovali pred svojou účasťou na 

operačných činnostiach organizovaných 

agentúrou odbornú prípravu zameranú na 

príslušné právo Únie a medzinárodné právo 

vrátane základných práv a prístupu k 

medzinárodnej ochrane. 

3. Agentúra prijme potrebné kroky s 

cieľom zabezpečiť odbornú prípravu 

pracovníkov zapojených do úloh 

súvisiacich s návratom, ktorí majú patriť 

do rezervných skupín uvedených v 

článkoch 28, 29 a 30. Agentúra zabezpečí, 

aby všetci pracovníci, ktorí sa zúčastňujú 

na návratových zásahoch a návratových 

operáciách, ako aj zamestnanci agentúry 

absolvovali pred svojou účasťou na 

operačných činnostiach organizovaných 

agentúrou odbornú prípravu zameranú na 

príslušné právo Únie a medzinárodné právo 

vrátane základných práv. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  839 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 
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Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Agentúra prijme potrebné kroky s 

cieľom zabezpečiť odbornú prípravu 

pracovníkov zapojených do úloh 

súvisiacich s návratom, ktorí majú patriť 

do rezervných skupín uvedených v 

článkoch 28, 29 a 30. Agentúra zabezpečí, 

aby všetci pracovníci, ktorí sa zúčastňujú 

na návratových zásahoch a návratových 

operáciách, ako aj zamestnanci agentúry 

absolvovali pred svojou účasťou na 

operačných činnostiach organizovaných 

agentúrou odbornú prípravu zameranú na 

príslušné právo Únie a medzinárodné právo 

vrátane základných práv a prístupu k 

medzinárodnej ochrane. 

3. Agentúra prijme potrebné kroky s 

cieľom zabezpečiť odbornú prípravu 

pracovníkov zapojených do úloh 

súvisiacich s návratom, ktorí majú patriť 

do rezervných skupín uvedených v 

článkoch 28, 29 a 30. Agentúra zabezpečí, 

aby všetci pracovníci, ktorí sa zúčastňujú 

na návratových zásahoch a návratových 

operáciách, ako aj zamestnanci agentúry 

absolvovali pred svojou účasťou na 

operačných činnostiach organizovaných 

agentúrou odbornú prípravu zameranú na 

príslušné právo Únie a medzinárodné právo 

vrátane základných práv, prístupu k 

medzinárodnej ochrane a prístupu k 

mechanizmom postúpenia pre zraniteľné 

osoby. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  840 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Agentúra prijme potrebné kroky s 

cieľom zabezpečiť odbornú prípravu 

pracovníkov zapojených do úloh 

súvisiacich s návratom, ktorí majú patriť 

do rezervných skupín uvedených v 

článkoch 28, 29 a 30. Agentúra zabezpečí, 

aby všetci pracovníci, ktorí sa zúčastňujú 

na návratových zásahoch a návratových 

operáciách, ako aj zamestnanci agentúry 

absolvovali pred svojou účasťou na 

operačných činnostiach organizovaných 

agentúrou odbornú prípravu zameranú na 

príslušné právo Únie a medzinárodné právo 

vrátane základných práv a prístupu k 

3. Agentúra prijme potrebné kroky s 

cieľom zabezpečiť odbornú prípravu 

pracovníkov zapojených do úloh 

súvisiacich s návratom, ktorí majú patriť 

do rezervných skupín uvedených v 

článkoch 28, 29 a 30. Agentúra zabezpečí, 

aby všetci pracovníci, ktorí sa zúčastňujú 

na návratových zásahoch a návratových 

operáciách, ako aj zamestnanci agentúry 

absolvovali pred svojou účasťou na 

operačných činnostiach organizovaných 

agentúrou odbornú prípravu zameranú na 

príslušné právo Únie a medzinárodné právo 

vrátane základných práv, primeraného 
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medzinárodnej ochrane. použitia sily, prístupu k medzinárodnej 

ochrane a prístupu k mechanizmom 

postúpenia pre zraniteľné osoby. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  841 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Agentúra vypracuje a ďalej rozvíja 

spoločný základný študijný program 

odbornej prípravy príslušníkov pohraničnej 

stráže a na európskej úrovni poskytuje 

odbornú prípravu inštruktorov národnej 

pohraničnej stráže členských štátov, ktorá 

je okrem iného zameraná aj na 

problematiku základných práv, prístupu k 

medzinárodnej ochrane a príslušného 

námorného práva. Agentúra vypracuje 

základný študijný program po porade s 

konzultačným fórom. Členské štáty 

začlenia spoločný základný študijný 

program do odbornej prípravy príslušníkov 

vnútroštátnej pohraničnej stráže a odbornej 

prípravy pracovníkov zapojených do úloh. 

4. Agentúra vypracuje a ďalej rozvíja 

spoločný základný študijný program 

odbornej prípravy príslušníkov pohraničnej 

stráže a na európskej úrovni poskytuje 

odbornú prípravu inštruktorov národnej 

pohraničnej stráže členských štátov, ktorá 

je okrem iného zameraná aj na 

problematiku základných práv, prístupu k 

medzinárodnej ochrane, príslušného 

námorného práva, kódexov správania 

vypracovaných v súlade s článkom 34 a 

príslušných medzinárodných noriem, ako 

sú minimálne normy Sphere pri 

humanitárnej reakcii. Agentúra vypracuje 

základný študijný program po porade s 

konzultačným fórom. Členské štáty 

začlenia spoločný základný študijný 

program do odbornej prípravy príslušníkov 

vnútroštátnej pohraničnej stráže a odbornej 

prípravy pracovníkov zapojených do úloh. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  842 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 4 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Agentúra vypracuje a ďalej rozvíja 

spoločný základný študijný program 

odbornej prípravy príslušníkov pohraničnej 

stráže a na európskej úrovni poskytuje 

odbornú prípravu inštruktorov národnej 

pohraničnej stráže členských štátov, ktorá 

je okrem iného zameraná aj na 

problematiku základných práv, prístupu k 

medzinárodnej ochrane a príslušného 

námorného práva. Agentúra vypracuje 

základný študijný program po porade s 

konzultačným fórom. Členské štáty 

začlenia spoločný základný študijný 

program do odbornej prípravy príslušníkov 

vnútroštátnej pohraničnej stráže a odbornej 

prípravy pracovníkov zapojených do úloh. 

4. Agentúra vypracuje a ďalej rozvíja 

spoločný základný študijný program 

odbornej prípravy príslušníkov pohraničnej 

stráže a na európskej úrovni poskytuje 

odbornú prípravu inštruktorov národnej 

pohraničnej stráže členských štátov, ktorá 

je okrem iného zameraná aj na 

problematiku základných práv, prístupu k 

medzinárodnej ochrane a príslušného 

námorného práva. Agentúra vypracuje 

základný študijný program v spolupráci s 

úradníkom pre základné práva a po 

porade s konzultačným fórom. Členské 

štáty začlenia spoločný základný študijný 

program do odbornej prípravy príslušníkov 

vnútroštátnej pohraničnej stráže a odbornej 

prípravy pracovníkov zapojených do úloh. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  843 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Agentúra vypracuje a ďalej rozvíja 

spoločný základný študijný program 

odbornej prípravy príslušníkov pohraničnej 

stráže a na európskej úrovni poskytuje 

odbornú prípravu inštruktorov národnej 

pohraničnej stráže členských štátov, ktorá 

je okrem iného zameraná aj na 

problematiku základných práv, prístupu k 

medzinárodnej ochrane a príslušného 

námorného práva. Agentúra vypracuje 

základný študijný program po porade s 

konzultačným fórom. Členské štáty 

začlenia spoločný základný študijný 

program do odbornej prípravy príslušníkov 

vnútroštátnej pohraničnej stráže a odbornej 

prípravy pracovníkov zapojených do úloh. 

4. Agentúra vypracuje a ďalej rozvíja 

spoločný základný študijný program 

odbornej prípravy príslušníkov pohraničnej 

stráže a na európskej úrovni poskytuje 

odbornú prípravu inštruktorov národnej 

pohraničnej stráže členských štátov, ktorá 

je okrem iného zameraná aj na 

problematiku základných práv a 

príslušného námorného práva. Agentúra 

vypracuje základný študijný program po 

porade s konzultačným fórom. Členské 

štáty začlenia spoločný základný študijný 

program do odbornej prípravy príslušníkov 

vnútroštátnej pohraničnej stráže a odbornej 

prípravy pracovníkov zapojených do úloh. 



 

PE582.071v01-00 120/149 AM\1092761SK.doc 

SK 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  844 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Agentúra vypracuje a ďalej rozvíja 

spoločný základný študijný program 

odbornej prípravy príslušníkov pohraničnej 

stráže a na európskej úrovni poskytuje 

odbornú prípravu inštruktorov národnej 

pohraničnej stráže členských štátov, ktorá 

je okrem iného zameraná aj na 

problematiku základných práv, prístupu k 

medzinárodnej ochrane a príslušného 

námorného práva. Agentúra vypracuje 

základný študijný program po porade s 

konzultačným fórom. Členské štáty 

začlenia spoločný základný študijný 

program do odbornej prípravy príslušníkov 

vnútroštátnej pohraničnej stráže a odbornej 

prípravy pracovníkov zapojených do úloh. 

4. Agentúra vypracuje a ďalej rozvíja 

spoločný základný študijný program 

odbornej prípravy príslušníkov pohraničnej 

stráže a na európskej úrovni poskytuje 

odbornú prípravu inštruktorov národnej 

pohraničnej stráže členských štátov, ktorá 

je okrem iného zameraná aj na 

problematiku základných práv, prístupu k 

medzinárodnej ochrane, lepšej 

identifikácie a pomoci osôb v zraniteľnom 

postavení a príslušného námorného práva. 

Agentúra vypracuje základný študijný 

program po porade s konzultačným fórom. 

Členské štáty začlenia spoločný základný 

študijný program do odbornej prípravy 

príslušníkov vnútroštátnej pohraničnej 

stráže a odbornej prípravy pracovníkov 

zapojených do úloh. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  845 

Barbara Spinelli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Agentúra môže organizovať 

činnosti odbornej prípravy v spolupráci s 

členskými štátmi a tretími krajinami na 

ich území. 

6. Agentúra môže organizovať 

činnosti odbornej prípravy v spolupráci s 

členskými štátmi. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  846 

Michał Boni 

 

Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Agentúra môže organizovať 

činnosti odbornej prípravy v spolupráci s 

členskými štátmi a tretími krajinami na ich 

území. 

6. Agentúra môže organizovať 

činnosti odbornej prípravy v spolupráci s 

členskými štátmi a tretími krajinami na ich 

území. Agentúra podporuje spoluprácu a 

organizáciu činností odbornej prípravy 

medzi členskými štátmi a tretími 

krajinami. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  847 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra proaktívne monitoruje a 

podporuje výskumné a inovačné činnosti 

týkajúce sa kontroly vonkajších hraníc, 

vrátane používania moderných 

sledovacích zariadení, ako sú systémy 

diaľkovo riadených lietadiel, a návratu. 

Agentúra zabezpečí rozoslanie výsledkov 

tohto výskumu Komisii a členským 

štátom. Tieto výsledky môže náležite 

použiť v spoločných operáciách, rýchlych 

pohraničných zásahoch, návratových 

operáciách a návratových zásahoch. 

1. Agentúra proaktívne monitoruje 

výskumné a inovačné činnosti týkajúce sa 

vonkajších hraníc EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  848 

Michał Boni 
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Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra proaktívne monitoruje a 

podporuje výskumné a inovačné činnosti 

týkajúce sa kontroly vonkajších hraníc, 

vrátane používania moderných sledovacích 

zariadení, ako sú systémy diaľkovo 

riadených lietadiel, a návratu. Agentúra 

zabezpečí rozoslanie výsledkov tohto 

výskumu Komisii a členským štátom. Tieto 

výsledky môže náležite použiť v 

spoločných operáciách, rýchlych 

pohraničných zásahoch, návratových 

operáciách a návratových zásahoch. 

1. Agentúra proaktívne monitoruje, 

presadzuje a podporuje výskumné a 

inovačné činnosti týkajúce sa kontroly 

vonkajších hraníc, vrátane používania 

moderných sledovacích zariadení, ako sú 

systémy diaľkovo riadených lietadiel, a 

návratu. Agentúra zabezpečí rozoslanie 

výsledkov tohto výskumu Komisii a 

členským štátom. Tieto výsledky môže 

náležite použiť v spoločných operáciách, 

rýchlych pohraničných zásahoch, 

návratových operáciách a návratových 

zásahoch. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  849 

Péter Niedermüller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra proaktívne monitoruje a 

podporuje výskumné a inovačné činnosti 

týkajúce sa kontroly vonkajších hraníc, 

vrátane používania moderných sledovacích 

zariadení, ako sú systémy diaľkovo 

riadených lietadiel, a návratu. Agentúra 

zabezpečí rozoslanie výsledkov tohto 

výskumu Komisii a členským štátom. Tieto 

výsledky môže náležite použiť v 

spoločných operáciách, rýchlych 

pohraničných zásahoch, návratových 

operáciách a návratových zásahoch. 

1. Agentúra proaktívne monitoruje a 

podporuje výskumné a inovačné činnosti 

týkajúce sa kontroly vonkajších hraníc, 

vrátane používania moderných sledovacích 

zariadení. Agentúra zabezpečí rozoslanie 

výsledkov tohto výskumu Komisii a 

členským štátom. Tieto výsledky môže 

náležite použiť v spoločných operáciách, 

rýchlych pohraničných zásahoch, 

návratových operáciách a návratových 

zásahoch. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  850 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra proaktívne monitoruje a 

podporuje výskumné a inovačné činnosti 

týkajúce sa kontroly vonkajších hraníc, 

vrátane používania moderných sledovacích 

zariadení, ako sú systémy diaľkovo 

riadených lietadiel, a návratu. Agentúra 

zabezpečí rozoslanie výsledkov tohto 

výskumu Komisii a členským štátom. Tieto 

výsledky môže náležite použiť v 

spoločných operáciách, rýchlych 

pohraničných zásahoch, návratových 

operáciách a návratových zásahoch. 

1. Agentúra proaktívne monitoruje a 

podporuje výskumné a inovačné činnosti 

týkajúce sa kontroly vonkajších hraníc, 

vrátane používania moderných sledovacích 

zariadení, ako sú systémy diaľkovo 

riadených lietadiel, a návratu. Agentúra 

zabezpečí rozoslanie výsledkov tohto 

výskumu Komisii, Európskemu 

parlamentu a členským štátom. Tieto 

výsledky môže náležite použiť v 

spoločných operáciách, rýchlych 

pohraničných zásahoch, návratových 

operáciách a návratových zásahoch. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  851 

Barbara Spinelli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Agentúra pomáha členským štátom 

a Komisii pri identifikovaní hlavných tém 

výskumu. Agentúra pomáha Komisii pri 

stanovovaní a realizácii príslušných 

rámcových programov Únie pre výskum a 

inováciu. 

2. Agentúra pomáha členským štátom 

a Komisii pri identifikovaní hlavných tém 

výskumu. Agentúra pomáha Komisii pri 

stanovovaní príslušných rámcových 

programov Únie pre výskum a inováciu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  852 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 
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Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Agentúra pomáha členským štátom 

a Komisii pri identifikovaní hlavných tém 

výskumu. Agentúra pomáha Komisii pri 

stanovovaní a realizácii príslušných 

rámcových programov Únie pre výskum a 

inováciu. 

2. Agentúra pomáha členským štátom 

a Komisii pri identifikovaní hlavných tém 

výskumu. Agentúra pomáha členským 

štátom a Komisii pri stanovovaní a 

realizácii príslušných rámcových 

programov Únie pre výskum a inováciu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  853 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 3 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Agentúra v rámcovom programe 

pre výskum a inováciu, najmä v rámci 

osobitného programu na vykonávanie 

programu Horizont 2020, vykonáva časti 

rámcového programu pre výskum a 

inováciu, ktoré sa týkajú bezpečnosti 

hraníc. Na tento účel agentúra plní tieto 

úlohy: 

3. Agentúra v rámcovom programe 

pre výskum a inováciu, najmä v rámci 

osobitného programu na vykonávanie 

programu Horizont 2020, monitoruje časti 

rámcového programu pre výskum a 

inováciu, ktoré sa týkajú vonkajších hraníc 

EÚ. Na tento účel agentúra monitoruje 

tieto úlohy: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  854 

Barbara Spinelli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) riadenie niektorých fáz 

vykonávania programov a niektorých etáp 

počas trvania osobitných projektov na 

základe príslušných pracovných programov 

a) riadenie vykonávania programov 

počas trvania osobitných projektov na 

základe príslušných pracovných programov 

prijatých Komisiou; 
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prijatých Komisiou, ak na to Komisia 

agentúru splnomocnila v nástroji o 

delegovaní; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  855 

Barbara Spinelli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) prijímanie nástrojov na plnenie 

rozpočtu, pokiaľ ide o príjmy a výdavky, a 

vykonávanie všetkých činností potrebných 

na riadenie programu, ak na to Komisia 

agentúru splnomocnila v nástroji o 

delegovaní; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  856 

Barbara Spinelli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 3 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) poskytovanie podpory pri vykonávaní 

programov, ak na to Komisia agentúru 

splnomocnila v nástroji o delegovaní. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  857 

Péter Niedermüller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 3 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. V oblastiach, v ktorých by nebolo 

riadenie finančných prostriedkov 

delegované podľa článku 36 ods. 3, 

agentúra môže spolufinancovať 

obstarávanie vo fáze pred komerčným 

využitím a verejné obstarávanie 

inovačných riešení spolu s orgánmi 

členských štátov a so súkromnými 

subjektmi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  858 

Péter Niedermüller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 3 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Agentúra poskytne sekretariátu 

platformu vytvorenú Európskou 

komisiou, do ktorej sa zapoja príslušné 

európske agentúry, výskumné inštitúcie, 

priemysel a poskytovatelia služieb a 

príslušné orgány členských štátov. Úlohou 

tejto platformy je vytvoriť technologické a 

inovačné plány na podporu príslušníkov 

pohraničnej a pobrežnej stráže. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  859 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Agentúra môže plánovať a 

realizovať pilotné projekty týkajúce sa 

4. Agentúra môže plánovať a pod 

podmienkou schválenia Európskym 



 

AM\1092761SK.doc 127/149 PE582.071v01-00 

 SK 

záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto 

nariadenie. 

parlamentom a Radou realizovať pilotné 

projekty týkajúce sa záležitostí, na ktoré sa 

vzťahuje toto nariadenie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  860 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Agentúra môže plánovať a 

realizovať pilotné projekty týkajúce sa 

záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto 

nariadenie. 

4. Agentúra môže poskytovať 

podporu pri plánovaní a realizovaní 

pilotných projektov týkajúcich sa 

záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto 

nariadenie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  861 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Agentúra zverejní všetky svoje 

výskumné projekty vrátane 

demonštračných projektov, partnerov 

zapojených do spolupráce a rozpočtu na 

projekt.  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  862 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 4 b (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Agentúra zabezpečí 

transparentnosť lobovania, a to 

zverejňovaním všetkých svojich stretnutí 

so zainteresovanými tretími stranami. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Agentúra by mala dodržiavať osvedčené postupy agentúr EÚ v bankovom sektore (ako je 

Európsky orgán pre bankovníctvo, ESMA a EIOPA), ktoré sa už zaviazali zverejňovať svoje 

stretnutia so zainteresovanými tretími stranami. 

 

Pozmeňujúci návrh  863 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Christine 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 37 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra môže nadobúdať 

samostatne alebo v spoluvlastníctve s 

členským štátom, alebo si prenajímať 

technické vybavenie používané v rámci 

spoločných operácií, pilotných projektov, 

rýchlych pohraničných zásahov, 

návratových operácií, návratových zásahov 

alebo projektov technickej pomoci v súlade 

s finančnými pravidlami, ktoré sa uplatňujú 

na agentúru. 

1. Agentúra môže nadobúdať 

samostatne alebo v spoluvlastníctve s 

členským štátom, alebo si prenajímať 

technické vybavenie používané v rámci 

spoločných operácií, pilotných projektov, 

rýchlych pohraničných zásahov, pátracích 

a záchranných operácií, návratových 

operácií, návratových zásahov alebo 

projektov technickej pomoci v súlade s 

finančnými pravidlami, ktoré sa uplatňujú 

na agentúru. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Následný pozmeňujúci návrh po pridaní SAR do článkov 4 a 7. 
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Pozmeňujúci návrh  864 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Návrh nariadenia 

Článok 37 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Agentúra môže nadobúdať 

technické vybavenie, napríklad zariadenia 

na identifikáciu odtlačkov prstov, na 

základe rozhodnutia výkonného riaditeľa 

po porade s riadiacou radou. Pred 

nadobudnutím alebo prenájmom 

vybavenia, ktoré predstavuje pre agentúru 

značné náklady, sa uskutoční dôkladná 

analýza potrieb, nákladov a prínosov. 

Všetky výdavky tohto typu sa uvedú 

v rozpočte agentúry prijatom riadiacou 

radou. 

2. Agentúra môže nadobúdať 

najmodernejšie technické vybavenie na 

základe rozhodnutia výkonného riaditeľa 

po porade s riadiacou radou. Pred 

nadobudnutím alebo prenájmom 

vybavenia, ktoré predstavuje pre agentúru 

značné náklady, sa uskutoční dôkladná 

analýza potrieb, nákladov a prínosov. 

Všetky výdavky tohto typu sa uvedú 

v rozpočte agentúry prijatom riadiacou 

radou. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  865 

Ana Gomes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 37 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 37a 

 Obstarávanie 

 Za obstarávanie pre agentúru je spoločne 

zodpovedná Komisia a Európska obranná 

agentúra s pomocou platformy 

zahŕňajúcej príslušné európske agentúry, 

výskumné inštitúcie, priemysel, 

poskytovateľov služieb a príslušné orgány 

členských štátov. Úlohou tejto platformy 

je identifikovať a vypracovať 

technologické a inovačné plány na 

podporu agentúr a príslušníkov 

vnútroštátnej pohraničnej a pobrežnej 

stráže, a to zracionalizovaním, 

združovaním a spoločným využívaním 
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zdrojov v rámci strategického riadenia a 

transparentnej zodpovednosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  866 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 38 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Agentúra zriadi a vedie 

centralizovaný register vybavenia v rezerve 

technického vybavenia, ktorú tvorí 

vybavenie vo vlastníctve členských štátov 

alebo agentúry a vybavenie v spoločnom 

vlastníctve členských štátov a agentúry na 

účely kontroly vonkajších hraníc alebo 

návratu. 

1. Agentúra zriadi a vedie 

centralizovaný register vybavenia v rezerve 

technického vybavenia, ktorú tvorí 

vybavenie vo vlastníctve členských štátov 

alebo agentúry a vybavenie v spoločnom 

vlastníctve členských štátov a agentúry na 

účely kontroly vonkajších hraníc, pátrania 

a záchrany alebo návratu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  867 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Návrh nariadenia 

Článok 38 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Agentúra zabezpečí kompatibilitu 

a interoperabilitu vybavenia uvedeného v 

rezerve technického vybavenia. 

 Na tento účel vymedzí technické normy, 

ktoré má spĺňať vybavenie, ktoré má 

agentúra získať celkovo alebo čiastočne, a 

vybavenie vo vlastníctve členských štátov, 

ktoré je uvedené v rezerve technického 

vybavenia. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  868 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 38 – odsek 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

10. Agentúra financuje 100 % 

nasadenia technického vybavenia, ktoré 

tvorí súčasť minimálneho kontingentu 

technického vybavenia poskytnutého 

príslušným členským štátom na daný rok. 

Nasadenie technického vybavenia, ktoré 

netvorí súčasť minimálneho kontingentu 

technického vybavenia, spolufinancuje 

agentúra až do maximálnej výšky 75 % 

oprávnených nákladov pri zohľadnení 

osobitných okolností v členských štátoch 

nasadzujúcich toto technické vybavenie. 

10. Agentúra financuje 100 % 

nasadenia technického vybavenia, ktoré 

tvorí súčasť minimálneho kontingentu 

technického vybavenia poskytnutého 

príslušným členským štátom na daný rok. 

Nasadenie technického vybavenia, ktoré 

netvorí súčasť minimálneho kontingentu 

technického vybavenia, financuje agentúra 

až do maximálnej výšky 100 % 

oprávnených nákladov pri zohľadnení 

osobitných okolností v členských štátoch 

nasadzujúcich toto technické vybavenie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Agentúra financuje vybavenie, ktoré nebolo vyčlenené na začiatku roka, až do výšky 100 %, 

keďže niektoré členské štáty nemusia byť schopné vyčleniť niektoré vybavenie do minimálnej 

rezervy na začiatku roka, najmä ak je situácia v príslušnom geografickom regióne nestála. 

 

Pozmeňujúci návrh  869 

Iliana Iotova, Tonino Picula, Emilian Pavel 

 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. 1. Členovia tímov musia byť 

spôsobilí plniť všetky úlohy a vykonávať 

všetky právomoci súvisiace s hraničnou 

kontrolou a návratom, ako aj tie, ktoré sú 

potrebné na uskutočnenie cieľov nariadenia 

(ES) č. 562/2006 a smernice 2008/115/ES. 

1. 1. Členovia tímov musia byť 

spôsobilí plniť všetky úlohy a vykonávať 

všetky právomoci súvisiace s kontrolou 

vonkajších hraníc a návratom, ako aj tie, 

ktoré sú potrebné na uskutočnenie cieľov 

nariadenia (ES) č. 562/2006 a smernice 

2008/115/ES. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  870 

Geoffrey Van Orden 

 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Pri plnení svojich úloh a 

vykonávaní svojich právomocí členovia 

tímov nosia svoje vlastné uniformy. Na 

rukáve majú modrú pásku so znakmi 

Európskej únie a agentúry, čo umožňuje 

ich identifikáciu ako účastníkov 

spoločných operácií, pilotných projektov, 

rýchlych pohraničných zásahov, 

návratových operácií alebo návratových 

zásahov. Na účely identifikácie zo strany 

vnútroštátnych orgánov hostiteľského 

členského štátu majú členovia tímov vždy 

pri sebe akreditačný doklad, ktorým sa na 

požiadanie preukazujú. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  871 

Barbara Spinelli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Pri plnení svojich úloh a 

vykonávaní svojich právomocí členovia 

tímov nosia svoje vlastné uniformy. Na 

rukáve majú modrú pásku so znakmi 

Európskej únie a agentúry, čo umožňuje 

ich identifikáciu ako účastníkov 

spoločných operácií, pilotných projektov, 

rýchlych pohraničných zásahov, 

návratových operácií alebo návratových 

zásahov. Na účely identifikácie zo strany 

4. Pri plnení svojich úloh a 

vykonávaní svojich právomocí členovia 

tímov nosia svoje vlastné uniformy. Na 

uniformách majú viditeľné osobné 

identifikačné číslo, pričom na rukáve majú 

modrú pásku so znakmi Európskej únie a 

agentúry, čo umožňuje ich identifikáciu 

ako účastníkov spoločných operácií, 

pilotných projektov, rýchlych 

pohraničných zásahov, návratových 
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vnútroštátnych orgánov hostiteľského 

členského štátu majú členovia tímov vždy 

pri sebe akreditačný doklad, ktorým sa na 

požiadanie preukazujú. 

operácií alebo návratových zásahov. Na 

účely identifikácie zo strany 

vnútroštátnych orgánov hostiteľského 

členského štátu majú členovia tímov vždy 

pri sebe akreditačný doklad, ktorým sa na 

požiadanie preukazujú. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  872 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Pri plnení svojich úloh a 

vykonávaní svojich právomocí členovia 

tímov nosia svoje vlastné uniformy. Na 

rukáve majú modrú pásku so znakmi 

Európskej únie a agentúry, čo umožňuje 

ich identifikáciu ako účastníkov 

spoločných operácií, pilotných projektov, 

rýchlych pohraničných zásahov, 

návratových operácií alebo návratových 

zásahov. Na účely identifikácie zo strany 

vnútroštátnych orgánov hostiteľského 

členského štátu majú členovia tímov vždy 

pri sebe akreditačný doklad, ktorým sa na 

požiadanie preukazujú. 

4. Pri plnení svojich úloh a 

vykonávaní svojich právomocí členovia 

tímov nosia svoje vlastné uniformy. Na 

uniformách majú viditeľné osobné 

identifikačné číslo, pričom na rukáve majú 

modrú pásku so znakmi Európskej únie a 

agentúry, čo umožňuje ich identifikáciu 

ako účastníkov spoločných operácií, 

pilotných projektov, rýchlych 

pohraničných zásahov, návratových 

operácií alebo návratových zásahov. Na 

účely identifikácie zo strany 

vnútroštátnych orgánov hostiteľského 

členského štátu majú členovia tímov vždy 

pri sebe akreditačný doklad, ktorým sa na 

požiadanie preukazujú. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  873 

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

Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel 

 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 4 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Pri plnení svojich úloh a 

vykonávaní svojich právomocí členovia 

tímov nosia svoje vlastné uniformy. Na 

rukáve majú modrú pásku so znakmi 

Európskej únie a agentúry, čo umožňuje 

ich identifikáciu ako účastníkov 

spoločných operácií, pilotných projektov, 

rýchlych pohraničných zásahov, 

návratových operácií alebo návratových 

zásahov. Na účely identifikácie zo strany 

vnútroštátnych orgánov hostiteľského 

členského štátu majú členovia tímov vždy 

pri sebe akreditačný doklad, ktorým sa na 

požiadanie preukazujú. 

4. Pri plnení svojich úloh a 

vykonávaní svojich právomocí členovia 

tímov nosia svoje vlastné uniformy. Na 

uniformách majú viditeľné osobné 

identifikačné značky a na rukáve majú 

modrú pásku so znakmi Európskej únie a 

agentúry, čo umožňuje ich identifikáciu 

ako účastníkov spoločných operácií, 

pilotných projektov, rýchlych 

pohraničných zásahov, návratových 

operácií alebo návratových zásahov. Na 

účely identifikácie zo strany 

vnútroštátnych orgánov hostiteľského 

členského štátu majú členovia tímov vždy 

pri sebe akreditačný doklad, ktorým sa na 

požiadanie preukazujú. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  874 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Členovia tímov sú oprávnení pri 

plnení svojich úloh a vykonávaní svojich 

právomocí použiť silu vrátane služobných 

zbraní, streliva a výstroja so súhlasom 

domovského členského štátu a 

hostiteľského členského štátu za 

prítomnosti príslušníkov pohraničnej stráže 

hostiteľského členského štátu a v súlade 

s vnútroštátnym právom hostiteľského 

členského štátu. Hostiteľský členský štát 

môže so súhlasom domovského členského 

štátu povoliť členom tímov, aby pri 

absencii pohraničnej stráže hostiteľského 

členského štátu použili silu. 

6. Členovia tímov sú oprávnení pri 

plnení svojich úloh a vykonávaní svojich 

právomocí použiť silu vrátane služobných 

zbraní, streliva a výstroja so súhlasom 

domovského členského štátu a 

hostiteľského členského štátu za 

prítomnosti príslušníkov pohraničnej stráže 

hostiteľského členského štátu a v súlade 

s vnútroštátnym právom hostiteľského 

členského štátu, ako aj s medzinárodnými 

právnymi predpismi v oblasti ľudských 

práv vrátane Kódexu správania OSN pre 

príslušníkov orgánov činných v trestnom 

konaní a Základných zásad OSN použitia 

sily a strelných zbraní príslušníkmi 

orgánov činných v trestnom konaní a s 

Chartou základných práv EÚ. Hostiteľský 
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členský štát môže so súhlasom 

domovského členského štátu povoliť 

členom tímov, aby pri absencii pohraničnej 

stráže hostiteľského členského štátu použili 

silu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  875 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Členovia tímov sú oprávnení pri 

plnení svojich úloh a vykonávaní svojich 

právomocí použiť silu vrátane služobných 

zbraní, streliva a výstroja so súhlasom 

domovského členského štátu a 

hostiteľského členského štátu za 

prítomnosti príslušníkov pohraničnej 

stráže hostiteľského členského štátu a 

v súlade s vnútroštátnym právom 

hostiteľského členského štátu. 

Hostiteľský členský štát môže so 

súhlasom domovského členského štátu 

povoliť členom tímov, aby pri absencii 

pohraničnej stráže hostiteľského 

členského štátu použili silu. 

6. Členovia tímov nie sú oprávnení pri 

plnení svojich úloh a vykonávaní svojich 

právomocí použiť silu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  876 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Členovia tímov sú oprávnení pri 

plnení svojich úloh a vykonávaní svojich 

právomocí použiť silu vrátane služobných 

6. Členovia tímov sú oprávnení pri 

plnení svojich úloh a vykonávaní svojich 

právomocí použiť silu vrátane služobných 
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zbraní, streliva a výstroja so súhlasom 

domovského členského štátu a 

hostiteľského členského štátu za 

prítomnosti príslušníkov pohraničnej stráže 

hostiteľského členského štátu a v súlade 

s vnútroštátnym právom hostiteľského 

členského štátu. Hostiteľský členský štát 

môže so súhlasom domovského členského 

štátu povoliť členom tímov, aby pri 

absencii pohraničnej stráže hostiteľského 

členského štátu použili silu. 

zbraní, streliva a výstroja so súhlasom 

domovského členského štátu a 

hostiteľského členského štátu za 

prítomnosti príslušníkov pohraničnej stráže 

hostiteľského členského štátu a v súlade 

s vnútroštátnym právom hostiteľského 

členského štátu, ako aj s medzinárodnými 

právnymi predpismi v oblasti ľudských 

práv vrátane Kódexu správania OSN pre 

príslušníkov orgánov činných v trestnom 

konaní a Základných zásad OSN použitia 

sily a strelných zbraní príslušníkmi 

orgánov činných v trestnom konaní a s 

Chartou základných práv. Hostiteľský 

členský štát môže so súhlasom 

domovského členského štátu povoliť 

členom tímov, aby pri absencii pohraničnej 

stráže hostiteľského členského štátu použili 

silu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  877 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Služobné zbrane, strelivo a výstroj 

možno použiť na zákonnú sebaobranu a 

zákonnú obranu členov tímov alebo iných 

osôb v súlade s vnútroštátnym právom 

hostiteľského členského štátu. 

7. Služobné zbrane, strelivo a výstroj 

možno použiť na zákonnú sebaobranu a 

zákonnú obranu členov tímov alebo iných 

osôb v súlade s vnútroštátnym právom 

hostiteľského členského štátu, ako aj s 

medzinárodnými právnymi predpismi v 

oblasti ľudských práv a Chartou 

základných práv. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  878 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 
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Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Služobné zbrane, strelivo a výstroj 

možno použiť na zákonnú sebaobranu a 

zákonnú obranu členov tímov alebo iných 

osôb v súlade s vnútroštátnym právom 

hostiteľského členského štátu. 

7. Služobné zbrane, strelivo a výstroj 

možno použiť na zákonnú sebaobranu a 

zákonnú obranu členov tímov alebo iných 

osôb v súlade s vnútroštátnym právom 

hostiteľského členského štátu, ako aj s 

medzinárodnými právnymi predpismi v 

oblasti ľudských práv a Chartou 

základných práv EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  879 

Miriam Dalli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 8 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely tohto nariadenia môže hostiteľský 

členský štát oprávniť členov tímov k 

nahliadaniu do jeho vnútroštátnych i 

európskych databáz, ak je takéto 

nahliadanie potrebné na účely hraničných 

kontrol, hraničného dozoru a návratu. 

Členovia tímov nahliadajú len do údajov, 

ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh a 

vykonávanie ich právomocí. Hostiteľský 

členský štát pred nasadením členov tímov 

informuje agentúru, do ktorých 

vnútroštátnych a európskych databáz 

možno nahliadnuť. Agentúra postúpi tieto 

informácie všetkým členským štátom, 

ktoré sa zúčastňujú na nasadení. 

Na účely tohto nariadenia môže hostiteľský 

členský štát oprávniť členov tímov k 

nahliadaniu do európskych databáz a môže 

im povoliť nahliadnuť do svojej 

vnútroštátnej databázy, ak je to potrebné 

na plnenie operačných cieľov 

špecifikovaných v operačnom pláne na 

účely hraničných kontrol, hraničného 

dozoru a návratu. Členovia tímov 

nahliadajú len do údajov, ktoré sú potrebné 

na plnenie ich úloh a vykonávanie ich 

právomocí. Hostiteľský členský štát pred 

nasadením členov tímov informuje 

agentúru, do ktorých vnútroštátnych a 

európskych databáz možno nahliadnuť. 

Agentúra postúpi tieto informácie všetkým 

členským štátom, ktoré sa zúčastňujú na 

nasadení. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Ide o praktické prekážky, ak sú členské štáty povinné oprávniť členov tímov nasadených 

agentúrou k nahliadaniu do vnútroštátnych databáz. Jednou takouto prekážkou môže byť 

jazyk. 

 

Pozmeňujúci návrh  880 

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 8 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely tohto nariadenia môže hostiteľský 

členský štát oprávniť členov tímov k 

nahliadaniu do jeho vnútroštátnych i 

európskych databáz, ak je takéto 

nahliadanie potrebné na účely hraničných 

kontrol, hraničného dozoru a návratu. 

Členovia tímov nahliadajú len do údajov, 

ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh a 

vykonávanie ich právomocí. Hostiteľský 

členský štát pred nasadením členov tímov 

informuje agentúru, do ktorých 

vnútroštátnych a európskych databáz 

možno nahliadnuť. Agentúra postúpi tieto 

informácie všetkým členským štátom, 

ktoré sa zúčastňujú na nasadení. 

Na účely tohto nariadenia môže hostiteľský 

členský štát oprávniť členov tímov k 

nahliadaniu do jeho vnútroštátnych i 

európskych databáz, ak je takéto 

nahliadanie potrebné na účely hraničných 

kontrol, hraničného dozoru a návratu, a 

zabezpečiť, že majú k dispozícii prístup do 

týchto databáz účinným a efektívnym 

spôsobom. Členovia tímov nahliadajú len 

do údajov, ktoré sú potrebné na plnenie ich 

úloh a vykonávanie ich právomocí. 

Hostiteľský členský štát pred nasadením 

členov tímov informuje agentúru, do 

ktorých vnútroštátnych a európskych 

databáz možno nahliadnuť. Agentúra 

postúpi tieto informácie všetkým členským 

štátom, ktoré sa zúčastňujú na nasadení. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  881 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 8 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 8a. Orgány hostiteľských členských 

štátov sú správcovia údajov zodpovední za 

spracovanie akýchkoľvek osobných 
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údajov zozbieraných alebo spracovaných 

členmi tímov pri plnení ich úloh a 

vykonávaní ich právomocí. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  882 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 41 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Ak členovia tímov pôsobia 

v hostiteľskom členskom štáte, tento 

členský štát je zodpovedný v súlade so 

svojimi vnútroštátnymi právnymi 

predpismi za všetku škodu spôsobenú 

v priebehu operácií týchto tímov. 

1. Ak členovia tímov pôsobia 

v hostiteľskom členskom štáte, agentúra je 

zodpovedná v súlade so všeobecnými 

zásadami spoločnými pre právne poriadky 

členských štátov za všetku škodu 

spôsobenú v priebehu operácií týchto 

tímov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  883 

Barbara Spinelli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 41 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Ak členovia tímov pôsobia 

v hostiteľskom členskom štáte, tento 

členský štát je zodpovedný v súlade so 

svojimi vnútroštátnymi právnymi 

predpismi za všetku škodu spôsobenú 

v priebehu operácií týchto tímov. 

1. Ak členovia tímov pôsobia 

v hostiteľskom členskom štáte, tento 

členský štát a agentúra sú spoločne a 

nerozdielne zodpovedné za všetku škodu 

spôsobenú v priebehu operácií týchto 

tímov. Ak členovia tímov pôsobia v tretej 

krajine, agentúra je zodpovedná za všetku 

škodu spôsobenú v priebehu operácií 

týchto tímov. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  884 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 41 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Ak členovia tímov pôsobia 

v hostiteľskom členskom štáte, tento 

členský štát je zodpovedný v súlade so 

svojimi vnútroštátnymi právnymi 

predpismi za všetku škodu spôsobenú 

v priebehu operácií týchto tímov. 

1. Ak členovia tímov pôsobia 

v hostiteľskom členskom štáte, tento 

členský štát a agentúra sú spoločne a 

nerozdielne zodpovedné za všetku škodu 

spôsobenú v priebehu operácií týchto 

tímov. Ak členovia tímov pôsobia v tretej 

krajine, agentúra je zodpovedná za všetku 

škodu spôsobenú v priebehu operácií 

týchto tímov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V rámci spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti si žalobca môže vybrať, či podá žalobu voči 

agentúre alebo voči hostiteľskému členskému štátu. Ak je žaloba opodstatnená, odporca 

zaplatí celú náhradu a v prípade potreby rokuje o jej rozdelení. Pri operáciách v tretej 

krajine by mala agentúra prevziať plnú zodpovednosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  885 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Christine 

Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Návrh nariadenia 

Článok 41 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Ak členovia tímov pôsobia 

v hostiteľskom členskom štáte, tento 

členský štát je zodpovedný v súlade so 

svojimi vnútroštátnymi právnymi 

predpismi za všetku škodu spôsobenú 

v priebehu operácií týchto tímov. 

1. Ak členovia tímov pôsobia 

v hostiteľskom členskom štáte, ktorý je 

zodpovedný za ich pokyny v súlade s 

článkom 20 ods. 1, tento členský štát je 

zodpovedný v súlade so svojimi 

vnútroštátnymi právnymi predpismi za 

všetku škodu spôsobenú v priebehu 

operácií týchto tímov. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  886 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 41 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Ak členovia tímov pôsobia v 

hostiteľskom členskom štáte, tento členský 

štát je v súlade so svojimi vnútroštátnymi 

právnymi predpismi zodpovedný za všetku 

škodu spôsobenú v priebehu operácií 

týchto tímov. 

1. Ak členovia tímov pôsobia v 

hostiteľskom členskom štáte, sú v súlade s 

vnútroštátnymi právnymi predpismi 

hostiteľského členského štátu zodpovední 
za všetku škodu spôsobenú v priebehu 

operácií týchto tímov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  887 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 41 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak táto škoda vznikla v dôsledku 

hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného 

konania, hostiteľský členský štát sa môže 

obrátiť na domovský členský štát, aby mu 

ten nahradil sumu, ktorú hostiteľský 

členský štát zaplatil poškodeným alebo 

osobám oprávneným na náhradu škody 

v ich mene. 

2. Ak táto škoda vznikla v dôsledku 

hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného 

konania, hostiteľský členský štát alebo 

agentúra sa môže obrátiť na domovský 

členský štát, aby mu ten nahradil sumu, 

ktorú hostiteľský členský štát zaplatil 

poškodeným alebo osobám oprávneným na 

náhradu škody v ich mene. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  888 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Návrh nariadenia 

Článok 41 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak táto škoda vznikla v dôsledku 

hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného 

konania, hostiteľský členský štát môže 

požiadať domovský členský štát o 

nahradenie akejkoľvek čiastky, ktorú 

vyplatil poškodeným osobám alebo 

osobám oprávneným v ich mene. 

2. Ak táto škoda vznikla v dôsledku 

hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného 

konania, alebo pri prekročení povinností, 

agentúra odškodní poškodené osoby alebo 

oprávnené osoby. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  889 

Barbara Spinelli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 41 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak táto škoda vznikla v dôsledku 

hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného 

konania, hostiteľský členský štát sa môže 

obrátiť na domovský členský štát, aby mu 

ten nahradil sumu, ktorú hostiteľský 

členský štát zaplatil poškodeným alebo 

osobám oprávneným na náhradu škody 

v ich mene. 

2. 2. Ak táto škoda vznikla v dôsledku 

hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného 

konania, hostiteľský členský štát alebo 

agentúra sa môže obrátiť na domovský 

členský štát, aby mu ten nahradil sumu, 

ktorú hostiteľský členský štát zaplatil 

poškodeným alebo osobám oprávneným na 

náhradu škody v ich mene. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  890 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 41 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak táto škoda vznikla v dôsledku 

hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného 

konania, hostiteľský členský štát sa môže 

obrátiť na domovský členský štát, aby mu 

ten nahradil sumu, ktorú hostiteľský 

2. Ak táto škoda vznikla v dôsledku 

hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného 

konania, agentúra nahradí všetky škody 

spôsobené v súlade so všeobecnými 

zásadami spoločnými pre právne poriadky 
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členský štát zaplatil poškodeným alebo 

osobám oprávneným na náhradu škody 

v ich mene. 

členských štátov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  891 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 41 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Za incidenty podľa odseku 1 alebo 

2 tohto článku, ktoré sa odohrajú pri 

plnení operačného plánu podľa článku 

18, sú členovia tímov plne zodpovední za 

akúkoľvek nimi spôsobenú škodu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  892 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 41 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Všetky spory medzi členskými 

štátmi, ktoré sa týkajú uplatňovania 

odsekov 2 a 3 a ktoré nie je možné vyriešiť 

medzi nimi dohodou, sa predložia 

Súdnemu dvoru Európskej únie v súlade s 

článkom 273 ZFEÚ. 

4. Všetky spory medzi členskými 

štátmi alebo medzi členským štátom a 

agentúrou, ktoré sa týkajú uplatňovania 

odsekov 1, 2 a 3 a ktoré nie je možné 

vyriešiť medzi nimi dohodou, sa predložia 

Súdnemu dvoru Európskej únie v súlade so 

zmluvami. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  893 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 
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Návrh nariadenia 

Článok 41 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Všetky spory medzi členskými 

štátmi, ktoré sa týkajú uplatňovania 

odsekov 2 a 3 a ktoré nie je možné vyriešiť 

medzi nimi dohodou, sa predložia 

Súdnemu dvoru Európskej únie v súlade s 

článkom 273 ZFEÚ. 

4. Všetky spory medzi členskými 

štátmi alebo medzi členským štátom a 

agentúrou, ktoré sa týkajú uplatňovania 

odseku 3 a ktoré nie je možné vyriešiť 

medzi nimi dohodou, sa predložia 

Súdnemu dvoru Európskej únie bez toho, 

aby bol dotknutý článok 273 ZFEÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  894 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 41 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Všetky spory medzi členskými 

štátmi, ktoré sa týkajú uplatňovania 

odsekov 2 a 3 a ktoré nie je možné vyriešiť 

medzi nimi dohodou, sa predložia 

Súdnemu dvoru Európskej únie v súlade s 

článkom 273 ZFEÚ. 

4. Všetky spory medzi členskými 

štátmi, ktoré sa týkajú uplatňovania odseku 

3 a ktoré nie je možné vyriešiť medzi nimi 

dohodou, sa predložia Súdnemu dvoru 

Európskej únie v súlade s článkom 273 

ZFEÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  895 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 41 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Súdny dvor má právomoc v sporoch 

týkajúcich sa náhrad škôd uvedených 

v odsekoch 1 a 2. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Ako sa uvádza v článku 19 ods. 4 existujúceho NARIADENIA RADY (ES) č. 2007/2004 z 26. 

októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších 

hraniciach členských štátov Európskej únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  896 

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh nariadenia 

Článok 43 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. S cieľom plniť svoju úlohu 

zabezpečiť vysokú úroveň vnútornej 

bezpečnosti uvedenej v článku 1 má 

agentúra prístup k príslušným databázam, 

ako je Schengenský informačný systém 

(SIS), vízový informačný systém (VIS), 

Eurodac a budúci systém inteligentných 

hraníc, a to pri uplatňovaní európskych 

právnych systémov, ktorými sa riadi 

ochrana údajov a bezpečnosť údajov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  897 

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

Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Návrh nariadenia 

Článok 44 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Riadiaca rada stanoví opatrenia 

na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 

45/2001 agentúrou vrátane opatrení 

týkajúcich sa úradníka agentúry pre 

ochranu údajov. Tieto opatrenia sa 

stanovia po konzultácii s európskym 

dozorným úradníkom pre ochranu údajov. 

2. Úradník pre ochranu údajov sa 

vymenúva v súlade s nariadením (ES) č. 

45/2001. Riadiaca rada stanoví opatrenia 

na uplatňovanie tohto nariadenia 

agentúrou. Tieto opatrenia sa stanovia po 

konzultácii s európskym dozorným 

úradníkom pre ochranu údajov. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  898 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 44 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 

47, sa zakazuje prenos osobných údajov 

spracúvaných agentúrou a ďalší prenos 

osobných údajov spracúvaných v rámci 

tohto nariadenia členskými štátmi orgánom 

tretích krajín alebo tretích strán. 

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 

47, sa zakazuje prenos osobných údajov 

spracúvaných agentúrou a ďalší prenos 

osobných údajov spracúvaných v rámci 

tohto nariadenia členskými štátmi orgánom 

tretích krajín alebo medzinárodných 

organizácií alebo tretích strán. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  899 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 44 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 

47, sa zakazuje prenos osobných údajov 

spracúvaných agentúrou a ďalší prenos 

osobných údajov spracúvaných v rámci 

tohto nariadenia členskými štátmi orgánom 

tretích krajín alebo tretích strán. 

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 

47, sa zakazuje prenos osobných údajov 

spracúvaných agentúrou a ďalší prenos 

osobných údajov spracúvaných v rámci 

tohto nariadenia členskými štátmi orgánom 

tretích krajín alebo tretích strán vrátane 

medzinárodných organizácií.  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  900 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Návrh nariadenia 

Článok 44 – odsek 4 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Ak by sa vo výnimočných 

prípadoch a za veľmi osobitných 

okolností výslovne ustanovil prenos 

osobných údajov tretím krajinám alebo 

medzinárodným organizáciám, bude sa 

vyžadovať hodnotenie primeranosti a 

použitie osobitných záruk v súlade s 

článkom 9 nariadenia (ES) 45/2001 a 

článkami 25 a 26 smernice 95/46/ES. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  901 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk 

 

Návrh nariadenia 

Článok 45 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 45 vypúšťa sa 

Účely spracúvania osobných údajov  

1. Agentúra môže spracúvať osobné údaje 

len na tieto účely: 

 

a) vykonávanie svojich úloh 

organizovania a koordinácie spoločných 

operácií, pilotných projektov, rýchlych 

pohraničných zásahov a v rámci 

podporných tímov pre riadenie migrácie v 

súlade s článkom 46; 

 

b) vykonávanie svojich úloh 

organizovania a koordinácie návratových 

operácií a návratových zásahov v súlade s 

článkom 47; 

 

c) uľahčenie výmeny informácií s 

členskými štátmi, Európskym podporným 

úradom pre azyl, Europolom alebo 

Eurojustom v súlade s článkom 46; 

 

d) analýza rizík agentúrou v súlade s 

článkom 10; 

 

e) identifikácia a sledovanie plavidiel v  
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rámci systému Eurosur súlade s článkom 

48. 

2. Pri každom takomto spracúvaní 

osobných údajov sa musí dodržať zásada 

proporcionality a spracovanie je prísne 

obmedzené na osobné údaje potrebné na 

účely uvedené v odseku 1. 

 

3. Členský štát alebo iná agentúra Únie 

poskytujúca osobné údaje agentúre určí 

účel alebo účely, na ktoré sa informácie 

spracujú podľa odseku 1. Ak ich neurčí, 

agentúra po konzultácii s poskytovateľom 

príslušných osobných údajov spracuje 

tieto údaje s cieľom určiť ich potrebu v 

súvislosti s účelom alebo účelmi ich 

ďalšieho spracovania, ako sa uvádzajú v 

odseku 1. Agentúra môže spracúvať 

informácie na iný účel ako ten, ktorý sa 

uvádza v odseku 1, iba ak jej to 

poskytovateľ týchto informácií povolí. 

 

4. Členské štáty a iné agentúry Únie môžu 

pri prenose osobných údajov určiť 

akékoľvek obmedzenia prístupu alebo 

využitia, či už všeobecné alebo konkrétne, 

vrátane obmedzení týkajúcich sa prenosu, 

vymazania alebo zničenia týchto 

informácií. Ak vznikne potreba takéhoto 

obmedzenia po prenose poskytnutých 

informácií, príslušným spôsobom 

informujú agentúru. Agentúra splní tieto 

obmedzenia. 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  902 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Elly Schlein 

 

Návrh nariadenia 

Článok 45 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členský štát alebo iná agentúra 

Únie poskytujúca osobné údaje agentúre 

určí účel alebo účely, na ktoré sa 

informácie spracujú podľa odseku 1. Ak 

3. Členský štát alebo iná agentúra 

Únie poskytujúca osobné údaje agentúre 

určí účel alebo účely, na ktoré sa 

informácie spracujú podľa odseku 1. 
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ich neurčí, agentúra po konzultácii s 

poskytovateľom príslušných osobných 

údajov spracuje tieto údaje s cieľom určiť 

ich potrebu v súvislosti s účelom alebo 

účelmi ich ďalšieho spracovania, ako sa 

uvádzajú v odseku 1. Agentúra môže 

spracúvať informácie na iný účel ako ten, 

ktorý sa uvádza v odseku 1, iba ak jej to 

poskytovateľ týchto informácií povolí. 

Agentúra môže spracúvať informácie na 

účel, ktorý sa uvádza v odseku 1 a ktorý sa 

odlišuje od pôvodného účelu, iba ak jej to 

poskytovateľ týchto informácií povolí. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  903 

Ska Keller 

 

Návrh nariadenia 

Článok 45 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členský štát alebo iná agentúra 

Únie poskytujúca osobné údaje agentúre 

určí účel alebo účely, na ktoré sa 

informácie spracujú podľa odseku 1. Ak 

ich neurčí, agentúra po konzultácii s 

poskytovateľom príslušných osobných 

údajov spracuje tieto údaje s cieľom určiť 

ich potrebu v súvislosti s účelom alebo 

účelmi ich ďalšieho spracovania, ako sa 

uvádzajú v odseku 1. Agentúra môže 

spracúvať informácie na iný účel ako ten, 

ktorý sa uvádza v odseku 1, iba ak jej to 

poskytovateľ týchto informácií povolí. 

3. Členský štát alebo iná agentúra 

Únie poskytujúca osobné údaje agentúre 

určí účel alebo účely, na ktoré sa 

informácie spracujú podľa odseku 1. Ak 

ich neurčí, agentúra po konzultácii s 

poskytovateľom príslušných osobných 

údajov spracuje tieto údaje s cieľom určiť 

ich potrebu v súvislosti s účelom alebo 

účelmi ich ďalšieho spracovania, ako sa 

uvádzajú v odseku 1. 
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