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Predlog spremembe  637 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Laura Agea 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  638 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  639 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  640 

Barbara Spinelli, Kostas Hrisogonos 
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Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

upravnega odbora iz člena 12(6) ali če 

obstaja nesorazmeren migracijski pritisk 

na zunanjo mejo, zaradi česar je nadzor 

zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko 

ogrozi delovanje schengenskega območja, 

lahko Komisija po posvetovanju z 

Agencijo sprejme sklep z izvedbenim 

aktom, v katerem so opredeljeni ukrepi, ki 

jih izvede Agencija, in ki določa, da mora 

zadevna država članica pri izvajanju 

navedenih ukrepov sodelovati z Agencijo. 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 79(2). 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

upravnega odbora iz člena 12(6) ali če 

obstajajo nesorazmerni izzivi na področju 

migracij in azila na zunanji meji EU, 

lahko Svet sprejme priporočilo z ukrepi, ki 

jih izvede država članica s pomočjo 

Agencije. Priporočilo vključuje oceno 

učinkov teh ukrepov na temeljne pravice 

in zagotavlja skladnost z mednarodnimi 

pravnimi obveznostmi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  641 

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

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

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

upravnega odbora iz člena 12(6) ali če 

obstaja nesorazmeren migracijski pritisk na 

zunanjo mejo, zaradi česar je nadzor 

zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko 

ogrozi delovanje schengenskega območja, 

lahko Komisija po posvetovanju z 

Agencijo sprejme sklep z izvedbenim 

aktom, v katerem so opredeljeni ukrepi, ki 

jih izvede Agencija, in ki določa, da mora 

zadevna država članica pri izvajanju 

navedenih ukrepov sodelovati z Agencijo. 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 79(2). 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

izvršnega direktorja iz člena 12(5) ali če 

obstaja nesorazmeren migracijski pritisk na 

zunanjo mejo, zaradi česar je nadzor 

zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko 

ogrozi delovanje schengenskega območja, 

Komisija po posvetovanju z Agencijo 

Svetu takoj priporoči, naj z navadno 

večino sprejme sklep, v katerem je 

navedeno, da niso bili sprejeti učinkoviti 

ukrepi, ter v katerem so opredeljeni 

ukrepi, ki jih izvede Agencija, in ki določa, 

da mora zadevna država članica pri 

izvajanju navedenih ukrepov sodelovati z 
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Agencijo. Komisija o tem obvesti Evropski 

parlament. 

Or. en 

Obrazložitev 

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. 

 

Predlog spremembe  642 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

upravnega odbora iz člena 12(6) ali če 

obstaja nesorazmeren migracijski pritisk na 

zunanjo mejo, zaradi česar je nadzor 

zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko 

ogrozi delovanje schengenskega območja, 

lahko Komisija po posvetovanju z 

Agencijo sprejme sklep z izvedbenim 

aktom, v katerem so opredeljeni ukrepi, ki 

jih izvede Agencija, in ki določa, da mora 

zadevna država članica pri izvajanju 

navedenih ukrepov sodelovati z Agencijo. 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 79(2). 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

upravnega odbora iz člena 12(6) ali če 

obstaja nesorazmeren migracijski pritisk na 

zunanjo mejo, zaradi česar je nadzor 

zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko 

ogrozi delovanje schengenskega območja, 

lahko Komisija po posvetovanju z 

Agencijo z izvedbenim aktom priporoči, 

katere ukrepe naj izvede Agencija, in 

priporoči, da mora zadevna država članica 

pri izvajanju navedenih ukrepov sodelovati 

z Agencijo. Ti izvedbeni akti se sprejmejo 

v skladu s postopkom pregleda iz člena 

79(2). 

Or. en 
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Obrazložitev 

Komisija lahko predlaga, kateri ukrepi naj se sprejmejo v primeru resnih vprašanj, povezanih 

z nadzorom zunanjih meja. Taka priporočila ne bi smela biti pravno zavezujoča brez soglasja 

zadevne države članice. 

 

Predlog spremembe  643 

Geoffrey Van Orden 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

upravnega odbora iz člena 12(6) ali če 
obstaja nesorazmeren migracijski pritisk na 

zunanjo mejo, zaradi česar je nadzor 

zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko 

ogrozi delovanje schengenskega območja, 

lahko Komisija po posvetovanju z 

Agencijo sprejme sklep z izvedbenim 

aktom, v katerem so opredeljeni ukrepi, ki 

jih izvede Agencija, in ki določa, da mora 

zadevna država članica pri izvajanju 

navedenih ukrepov sodelovati z Agencijo. 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 79(2). 

Če obstaja nesorazmeren migracijski 

pritisk na zunanjo mejo, zaradi česar je 

nadzor zunanjih meja tako neučinkovit, da 

lahko ogrozi varnost in blaginjo držav 

članic, lahko Komisija po posvetovanju z 

Agencijo in državo članico, ki se sooča z 

nesorazmernim pritiskom, sprejme sklep z 

izvedbenim aktom, v katerem so 

opredeljeni ukrepi, ki jih izvedeta Agencija 

in zadevna država članica. Ti izvedbeni 

akti se sprejmejo v skladu s postopkom 

pregleda iz člena 79(2). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  644 

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

aho 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

upravnega odbora iz člena 12(6) ali če 

obstaja nesorazmeren migracijski pritisk na 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

upravnega odbora iz člena 12(6) ali če 

obstaja nesorazmeren migracijski pritisk na 
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zunanjo mejo, zaradi česar je nadzor 

zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko 

ogrozi delovanje schengenskega območja, 

lahko Komisija po posvetovanju z 

Agencijo sprejme sklep z izvedbenim 

aktom, v katerem so opredeljeni ukrepi, ki 

jih izvede Agencija, in ki določa, da mora 

zadevna država članica pri izvajanju 

navedenih ukrepov sodelovati z Agencijo. 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 79(2). 

zunanjo mejo, zaradi česar je nadzor 

zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko 

ogrozi delovanje schengenskega območja, 

Svet po posvetovanju z Agencijo s 

kvalificirano večino sprejme sklep, v 

katerem so opredeljeni ukrepi, ki jih izvede 

Agencija, in ki določa, da mora zadevna 

država članica pri izvajanju navedenih 

ukrepov sodelovati z Agencijo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  645 

Filiz Hjusmenova 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

upravnega odbora iz člena 12(6) ali če 

obstaja nesorazmeren migracijski pritisk na 

zunanjo mejo, zaradi česar je nadzor 

zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko 

ogrozi delovanje schengenskega območja, 

lahko Komisija po posvetovanju z 

Agencijo sprejme sklep z izvedbenim 

aktom, v katerem so opredeljeni ukrepi, ki 

jih izvede Agencija, in ki določa, da mora 

zadevna država članica pri izvajanju 

navedenih ukrepov sodelovati z Agencijo. 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 79(2). 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

upravnega odbora iz člena 12(6) ali če 

obstaja nesorazmeren migracijski pritisk na 

zunanjo mejo, zaradi česar je nadzor 

zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko 

ogrozi notranjo varnost Unije ali 

delovanje schengenskega območja, lahko 

Komisija po posvetovanju z Agencijo 

sprejme sklep z izvedbenim aktom, v 

katerem so opredeljeni ukrepi, ki jih izvede 

Agencija, in ki določa, da mora zadevna 

država članica pri izvajanju navedenih 

ukrepov sodelovati z Agencijo. Ti 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 79(2). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  646 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 
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Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

upravnega odbora iz člena 12(6) ali če 

obstaja nesorazmeren migracijski pritisk 

na zunanjo mejo, zaradi česar je nadzor 

zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko 

ogrozi delovanje schengenskega območja, 

lahko Komisija po posvetovanju z 

Agencijo sprejme sklep z izvedbenim 

aktom, v katerem so opredeljeni ukrepi, ki 

jih izvede Agencija, in ki določa, da mora 

zadevna država članica pri izvajanju 

navedenih ukrepov sodelovati z Agencijo. 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 79(2). 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

upravnega odbora iz člena 12(6), lahko 

Komisija po posvetovanju z Agencijo in ob 

upoštevanju schengenskega 

ocenjevalnega mehanizma Svetu predstavi 

predlog sklepa, v katerem so opredeljeni 

ukrepi, ki jih izvede Agencija, in ki določa, 

da mora zadevna država članica pri 

izvajanju navedenih ukrepov sodelovati z 

Agencijo. Svet ta sklep s kvalificirano 

večino sprejme takoj, ko prejme predlog 

Komisije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  647 

Miriam Dalli 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

upravnega odbora iz člena 12(6) ali če 

obstaja nesorazmeren migracijski pritisk na 

zunanjo mejo, zaradi česar je nadzor 

zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko 

ogrozi delovanje schengenskega območja, 

lahko Komisija po posvetovanju z 

Agencijo sprejme sklep z izvedbenim 

aktom, v katerem so opredeljeni ukrepi, ki 

jih izvede Agencija, in ki določa, da mora 

zadevna država članica pri izvajanju 

navedenih ukrepov sodelovati z Agencijo. 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 79(2). 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

upravnega odbora iz člena 12(8) ali če 

obstaja poseben in nesorazmeren 

migracijski pritisk na zunanjo mejo, pri 

čemer država članica Agencije ni prosila 

za zadostno podporo z ukrepi iz členov 14, 

16 ali 17 ali ni sprejela potrebnih ukrepov 

za izvajanje navedenih ukrepov, zaradi 

česar je nadzor zunanjih meja tako 

neučinkovit, da lahko ogrozi delovanje 

schengenskega območja, lahko Svet na 

podlagi predloga Komisije nemudoma 
sprejme sklep z izvedbenim aktom, v 

katerem so opredeljeni ukrepi, ki bi morali 

zmanjšati ta tveganja in ki jih izvede 
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Agencija, in ki določa, da mora zadevna 

država članica pri izvajanju navedenih 

ukrepov sodelovati z Agencijo. Preden 

Komisija predloži svoj predlog, se 

posvetuje z Agencijo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Opredeljeni ukrepi morajo biti takšni, da lahko zmanjšajo opredeljena tveganja. 

 

Predlog spremembe  648 

Petri Sarvamaa 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

upravnega odbora iz člena 12(6) ali če 

obstaja nesorazmeren migracijski pritisk na 

zunanjo mejo, zaradi česar je nadzor 

zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko 

ogrozi delovanje schengenskega območja, 

lahko Komisija po posvetovanju z 

Agencijo sprejme sklep z izvedbenim 

aktom, v katerem so opredeljeni ukrepi, ki 

jih izvede Agencija, in ki določa, da mora 

zadevna država članica pri izvajanju 

navedenih ukrepov sodelovati z Agencijo. 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 79(2). 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

upravnega odbora iz člena 12(6) ali če 

obstaja nesorazmeren migracijski pritisk na 

zunanjo mejo, zaradi česar je nadzor 

zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko 

ogrozi delovanje schengenskega območja, 

lahko Komisija predlaga, naj Svet glasuje 

o sklepu, da se država članica za omejeno 

obdobje izključi iz schengenskega 

območja, da se zaščiti varnost meja Unije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  649 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 



 

PE582.071v01-00 10/143 AM\1092761SL.doc 

SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

upravnega odbora iz člena 12(6) ali če 

obstaja nesorazmeren migracijski pritisk na 

zunanjo mejo, zaradi česar je nadzor 

zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko 

ogrozi delovanje schengenskega območja, 

lahko Komisija po posvetovanju z 

Agencijo sprejme sklep z izvedbenim 

aktom, v katerem so opredeljeni ukrepi, ki 

jih izvede Agencija, in ki določa, da mora 

zadevna država članica pri izvajanju 

navedenih ukrepov sodelovati z Agencijo. 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 79(2). 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

upravnega odbora iz člena 12(6) ali če 

obstaja nesorazmeren migracijski pritisk na 

zunanjo mejo, zaradi česar je nadzor 

zunanjih meja neučinkovit, lahko Komisija 

po posvetovanju z Agencijo sprejme sklep 

z izvedbenim aktom, v katerem so 

opredeljeni ukrepi, ki jih izvede Agencija, 

in ki določa, da mora zadevna država 

članica pri izvajanju navedenih ukrepov 

sodelovati z Agencijo. Ti izvedbeni akti se 

sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 

iz člena 79(2). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  650 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

upravnega odbora iz člena 12(6) ali če 

obstaja nesorazmeren migracijski pritisk na 

zunanjo mejo, zaradi česar je nadzor 

zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko 

ogrozi delovanje schengenskega območja, 

lahko Komisija po posvetovanju z 

Agencijo sprejme sklep z izvedbenim 

aktom, v katerem so opredeljeni ukrepi, ki 

jih izvede Agencija, in ki določa, da mora 

zadevna država članica pri izvajanju 

navedenih ukrepov sodelovati z Agencijo. 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 79(2). 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

upravnega odbora iz člena 12(6) ali če 

obstaja nesorazmeren migracijski pritisk na 

zunanjo mejo, za katerega se ni zahtevala 

podpora Agencije, zaradi česar je nadzor 

zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko 

ogrozi delovanje schengenskega območja, 

Svet na podlagi predloga Komisije, ki se 

prej posvetuje z Agencijo, čim prej 

sprejme sklep z izvedbenim aktom, v 

katerem so opredeljeni ukrepi, ki jih izvede 

Agencija, in ki določa, da mora zadevna 

država članica pri izvajanju navedenih 

ukrepov sodelovati z Agencijo. 

Or. fr 
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Predlog spremembe  651 

Emil Radev, Marija Gabriel, Andrej Plenković 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

upravnega odbora iz člena 12(6) ali če 

obstaja nesorazmeren migracijski pritisk na 

zunanjo mejo, zaradi česar je nadzor 

zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko 

ogrozi delovanje schengenskega območja, 

lahko Komisija po posvetovanju z 

Agencijo sprejme sklep z izvedbenim 

aktom, v katerem so opredeljeni ukrepi, ki 

jih izvede Agencija, in ki določa, da mora 

zadevna država članica pri izvajanju 

navedenih ukrepov sodelovati z Agencijo. 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 79(2). 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

upravnega odbora iz člena 12(6) ali če 

obstaja nesorazmeren migracijski pritisk na 

zunanjo mejo, zaradi česar je nadzor 

zunanjih meja tako neučinkovit, da ogroža 

javni red in notranjo varnost EU, lahko 

Komisija po posvetovanju z Agencijo 

sprejme sklep z izvedbenim aktom, v 

katerem so opredeljeni ukrepi, ki jih izvede 

Agencija, in ki določa, da mora zadevna 

država članica pri izvajanju navedenih 

ukrepov sodelovati z Agencijo. Ti 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 79(2). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  652 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

upravnega odbora iz člena 12(6) ali če 

obstaja nesorazmeren migracijski pritisk na 

zunanjo mejo, zaradi česar je nadzor 

zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko 

ogrozi delovanje schengenskega območja, 

lahko Komisija po posvetovanju z 

Agencijo sprejme sklep z izvedbenim 

aktom, v katerem so opredeljeni ukrepi, ki 

jih izvede Agencija, in ki določa, da mora 

Če država članica ne sprejme potrebnih 

popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo 

upravnega odbora iz člena 12(6) ali če 

obstaja nesorazmeren migracijski pritisk na 

zunanjo mejo, zaradi česar je nadzor 

zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko 

ogrozi delovanje schengenskega območja 

kot območja brez nadzora notranjih meja, 

lahko Komisija po posvetovanju z 

Agencijo Svetu predstavi predlog 

izvedbenega sklepa, v katerem so 
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zadevna država članica pri izvajanju 

navedenih ukrepov sodelovati z Agencijo. 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 79(2). 

opredeljeni ukrepi, ki jih izvede Agencija, 

in ki določa, da mora zadevna država 

članica pri izvajanju navedenih ukrepov 

sodelovati z Agencijo. Ta izvedbeni sklep 

Svet sprejme s kvalificirano večino glasov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  653 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Evropski parlament se o tem sproti 

obvešča, zlasti pa se mu posredujeta 

predlog Komisije in sklep Sveta iz 

odstavka 1. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  654 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija na podlagi ustrezno utemeljenih 

nujnih razlogov, povezanih z delovanjem 

schengenskega območja, sprejme 

izvedbene akte v skladu s postopkom iz 

člena 79(5), ki takoj začnejo veljati. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  655 

Barbara Spinelli, Kostas Hrisogonos 
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Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija na podlagi ustrezno utemeljenih 

nujnih razlogov, povezanih z delovanjem 

schengenskega območja, sprejme 

izvedbene akte v skladu s postopkom iz 

člena 79(5), ki takoj začnejo veljati. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  656 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija na podlagi ustrezno utemeljenih 

nujnih razlogov, povezanih z delovanjem 

schengenskega območja, sprejme 

izvedbene akte v skladu s postopkom iz 

člena 79(5), ki takoj začnejo veljati. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  657 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Džambazki, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-

aho 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija na podlagi ustrezno utemeljenih 

nujnih razlogov, povezanih z delovanjem 

schengenskega območja, sprejme 

izvedbene akte v skladu s postopkom iz 

člena 79(5), ki takoj začnejo veljati. 

Komisija na podlagi ustrezno utemeljenih 

nujnih razlogov, povezanih z delovanjem 

schengenskega območja, sprejme 

izvedbene akte v skladu s postopkom iz 

člena 79(5), ki takoj začnejo veljati, in 

sicer dokler Svet ne sprejme sklepa. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  658 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija na podlagi ustrezno utemeljenih 

nujnih razlogov, povezanih z delovanjem 

schengenskega območja, sprejme 

izvedbene akte v skladu s postopkom iz 

člena 79(5), ki takoj začnejo veljati. 

Svet se sestane takoj po prejemu predloga 

Komisije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  659 

Filiz Hjusmenova 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija na podlagi ustrezno utemeljenih 

nujnih razlogov, povezanih z delovanjem 

schengenskega območja, sprejme 

izvedbene akte v skladu s postopkom iz 

člena 79(5), ki takoj začnejo veljati. 

Komisija na podlagi ustrezno utemeljenih 

nujnih razlogov, povezanih z notranjo 

varnostjo Unije ali delovanjem 

schengenskega območja, sprejme 

izvedbene akte v skladu s postopkom iz 

člena 79(5), ki takoj začnejo veljati. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  660 

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

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

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Če Svet ne sprejme sklepa o 

predlogu Komisije, zadevna država 

članica pa ne ukrepa ustrezno, ali če se 

nesorazmeren migracijski pritisk na 

zunanjo mejo, ki ogroža delovanje 

schengenskega območja, nadaljuje, 

Komisija en mesec po svojem predhodnem 

priporočilu Svetu priporoči, naj sprejme 

sklep, v katerem je navedeno, da niso bili 

sprejeti učinkoviti ukrepi, ter v katerem so 

opredeljeni ukrepi, ki jih izvede Agencija, 

in ki določa, da mora zadevna država 

članica pri izvajanju navedenih ukrepov 

sodelovati z Agencijo. 

 Šteje se, da je Svet sklep sprejel, razen če 

se s kvalificirano večino odloči za 

zavrnitev priporočila v desetih dneh od 

dneva, ko je ta sklep sprejela Komisija. 

Zadevna država članica lahko v tem roku 

zaprosi za sejo Sveta. Komisija o tem 

obvesti Evropski parlament. 

Or. en 

Obrazložitev 

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 

 

Predlog spremembe  661 

Miriam Dalli 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 2 – uvodni del 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Za namene odstavka 1 Komisija 

zagotovi, da Agencija sprejme enega ali 

več v nadaljevanju navedenih ukrepov: 

2. Za zmanjšanje tveganja za 

ogroženost schengenskega območja sklep 

iz člena 18(1) določa, da Agencija sprejme 

enega ali več v nadaljevanju navedenih 

ukrepov: 

Or. en 

Obrazložitev 

Opredeliti bi bilo treba ukrepe za zmanjšanje tveganj za ogroženost schengenskega območja. 

To lahko deluje kot varovalo pred ukrepi, ki bi lahko poslabšali razmere. 

 

Predlog spremembe  662 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Za namene odstavka 1 Komisija 

zagotovi, da Agencija sprejme enega ali 

več v nadaljevanju navedenih ukrepov: 

2. Za namene odstavka 1 Komisija 

predlaga, da Agencija sprejme enega ali 

več v nadaljevanju navedenih ukrepov: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  663 

Elisavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) usklajuje dejavnosti ene ali več 

držav članic in tretjih držav na zunanjih 

mejah, vključno s skupnimi operacijami s 

sosednjimi tretjimi državami; 

(c) usklajuje dejavnosti ene ali več 

držav članic in tretjih držav na zunanjih 

mejah, vključno s skupnimi operacijami s 

sosednjimi tretjimi državami, ob soglasju 

zadevnih držav članic; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  664 

Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) usklajuje dejavnosti ene ali več 

držav članic in tretjih držav na zunanjih 

mejah, vključno s skupnimi operacijami s 

sosednjimi tretjimi državami; 

(c) usklajuje dejavnosti ene ali več 

držav članic in tretjih držav na zunanjih 

mejah, vključno s skupnimi operacijami s 

sosednjimi tretjimi državami, ob soglasju 

zadevnih držav članic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  665 

Barbara Spinelli, Kostas Hrisogonos 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 2 – točka (e) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) organizira posredovanja za 

vračanje. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  666 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 2 – točka (e) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) organizira posredovanja za 

vračanje. 

črtano 

Or. en 
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Obrazložitev 

Če se priporoči poseben postopek za nujno ukrepanje na zunanjih mejah države članice, to 

nikoli ne bi smelo biti zato, ker je treba izvesti operacije vračanja. 

 

Predlog spremembe  667 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 2 – točka (e) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) organizira posredovanja za 

vračanje. 

(e) pomaga pri organizaciji 

posredovanj za vračanje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  668 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Izvršni direktor v dveh delovnih 

dneh od sprejetja sklepa Komisije in na 

podlagi nasveta nadzornega sveta določi 

ukrepe, ki jih je treba sprejeti za praktično 

izvajanje ukrepov, opredeljenih v sklepu 

Komisije, vključno s tehnično opremo ter 

številom in profili mejnih policistov in 

drugega ustreznega osebja, ki so potrebni 

za doseganje ciljev iz navedenega sklepa. 

3. Izvršni direktor v dveh delovnih 

dneh od sprejetja sklepa Sveta določi 

ukrepe, ki jih je treba sprejeti za praktično 

izvajanje ukrepov, opredeljenih v sklepu 

Sveta, vključno s tehnično opremo ter 

številom in profili mejnih policistov in 

drugega ustreznega osebja, ki so potrebni 

za doseganje ciljev iz navedenega sklepa. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  669 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Izvršni direktor v dveh delovnih 

dneh od sprejetja sklepa Komisije in na 

podlagi nasveta nadzornega sveta določi 

ukrepe, ki jih je treba sprejeti za praktično 

izvajanje ukrepov, opredeljenih v sklepu 

Komisije, vključno s tehnično opremo ter 

številom in profili mejnih policistov in 

drugega ustreznega osebja, ki so potrebni 

za doseganje ciljev iz navedenega sklepa. 

3. Izvršni direktor v dveh delovnih 

dneh od sprejetja sklepa Komisije in na 

podlagi nasveta svetovalnega odbora 

določi ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 

praktično izvajanje ukrepov, opredeljenih v 

sklepu Komisije, vključno s tehnično 

opremo ter številom in profili mejnih 

policistov in drugega ustreznega osebja, ki 

so potrebni za doseganje ciljev iz 

navedenega sklepa. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  670 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Izvršni direktor v dveh delovnih 

dneh od sprejetja sklepa Komisije in na 

podlagi nasveta nadzornega sveta določi 

ukrepe, ki jih je treba sprejeti za praktično 

izvajanje ukrepov, opredeljenih v sklepu 

Komisije, vključno s tehnično opremo ter 

številom in profili mejnih policistov in 

drugega ustreznega osebja, ki so potrebni 

za doseganje ciljev iz navedenega sklepa. 

3. Izvršni direktor v dveh delovnih 

dneh od sprejetja priporočila Komisije in 

na podlagi nasveta upravnega odbora 

določi ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 

praktično izvajanje ukrepov, opredeljenih v 

priporočilu Komisije, vključno s tehnično 

opremo ter številom in profili mejnih 

policistov in drugega ustreznega osebja, ki 

so potrebni za doseganje ciljev iz 

navedenega sklepa. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  671 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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3. Izvršni direktor v dveh delovnih 

dneh od sprejetja sklepa Komisije in na 

podlagi nasveta nadzornega sveta določi 

ukrepe, ki jih je treba sprejeti za praktično 

izvajanje ukrepov, opredeljenih v sklepu 

Komisije, vključno s tehnično opremo ter 

številom in profili mejnih policistov in 

drugega ustreznega osebja, ki so potrebni 

za doseganje ciljev iz navedenega sklepa. 

3. Izvršni direktor v dveh delovnih 

dneh od sprejetja sklepa Sveta določi 

ukrepe, ki jih je treba sprejeti za praktično 

izvajanje ukrepov, opredeljenih v sklepu 

Sveta, vključno s tehnično opremo ter 

številom in profili mejnih policistov in 

drugega ustreznega osebja, ki so potrebni 

za doseganje ciljev iz navedenega sklepa. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  672 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Izvršni direktor obenem in v istih 

dveh delovnih dneh predloži osnutek 

operativnega načrta zadevni državi članici. 

Izvršni direktor in zadevna država članica 

pripravita operativni načrt v dveh delovnih 

dneh od njegove predložitve. 

4. Izvršni direktor obenem in v istih 

dveh delovnih dneh predloži osnutek 

operativnega načrta zadevni državi članici. 

Izvršni direktor in zadevna država članica 

pripravita operativni načrt v dveh delovnih 

dneh od njegove predložitve, razen če 

zadevna država članica nasprotuje 

izvajanju priporočila Komisije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  673 

Miriam Dalli 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Izvršni direktor obenem in v istih 

dveh delovnih dneh predloži osnutek 

operativnega načrta zadevni državi 

članici. Izvršni direktor in zadevna država 

članica pripravita operativni načrt v dveh 

delovnih dneh od njegove predložitve. 

4. Izvršni direktor in zadevna država 

članica sprejmeta dogovor o operativnem 

načrtu v štirih delovnih dneh od 

predložitve osnutka. 
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Or. en 

Obrazložitev 

Rok za dogovor o operativnem načrtu bi morali biti štirje dnevi od predložitve osnutka, da bi 

bilo na voljo dovolj časa za dogovor o operativnem načrtu, sprejemljivem za obe strani. 

 

Predlog spremembe  674 

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

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

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Izvršni direktor obenem in v istih 

dveh delovnih dneh predloži osnutek 

operativnega načrta zadevni državi članici. 

Izvršni direktor in zadevna država članica 

pripravita operativni načrt v dveh 

delovnih dneh od njegove predložitve. 

4. Izvršni direktor obenem in v istih 

dveh delovnih dneh predstavi osnutek 

operativnega načrta zadevni državi članici. 

Or. en 

Obrazložitev 

Trenutni predlog in spremembe, ki jih predlagata Svet in poročevalec (tj. da naj se sklep 

Komisije nadomesti s sklepom Sveta), ne ustvarjajo in ne vzpostavljajo ustreznega 

organa/agencije za mejno in obalno stražo. Resnično evropsko integrirano upravljanje meja 

bi pomenilo evropski sklep. 

 

Predlog spremembe  675 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Agencija nemudoma in v vsakem 

primeru v treh delovnih dneh od priprave 

operativnega načrta da na voljo potrebno 

tehnično opremo in napoti osebje iz hitre 

5. Agencija nemudoma in v vsakem 

primeru v treh delovnih dneh od priprave 

operativnega načrta da na voljo potrebno 

tehnično opremo in napoti osebje iz hitre 
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rezervne sestave iz člena 19(5) za 

praktično izvajanje ukrepov iz sklepa 

Komisije. Po potrebi se v drugi fazi da na 

voljo dodatna tehnična oprema in napotijo 

dodatne evropske skupine mejne in obalne 

straže, v vsakem primeru pa v petih 

delovnih dneh od napotitve hitre rezervne 

sestave. 

rezervne sestave iz člena 19(5) za 

praktično izvajanje ukrepov iz sklepa 

Sveta. Po potrebi se v drugi fazi da na 

voljo dodatna tehnična oprema in napotijo 

dodatne evropske skupine mejne in obalne 

straže, v vsakem primeru pa v petih 

delovnih dneh od napotitve hitre rezervne 

sestave. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  676 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Agencija nemudoma in v vsakem 

primeru v treh delovnih dneh od priprave 

operativnega načrta da na voljo potrebno 

tehnično opremo in napoti osebje iz hitre 

rezervne sestave iz člena 19(5) za 

praktično izvajanje ukrepov iz sklepa 

Komisije. Po potrebi se v drugi fazi da na 

voljo dodatna tehnična oprema in napotijo 

dodatne evropske skupine mejne in obalne 

straže, v vsakem primeru pa v petih 

delovnih dneh od napotitve hitre rezervne 

sestave. 

5. Agencija nemudoma in v vsakem 

primeru v treh delovnih dneh od priprave 

operativnega načrta da na voljo potrebno 

tehnično opremo in napoti osebje iz hitre 

rezervne sestave iz člena 19(5) za 

praktično izvajanje ukrepov iz sklepa 

Sveta. Po potrebi se v drugi fazi da na 

voljo dodatna tehnična oprema in napotijo 

dodatne evropske skupine mejne in obalne 

straže, v vsakem primeru pa v petih 

delovnih dneh od napotitve hitre rezervne 

sestave. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  677 

Miriam Dalli 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Agencija nemudoma in v vsakem 

primeru v treh delovnih dneh od priprave 

operativnega načrta da na voljo potrebno 

5. Agencija nemudoma in v vsakem 

primeru v petih delovnih dneh od priprave 

operativnega načrta da na voljo potrebno 
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tehnično opremo in napoti osebje iz hitre 

rezervne sestave iz člena 19(5) za 

praktično izvajanje ukrepov iz sklepa 

Komisije. Po potrebi se v drugi fazi da na 

voljo dodatna tehnična oprema in napotijo 

dodatne evropske skupine mejne in obalne 

straže, v vsakem primeru pa v petih 

delovnih dneh od napotitve hitre rezervne 

sestave. 

tehnično opremo in napoti osebje iz hitre 

rezervne sestave iz člena 19(5) za 

praktično izvajanje ukrepov iz sklepa 

Sveta. Po potrebi se v drugi fazi napotijo 

dodatne evropske skupine mejne in obalne 

straže, v vsakem primeru pa v sedmih 

delovnih dneh od napotitve hitre rezervne 

sestave. 

Or. en 

Obrazložitev 

Sredstva in oprema so obravnavana v členu 38. Zato bi se moral ta člen osredotočati na 

osebje, navedeno obdobje pa se podaljša za dva dni, da se lažje izvede potrebna napotitev. 

 

Predlog spremembe  678 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Zadevna država članica zagotovi 

skladnost z določbami iz sklepa Komisije 

ter za ta namen takoj začne sodelovati z 

Agencijo in sprejme potrebne ukrepe za 

olajševanje izvajanja navedenega sklepa in 

praktično izvajanje ukrepov iz navedenega 

sklepa in operativnega načrta, o katerem je 

bil sprejet dogovor z izvršnim direktorjem. 

6. Zadevna država članica navede 

razloge, če nasprotuje izvajanju 

priporočila Komisije. Če mu zadevna 

država članica ne nasprotuje, takoj začne 

sodelovati z Agencijo in sprejme potrebne 

ukrepe za olajševanje izvajanja priporočila 

in praktično izvajanje ukrepov iz 

navedenega priporočila in operativnega 

načrta, o katerem je bil sprejet dogovor z 

izvršnim direktorjem. 

Or. en 

Obrazložitev 

Zadevna država članica bi morala imeti možnost, da nasprotuje izvajanju priporočila 

Komisije. 
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Predlog spremembe  679 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Zadevna država članica zagotovi 

skladnost z določbami iz sklepa Komisije 

ter za ta namen takoj začne sodelovati z 

Agencijo in sprejme potrebne ukrepe za 

olajševanje izvajanja navedenega sklepa in 

praktično izvajanje ukrepov iz navedenega 

sklepa in operativnega načrta, o katerem je 

bil sprejet dogovor z izvršnim direktorjem. 

6. Zadevna država članica zagotovi 

skladnost z določbami iz sklepa Sveta ter 

za ta namen takoj začne sodelovati z 

Agencijo in sprejme potrebne ukrepe za 

olajševanje izvajanja navedenega sklepa in 

praktično izvajanje ukrepov iz navedenega 

sklepa in operativnega načrta, o katerem je 

bil sprejet dogovor z izvršnim direktorjem. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  680 

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

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

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Zadevna država članica zagotovi 

skladnost z določbami iz sklepa Komisije 

ter za ta namen takoj začne sodelovati z 

Agencijo in sprejme potrebne ukrepe za 

olajševanje izvajanja navedenega sklepa in 

praktično izvajanje ukrepov iz navedenega 

sklepa in operativnega načrta, o katerem je 

bil sprejet dogovor z izvršnim direktorjem. 

6. Zadevna država članica zagotovi 

skladnost z določbami iz sklepa Sveta ter 

za ta namen takoj začne sodelovati z 

Agencijo in sprejme potrebne ukrepe za 

olajševanje izvajanja navedenega sklepa in 

praktično izvajanje ukrepov iz navedenega 

sklepa in operativnega načrta. 

Or. en 

Obrazložitev 

Trenutni predlog in spremembe, ki jih predlagata Svet in poročevalec (tj. da naj se sklep 

Komisije nadomesti s sklepom Sveta), ne ustvarjajo in ne vzpostavljajo ustreznega 

organa/agencije za mejno in obalno stražo. Resnično evropsko integrirano upravljanje meja 

bi pomenilo evropski sklep. 
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Predlog spremembe  681 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Zadevna država članica zagotovi 

skladnost z določbami iz sklepa Komisije 

ter za ta namen takoj začne sodelovati z 

Agencijo in sprejme potrebne ukrepe za 

olajševanje izvajanja navedenega sklepa in 

praktično izvajanje ukrepov iz navedenega 

sklepa in operativnega načrta, o katerem je 

bil sprejet dogovor z izvršnim direktorjem. 

6. Zadevna država članica zagotovi 

skladnost z določbami iz sklepa Sveta ter 

za ta namen takoj začne sodelovati z 

Agencijo in sprejme potrebne ukrepe za 

olajševanje izvajanja navedenega sklepa in 

praktično izvajanje ukrepov iz navedenega 

sklepa in operativnega načrta, o katerem je 

bil sprejet dogovor z izvršnim direktorjem. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  682 

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

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

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 7a. Komisija spremlja ustrezno 

izvajanje ukrepov, opredeljenih v sklepu 

Sveta, in ukrepov, ki jih je za ta namen 

sprejela Agencija, da se zagotovi ustrezno 

evropsko upravljanje meja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Trenutno člen 18 ne vsebuje mehanizma za izvrševanje. 

 

Predlog spremembe  683 

Carlos Coelho, Barbara Matera 
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Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 7a. Če zadevna država članica ne 

zagotovi skladnosti z določbami iz sklepa 

Sveta in z Agencijo ne sodeluje v zadostni 

meri, se lahko začasno ponovno uvede 

nadzor notranjih meja, če je ogroženo 

splošno delovanje območja brez nadzora 

notranjih meja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  684 

Helga Stevens, Angel Džambazki, Geoffrey Van Orden, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-

aho 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 7a. Če država članica EU nasprotuje 

zagotavljanju skladnosti z določbami iz 

sklepa Sveta, imajo vse druge države 

članice EU takoj pravico, da ponovno 

uvedejo nadzor notranjih meja, dokler se 

v celoti ne zagotovi skladnost, ali pa 

država članica zapusti schengensko 

območje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  685 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 7 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 7b. Odstavek 7a začne veljati v skladu 

s členi 26, 26.-A in 27 Uredbe (ES) 
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št. 562/2006 Evropskega parlamenta in 

Sveta. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  686 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija napoti mejne policiste in 

drugo ustrezno osebje kot člane evropskih 

skupin mejne in obalne straže za skupne 

operacije, hitra posredovanja na mejah in v 

okviru podpornih skupin za upravljanje 

migracij. Agencija lahko napoti tudi 

strokovnjake, ki so del njenega osebja. 

1. Agencija napoti mejne policiste in 

drugo ustrezno osebje kot člane evropskih 

skupin mejne in obalne straže za skupne 

operacije, hitra posredovanja na mejah in v 

okviru podpornih skupin za upravljanje 

migracij. Agencija lahko napoti tudi 

strokovnjake, ki so del njenega osebja. Za 

dejavnost Agencije se napotijo le mejni 

policisti, strokovnjaki in osebje, ki so se 

usposabljali v skladu s členom 35 te 

uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  687 

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

Bonnefoy  

 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija napoti mejne policiste in 

drugo ustrezno osebje kot člane evropskih 

skupin mejne in obalne straže za skupne 

operacije, hitra posredovanja na mejah in v 

okviru podpornih skupin za upravljanje 

migracij. Agencija lahko napoti tudi 

strokovnjake, ki so del njenega osebja. 

1. Agencija napoti mejne policiste in 

drugo ustrezno osebje kot člane evropskih 

skupin mejne in obalne straže za skupne 

operacije, hitra posredovanja na mejah in v 

okviru podpornih skupin za upravljanje 

migracij. Agencija lahko napoti tudi 

strokovnjake, ki so del njenega osebja. 

Agencija napoti le mejne policiste, 

strokovnjake in osebje, ki so se 
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usposabljali v skladu s členom 35. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  688 

Emil Radev, Marija Gabriel, Andrej Plenković 

 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Upravni odbor na predlog izvršnega 

direktorja z absolutno večino svojih članov 

z glasovalno pravico sprejme odločitev o 

profilih in skupnem številu mejnih 

policistov, ki se dajo na voljo evropskim 

skupinam mejne in obalne straže. Enak 

postopek se uporablja za vse naknadne 

spremembe profilov in skupnega števila. 

Države članice z imenovanjem mejnih 

policistov iz nacionalnega nabora, ki 

ustrezajo zahtevanim profilom, prispevajo 

k evropskim skupinam mejne in obalne 

straže na podlagi različnih določenih 

profilov. 

2. Upravni odbor na predlog izvršnega 

direktorja z absolutno večino svojih članov 

z glasovalno pravico sprejme odločitev o 

profilih in skupnem številu mejnih 

policistov, ki se dajo na voljo evropskim 

skupinam mejne in obalne straže. Enak 

postopek se uporablja za vse naknadne 

spremembe profilov in skupnega števila. 

Države članice z imenovanjem mejnih 

policistov iz nacionalnega nabora, ki 

ustrezajo zahtevanim profilom, prispevajo 

k evropskim skupinam mejne in obalne 

straže na podlagi različnih določenih 

profilov, pri čemer upoštevajo lastne 

potrebe po zagotavljanju varnosti svojih 

zunanjih meja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  689 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Hitra rezervna sestava je stalna 

enota, ki je vedno takoj na voljo Agenciji 

in ki se lahko napoti iz vsake države 

članice v treh delovnih dneh od sprejetja 

dogovora o operativnem načrtu med 

izvršnim direktorjem in državo članico 

5. Hitra rezervna sestava je stalna 

enota, ki je vedno takoj na voljo Agenciji 

in ki se lahko napoti iz vsake države 

članice v treh delovnih dneh od sprejetja 

dogovora o operativnem načrtu med 

izvršnim direktorjem in državo članico 
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gostiteljico. Za ta namen vsaka država 

članica vsako leto Agenciji da na voljo 

določeno število mejnih policistov, ki 

ustreza vsaj 3 % osebja držav članic brez 

zunanjih kopenskih ali morskih meja in 2 

% osebja držav članic z zunanjimi 

kopenskimi in morskimi mejami; to 
obsega vsaj 1 500 mejnih policistov, ki 

ustrezajo profilom, ki so bili določeni z 

odločitvijo upravnega odbora. 

gostiteljico. Za ta namen vsaka država 

članica vsako leto Agenciji da na voljo 

določeno število mejnih policistov, kar 

skupaj obsega vsaj 1 500 mejnih 

policistov, ki ustrezajo profilom, ki so bili 

določeni z odločitvijo upravnega odbora. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  690 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Hitra rezervna sestava je stalna 

enota, ki je vedno takoj na voljo Agenciji 

in ki se lahko napoti iz vsake države 

članice v treh delovnih dneh od sprejetja 

dogovora o operativnem načrtu med 

izvršnim direktorjem in državo članico 

gostiteljico. Za ta namen vsaka država 

članica vsako leto Agenciji da na voljo 

določeno število mejnih policistov, ki 

ustreza vsaj 3 % osebja držav članic brez 

zunanjih kopenskih ali morskih meja in 2 

% osebja držav članic z zunanjimi 

kopenskimi in morskimi mejami; to obsega 

vsaj 1 500 mejnih policistov, ki ustrezajo 

profilom, ki so bili določeni z odločitvijo 

upravnega odbora. 

5. Hitra rezervna sestava je stalna 

enota, ki je vedno takoj na voljo Agenciji 

in ki se lahko napoti iz vsake države 

članice v treh delovnih dneh od sprejetja 

dogovora o operativnem načrtu med 

izvršnim direktorjem in državo članico 

gostiteljico. Za ta namen vsaka država 

članica vsako leto Agenciji da na voljo 

določeno število mejnih policistov, ki 

ustreza vsaj 3 % osebja držav članic brez 

zunanjih kopenskih ali morskih meja in 2 

% osebja držav članic z zunanjimi 

kopenskimi in morskimi mejami; to obsega 

vsaj 1 500 mejnih policistov, ki ustrezajo 

profilom, ki so bili določeni z odločitvijo 

upravnega odbora. Agencija oceni, ali 

mejni policisti, ki so jih predlagale države 

članice, ustrezajo določenim profilom, in 

sprejme odločitev o mejnih policistih, ki se 

izberejo za hitro rezervno sestavo. 

Agencija je pooblaščena, da mejnega 

policista v primeru neustreznega vedenja 

ali kršitve veljavnih pravil odstrani iz 

sestave. 

Or. en 
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Predlog spremembe  691 

Miriam Dalli 

 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Hitra rezervna sestava je stalna 

enota, ki je vedno takoj na voljo Agenciji 

in ki se lahko napoti iz vsake države 

članice v treh delovnih dneh od sprejetja 

dogovora o operativnem načrtu med 

izvršnim direktorjem in državo članico 

gostiteljico. Za ta namen vsaka država 

članica vsako leto Agenciji da na voljo 

določeno število mejnih policistov, ki 

ustreza vsaj 3 % osebja držav članic brez 

zunanjih kopenskih ali morskih meja in 2 

% osebja držav članic z zunanjimi 

kopenskimi in morskimi mejami; to 
obsega vsaj 1 500 mejnih policistov, ki 

ustrezajo profilom, ki so bili določeni z 

odločitvijo upravnega odbora. 

5. Hitra rezervna sestava je stalna 

enota, ki je vedno takoj na voljo Agenciji 

in ki se lahko napoti iz vsake države 

članice v petih delovnih dneh od sprejetja 

dogovora o operativnem načrtu med 

izvršnim direktorjem in državo članico 

gostiteljico. Za ta namen vsaka država 

članica vsako leto Agenciji da na voljo 

določeno število mejnih policistov ali 

drugega ustreznega osebja, ki obsega vsaj 

1 500 mejnih policistov, ki ustrezajo 

profilom, ki so bili določeni z odločitvijo 

upravnega odbora. 

Or. en 

Obrazložitev 

Uporaba sistema odstotkov je lahko zelo težavna, zlasti zato, ker imajo različne države 

članice različne sisteme in so različno organizirane. Ustreznejši bi bil sistem, pri katerem so 

obveznosti države članice navedene numerično. 

 

Predlog spremembe  692 

Geoffrey Van Orden 

 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Hitra rezervna sestava je stalna 

enota, ki je vedno takoj na voljo Agenciji 

in ki se lahko napoti iz vsake države 

članice v treh delovnih dneh od sprejetja 

5. Hitra rezervna sestava je enota v 

pripravljenosti, ki se lahko napoti iz vsake 

države članice v treh delovnih dneh od 

sprejetja dogovora o operativnem načrtu 
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dogovora o operativnem načrtu med 

izvršnim direktorjem in državo članico 

gostiteljico. Za ta namen vsaka država 

članica vsako leto Agenciji da na voljo 

določeno število mejnih policistov, ki 

ustreza vsaj 3 % osebja držav članic brez 

zunanjih kopenskih ali morskih meja in 2 

% osebja držav članic z zunanjimi 

kopenskimi in morskimi mejami; to obsega 

vsaj 1 500 mejnih policistov, ki ustrezajo 

profilom, ki so bili določeni z odločitvijo 

upravnega odbora. 

med izvršnim direktorjem in državo 

članico gostiteljico. Za ta namen vsaka 

država članica vsako leto nameni določeno 

število mejnih policistov, ki ustreza vsaj 

3 % osebja držav članic brez zunanjih 

kopenskih ali morskih meja in 2 % osebja 

držav članic z zunanjimi kopenskimi in 

morskimi mejami; to obsega vsaj 1 500 

mejnih policistov, ki ustrezajo profilom, ki 

so bili določeni z odločitvijo upravnega 

odbora. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  693 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 8 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Take napotitve lahko trajajo 12 mesecev 

ali več, vendar v vsakem primeru trajajo 

vsaj tri mesece. Napoteni mejni policisti se 

štejejo za člane skupin in dodelijo se jim 

naloge in pooblastila članov skupin. 

Država članica, ki je napotila mejne 

policiste, se šteje za matično državo 

članico. 

Take napotitve v vsakem primeru trajajo 

vsaj tri mesece. Napoteni mejni policisti se 

štejejo za člane skupin in dodelijo se jim 

naloge in pooblastila članov skupin. 

Država članica, ki je napotila mejne 

policiste, se šteje za matično državo 

članico. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  694 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 8 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Take napotitve lahko trajajo 12 mesecev ali 

več, vendar v vsakem primeru trajajo vsaj 

tri mesece. Napoteni mejni policisti se 

Take napotitve lahko trajajo 12 mesecev ali 

več, vendar v vsakem primeru trajajo vsaj 

tri mesece. Napoteni mejni policisti se 
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štejejo za člane skupin in dodelijo se jim 

naloge in pooblastila članov skupin. 

Država članica, ki je napotila mejne 

policiste, se šteje za matično državo 

članico. 

štejejo za člane skupin in dodelijo se jim 

naloge in pooblastila članov skupin. 

Država članica, ki je napotila mejne 

policiste, se šteje za matično državo 

članico. Disciplinski postopek Agencije se 

uporablja tudi za napotene mejne 

policiste. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  695 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck 

 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9. Agencija vsako leto obvesti 

Evropski parlament o številu mejnih 

policistov, ki jih je vsaka država članica 

dodelila evropskim skupinam mejne in 

obalne straže v skladu s tem členom. 

9. Agencija vsako leto obvesti 

Evropski parlament o številu mejnih 

policistov, ki jih je vsaka država članica 

dodelila evropskim skupinam mejne in 

obalne straže v skladu s tem členom, ter o 

številu dejansko zagotovljenih mejnih 

policistov. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  696 

Barbara Spinelli, Kostas Hrisogonos 

 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Člani skupin pri opravljanju svojih 

nalog in izvajanju svojih pooblastil v celoti 

spoštujejo temeljne pravice, vključno z 

dostopom do azilnih postopkov, in 

človekovo dostojanstvo. Vsi ukrepi, ki se 

sprejmejo pri opravljanju nalog ali 

izvajanju pooblastil, so sorazmerni s cilji 

navedenih ukrepov. Pri opravljanju nalog 

in izvajanju pooblastil ne diskriminirajo 

4. Člani skupin pri opravljanju svojih 

nalog in izvajanju svojih pooblastil vedno 

v celoti spoštujejo temeljne pravice, 

vključno z dostopom do azilnih postopkov, 

in človekovo dostojanstvo. Vsi ukrepi, ki 

se sprejmejo pri opravljanju nalog ali 

izvajanju pooblastil, so sorazmerni s cilji 

navedenih ukrepov. Pri opravljanju nalog 

in izvajanju pooblastil ne diskriminirajo 
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oseb na podlagi njihovega spola, rasnega 

ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, 

invalidnosti, starosti ali spolne 

usmerjenosti. 

oseb na podlagi njihovega spola, rasnega 

ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, 

invalidnosti, starosti, spolne identitete in 

spolne usmerjenosti ali državljanstva. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  697 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Člani skupin pri opravljanju svojih 

nalog in izvajanju svojih pooblastil v celoti 

spoštujejo temeljne pravice, vključno z 

dostopom do azilnih postopkov, in 

človekovo dostojanstvo. Vsi ukrepi, ki se 

sprejmejo pri opravljanju nalog ali 

izvajanju pooblastil, so sorazmerni s cilji 

navedenih ukrepov. Pri opravljanju nalog 

in izvajanju pooblastil ne diskriminirajo 

oseb na podlagi njihovega spola, rasnega 

ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, 

invalidnosti, starosti ali spolne 

usmerjenosti. 

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice.) 

Or. en 

 

Predlog spremembe  698 

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

aho 

 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Člani skupin pri opravljanju svojih 

nalog in izvajanju svojih pooblastil v celoti 

spoštujejo temeljne pravice, vključno z 

dostopom do azilnih postopkov, in 

človekovo dostojanstvo. Vsi ukrepi, ki se 

4. Člani skupin pri opravljanju svojih 

nalog in izvajanju svojih pooblastil v celoti 

spoštujejo temeljne pravice in človekovo 

dostojanstvo. Vsi ukrepi, ki se sprejmejo 

pri opravljanju nalog ali izvajanju 
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sprejmejo pri opravljanju nalog ali 

izvajanju pooblastil, so sorazmerni s cilji 

navedenih ukrepov. Pri opravljanju nalog 

in izvajanju pooblastil ne diskriminirajo 

oseb na podlagi njihovega spola, rasnega 

ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, 

invalidnosti, starosti ali spolne 

usmerjenosti. 

pooblastil, so sorazmerni s cilji navedenih 

ukrepov. Pri opravljanju nalog in izvajanju 

pooblastil ne diskriminirajo oseb na 

podlagi njihovega spola, rasnega ali 

etničnega porekla, vere ali prepričanja, 

invalidnosti, starosti ali spolne 

usmerjenosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  699 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Agencija vsemu mejnemu osebju 

in osebju organov pregona, vključno z 

osebjem v sestavi za hitri odziv, zagotovi 

obvezno ustrezno izobraževanje, ki 

upošteva različnost spolov, s poudarkom 

na razsežnosti spola, otrocih, osebah 

LGBTI in drugih ranljivih skupinah, da 

mejni policisti in osebje organov pregona 

v celoti razumejo pojav in vedo, kako 

prepoznati ranljive skupine. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  700 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 4 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4b. Agencija je osredotočena na 

najboljši interes mladoletnikov brez 

spremstva, da se postopek ne bi podaljšal 

po nepotrebnem in da bi zagotovili, da 

imajo mladoletniki brez spremstva hiter 
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dostop do postopka za ugotavljanje 

pravice do mednarodne zaščite. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  701 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Zavrača redno uporabo pridržanja 

beguncev in poudarja potrebo po 

zagotavljanju, da se ne kršijo človekove 

pravice; poziva k potrebi po individualnih 

obravnavah, da se ugotovi, ali so 

izpolnjeni vsi zahtevani osnovni pogoji, in 

k temu, naj imajo alternativne možnosti 

vedno prednost pred pridržanjem. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  702 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Hrisogonos 

 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 5 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5b. poziva, naj se ukine vsakršno 

pridržanje otrok v EU ter naj se staršem 

omogoči, da med čakanjem na odločitev o 

azilu živijo s svojimi otroki v ustrezno 

prilagojenih ustanovah; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  703 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 
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Predlog uredbe 

Člen 21 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Izvršni direktor imenuje enega ali 

več strokovnjakov med osebjem Agencije, 

ki se napotijo kot uradniki za usklajevanje 

za vsako skupno operacijo ali hitro 

posredovanje na mejah. Izvršni direktor o 

imenovanju obvesti državo članico 

gostiteljico. 

2. Izvršni direktor imenuje enega 

strokovnjaka med osebjem Agencije, ki se 

napoti kot uradnik za usklajevanje za 

vsako skupno operacijo ali hitro 

posredovanje na mejah. Izvršni direktor o 

imenovanju obvesti državo članico 

gostiteljico. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  704 

Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume 

 

Predlog uredbe 

Člen 21 – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) spremlja pravilno izvajanje 

operativnega načrta; 

(b) spremlja pravilno izvajanje 

operativnega načrta, vključno z varstvom 

temeljnih pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  705 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 21 – odstavek 3 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) poroča Agenciji o vidikih, 

povezanih z zagotavljanjem zadostnih 

jamstev države članice gostiteljice, da se 

zagotovi varstvo temeljnih pravic med 

skupno operacijo ali hitrim posredovanjem 

na mejah; 

(d) zagotavlja standarde za 

upravljanje meja EU in spoštovanje 

temeljnih pravic na meji, pri čemer poroča 

Agenciji o vidikih, povezanih z 

zagotavljanjem zadostnih jamstev države 

članice gostiteljice, da se zagotovi varstvo 

temeljnih pravic med skupno operacijo ali 

hitrim posredovanjem na mejah; 
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Or. en 

Predlog spremembe  706 

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

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

 

Predlog uredbe 

Člen 21 – odstavek 3 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) poroča Agenciji o vidikih, 

povezanih z zagotavljanjem zadostnih 

jamstev države članice gostiteljice, da se 

zagotovi varstvo temeljnih pravic med 

skupno operacijo ali hitrim posredovanjem 

na mejah; 

(d) opazuje in spodbuja uporabo 

obstoječih in prihodnjih ukrepov Unije, 

povezanih z upravljanjem zunanjih meja 

in spoštovanjem temeljnih pravic pri 

dejavnostih upravljanja meja, ter poroča 

Agenciji o vidikih, povezanih z 

zagotavljanjem zadostnih jamstev države 

članice gostiteljice, da se zagotovi varstvo 

temeljnih pravic med skupno operacijo ali 

hitrim posredovanjem na mejah; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  707 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Če ocena ranljivosti pokaže, da je 

država članica EU kriva za 

pomanjkljivosti pri varovanju zunanjih 

meja EU, del sredstev za operacije 

Agencije krije ta država članica, pri čemer 

je ta znesek enak znesku, ki bi ga glede na 

oceno ta država morala dodatno nameniti 

za ustrezno upravljanje meja. 

Or. en 
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Predlog spremembe  708 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Predlog uredbe 

Člen 24 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Odlog ali prekinitev skupnih operacij in 

hitrih posredovanj na mejah 

Odlog ali prekinitev operacij 

Or. en 

 

Predlog spremembe  709 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Če pogoji za izvajanje skupnih 

operacij ali hitrih posredovanj na mejah 

niso več izpolnjeni, izvršni direktor potem, 

ko o tem obvesti zadevno državo članico, 

prekine navedene dejavnosti. 

1. Če pogoji za izvajanje skupnih 

operacij ali hitrih posredovanj na mejah, 

pilotnih projektov, podpornih skupin za 

upravljanje migracij, operacij vračanja, 

posredovanj za vračanje ali delovnih 

dogovorov niso več izpolnjeni, izvršni 

direktor potem, ko o tem obvesti zadevno 

državo članico, prekine navedene 

dejavnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  710 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Če pogoji za izvajanje skupnih 

operacij ali hitrih posredovanj na mejah 

niso več izpolnjeni, izvršni direktor potem, 

ko o tem obvesti zadevno državo članico, 

1. Če pogoji za izvajanje skupnih 

operacij ali hitrih posredovanj na mejah 

niso več izpolnjeni, izvršni direktor potem, 

ko o tem obvesti zadevno državo članico in 
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prekine navedene dejavnosti. upravni odbor, prekine navedene 

dejavnosti. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  711 

Elisavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Če pogoji za izvajanje skupnih 

operacij ali hitrih posredovanj na mejah 

niso več izpolnjeni, izvršni direktor potem, 

ko o tem obvesti zadevno državo članico, 

prekine navedene dejavnosti. 

1. Če pogoji za izvajanje skupnih 

operacij ali hitrih posredovanj na mejah 

niso več izpolnjeni, lahko izvršni direktor 

potem, ko o tem obvesti zadevno državo 

članico in se z njo posvetuje, prekine 

navedene dejavnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  712 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Izvršni direktor lahko umakne 

financiranje skupne operacije ali hitrega 

posredovanja na mejah oziroma ga odloži 

ali prekine, če država članica gostiteljica ne 

upošteva operativnega načrta. 

2. Izvršni direktor lahko umakne 

financiranje skupne operacije ali hitrega 

posredovanja na mejah, pilotnega projekta, 

podporne skupine za upravljanje migracij, 

operacije vračanja ali posredovanja za 

vračanje oziroma ga odloži ali prekine, če 

država članica gostiteljica ne upošteva 

operativnega načrta. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  713 

Miriam Dalli 
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Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Izvršni direktor lahko umakne 

financiranje skupne operacije ali hitrega 

posredovanja na mejah oziroma ga odloži 

ali prekine, če država članica gostiteljica ne 

upošteva operativnega načrta. 

2. Izvršni direktor lahko potem, ko o 

tem obvesti zadevno državo članico, 
umakne financiranje skupne operacije, 

hitrega posredovanja na mejah ali 

napotitve podpornih skupin za upravljanje 

migracij oziroma ga odloži ali prekine, če 

država članica gostiteljica ne upošteva 

operativnega načrta. 

Or. en 

Obrazložitev 

Zadevno državo članico bi bilo treba obvestiti, preden izvršni direktor umakne operacijo, da 

lahko država članica sprejme potrebne ukrepe za njen prevzem. 

 

Predlog spremembe  714 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Izvršni direktor delno ali v celoti 

umakne financiranje skupne operacije ali 

hitrega posredovanja na mejah oziroma ga 

odloži ali prekine, če meni, da se resno 

kršijo temeljne pravice ali obveznosti 

zagotavljanja mednarodne zaščite ali da se 

bodo verjetno kršile tudi v prihodnosti. 

3. Izvršni direktor umakne 

financiranje skupne operacije ali hitrega 

posredovanja na mejah, če meni, da se 

resno kršijo temeljne pravice ali obveznosti 

zagotavljanja mednarodne zaščite ali da se 

bodo verjetno kršile tudi v prihodnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  715 

Miriam Dalli 
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Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Izvršni direktor delno ali v celoti 

umakne financiranje skupne operacije ali 

hitrega posredovanja na mejah oziroma ga 

odloži ali prekine, če meni, da se resno 

kršijo temeljne pravice ali obveznosti 

zagotavljanja mednarodne zaščite ali da se 

bodo verjetno kršile tudi v prihodnosti. 

3. Izvršni direktor potem, ko o tem 

obvesti zadevno državo članico, delno ali v 

celoti umakne financiranje skupne 

operacije, hitrega posredovanja na mejah 

ali napotitve podpornih skupin za 

upravljanje migracij oziroma ga odloži ali 

prekine, če meni, da se resno kršijo 

temeljne pravice ali obveznosti 

zagotavljanja mednarodne zaščite ali da se 

bodo verjetno kršile tudi v prihodnosti. 

Izvršni direktor o tej odločitvi obvesti 

upravni odbor. 

Or. en 

Obrazložitev 

Državo članico bi bilo treba obvestiti o vsaki odločitvi, ki jo sprejme izvršni direktor in ki 

neposredno vpliva na zadevno državo članico. 

 

Predlog spremembe  716 

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

Kyrkos, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Izvršni direktor delno ali v celoti 

umakne financiranje skupne operacije ali 

hitrega posredovanja na mejah oziroma ga 

odloži ali prekine, če meni, da se resno 

kršijo temeljne pravice ali obveznosti 

zagotavljanja mednarodne zaščite ali da se 

bodo verjetno kršile tudi v prihodnosti. 

3. Izvršni direktor delno ali v celoti 

umakne financiranje skupne operacije ali 

hitrega posredovanja na mejah oziroma ga 

odloži ali prekine, če meni, da se resno 

kršijo temeljne pravice ali obveznosti 

zagotavljanja mednarodne zaščite ali da se 

bodo verjetno kršile tudi v prihodnosti. 

Agencija v ta namen določi in objavi 

merila, na podlagi katerih se sprejme 

odločitev o odlogu, prekinitvi ali umiku 

financiranja skupne operacije ali hitrega 

posredovanja na mejah. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  717 

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

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

 

Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Izvršni direktor delno ali v celoti 

umakne financiranje skupne operacije ali 

hitrega posredovanja na mejah oziroma ga 

odloži ali prekine, če meni, da se resno 

kršijo temeljne pravice ali obveznosti 

zagotavljanja mednarodne zaščite ali da se 

bodo verjetno kršile tudi v prihodnosti. 

3. Izvršni direktor v tesnem 

sodelovanju s svetovalnim forumom in 

uradom za temeljne pravice delno ali v 

celoti umakne financiranje skupne 

operacije ali hitrega posredovanja na mejah 

oziroma ga odloži ali prekine, če meni, da 

se resno kršijo temeljne pravice ali 

obveznosti zagotavljanja mednarodne 

zaščite ali da se bodo verjetno kršile tudi v 

prihodnosti. 

 Ta odločitev se sprejme na podlagi 

objektivnih in javnih meril ter je povezana 

z elementi v zvezi s temeljnimi pravicami 

iz analize tveganja in ocen ranljivosti ter 

rezultati pritožbenega mehanizma. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  718 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Izvršni direktor delno ali v celoti 

umakne financiranje skupne operacije ali 

hitrega posredovanja na mejah oziroma ga 

odloži ali prekine, če meni, da se resno 

kršijo temeljne pravice ali obveznosti 

zagotavljanja mednarodne zaščite ali da se 

bodo verjetno kršile tudi v prihodnosti. 

3. Izvršni direktor delno ali v celoti 

umakne financiranje skupne operacije, 

hitrega posredovanja na mejah, pilotnega 

projekta, podpornih skupin za upravljanje 

migracij, operacije vračanja, 

posredovanja za vračanje ali delovnega 

dogovora, oziroma ga odloži ali prekine, če 

meni, da se resno kršijo temeljne pravice 
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ali obveznosti zagotavljanja mednarodne 

zaščite ali da se bodo verjetno kršile tudi v 

prihodnosti. Izvršni direktor na podlagi 

priporočil uradnika za temeljne pravice 

ter po posvetovanju s svetovalnim 

forumom in drugimi ustreznimi akterji 

sprejme merila za umik financiranja, 

odlog ali prekinitev dejavnosti Agencije. 

Upoštevajo se ugotovitve uradnika za 

temeljne pravice v okviru pritožbenega 

mehanizma. Uradnik za temeljne pravice 

lahko priporoči umik financiranja 

oziroma odlog ali prekinitev dejavnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  719 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Izvršni direktor delno ali v celoti 

umakne financiranje skupne operacije ali 

hitrega posredovanja na mejah oziroma ga 

odloži ali prekine, če meni, da se resno 

kršijo temeljne pravice ali obveznosti 

zagotavljanja mednarodne zaščite ali da se 

bodo verjetno kršile tudi v prihodnosti. 

3. Izvršni direktor delno ali v celoti 

umakne financiranje skupne operacije, 

hitrega posredovanja na mejah, pilotnega 

projekta, podpornih skupin za upravljanje 

migracij, operacije vračanja, 

posredovanja za vračanje ali delovnega 

dogovora, oziroma ga odloži ali prekine, če 

meni, da se resno kršijo temeljne pravice 

ali obveznosti zagotavljanja mednarodne 

zaščite ali da se bodo verjetno kršile tudi v 

prihodnosti. Izvršni direktor na podlagi 

priporočil uradnika za temeljne pravice 

ter po posvetovanju s svetovalnim 

forumom in drugimi ustreznimi akterji 

sprejme merila za umik financiranja, 

odlog ali prekinitev dejavnosti Agencije. 

Uradnik za temeljne pravice lahko 

priporoči umik financiranja oziroma 

odlog ali prekinitev dejavnosti. 

Or. en 
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Predlog spremembe  720 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Agencija je za vse stroške, ki jih 

krije v skladu s členom 23 te uredbe, 

odgovorna do dejanske vrnitve mejnih in 

obalnih straž v njihove države članice. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  721 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek 3 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3b. Zadevna država članica lahko 

odločitev izvršnega direktorja o prekinitvi 

ali prenehanju skupnih operacij in hitrih 

posredovanj na mejah izpodbija pri 

upravnem odboru. 

Or. fr 

Obrazložitev 

V skladu s členom 61(h) upravni odbor disciplinsko ukrepa zoper izvršnega direktorja in v 

dogovoru z izvršnim direktorjem zoper njegovega namestnika. 

 

Predlog spremembe  722 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Predlog uredbe 

Člen 25 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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Vrednotenje skupnih operacij in hitrih 

posredovanj na mejah 

Vrednotenje operacij 

Or. en 

 

Predlog spremembe  723 

Barbara Spinelli, Kostas Hrisogonos 

 

Predlog uredbe 

Člen 25 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Izvršni direktor ovrednoti rezultate skupnih 

operacij in hitrih posredovanj na mejah ter 

upravnemu odboru v 60 dneh po zaključku 

navedenih operacij in projektov posreduje 

podrobna poročila o vrednotenju skupaj z 

opažanji uradnika za temeljne pravice. 

Agencija opravi obsežno primerjalno 

analizo navedenih rezultatov za povečanje 

kakovosti, usklajenosti in učinkovitosti 

prihodnjih skupnih operacij in hitrih 

posredovanj na mejah ter jo vključi v 

konsolidirano letno poročilo o dejavnostih. 

Izvršni direktor ovrednoti rezultate skupnih 

operacij, hitrih posredovanj na mejah, 

pilotnih projektov, podpornih skupin za 

upravljanje migracij, operacij vračanja, 

posredovanj za vračanje in operativnega 

sodelovanja s tretjimi državami, vključno 

na področju temeljnih pravic, ter 

upravnemu odboru v 60 dneh po zaključku 

navedenih operacij in projektov posreduje 

podrobna poročila o vrednotenju skupaj z 

opažanji uradnika za temeljne pravice in 

svetovalnega foruma FRONTEX. 

Agencija opravi obsežno primerjalno 

analizo navedenih rezultatov za povečanje 

kakovosti, usklajenosti in učinkovitosti 

prihodnjih dejavnosti ter jo vključi v 

konsolidirano letno poročilo o dejavnostih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  724 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 25 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Izvršni direktor ovrednoti rezultate skupnih 

operacij in hitrih posredovanj na mejah ter 

upravnemu odboru v 60 dneh po zaključku 

navedenih operacij in projektov posreduje 

Izvršni direktor ovrednoti rezultate skupnih 

operacij, hitrih posredovanj na mejah, 

pilotnih projektov, podpornih skupin za 

upravljanje migracij, operacij vračanja, 
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podrobna poročila o vrednotenju skupaj z 

opažanji uradnika za temeljne pravice. 

Agencija opravi obsežno primerjalno 

analizo navedenih rezultatov za povečanje 

kakovosti, usklajenosti in učinkovitosti 

prihodnjih skupnih operacij in hitrih 

posredovanj na mejah ter jo vključi v 

konsolidirano letno poročilo o dejavnostih. 

posredovanj za vračanje in operativnega 

sodelovanja s tretjimi državami, vključno 

na področju temeljnih pravic, ter 

upravnemu odboru v 60 dneh po zaključku 

navedenih operacij in projektov posreduje 

podrobna poročila o vrednotenju skupaj z 

opažanji uradnika za temeljne pravice. 

Agencija opravi obsežno primerjalno 

analizo navedenih rezultatov za povečanje 

kakovosti, usklajenosti in učinkovitosti 

prihodnjih dejavnosti ter jo vključi v 

konsolidirano letno poročilo o dejavnostih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  725 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Predlog uredbe 

Člen 25 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Izvršni direktor ovrednoti rezultate skupnih 

operacij in hitrih posredovanj na mejah ter 

upravnemu odboru v 60 dneh po zaključku 

navedenih operacij in projektov posreduje 

podrobna poročila o vrednotenju skupaj z 

opažanji uradnika za temeljne pravice. 

Agencija opravi obsežno primerjalno 

analizo navedenih rezultatov za povečanje 

kakovosti, usklajenosti in učinkovitosti 

prihodnjih skupnih operacij in hitrih 

posredovanj na mejah ter jo vključi v 

konsolidirano letno poročilo o dejavnostih. 

Izvršni direktor ovrednoti rezultate skupnih 

operacij, hitrih posredovanj na mejah, 

pilotnih projektov, podpornih skupin za 

upravljanje migracij, operacij vračanja, 

posredovanj za vračanje in operativnega 

sodelovanja s tretjimi državami, vključno 

na področju temeljnih pravic, ter 

upravnemu odboru v 60 dneh po zaključku 

navedenih operacij in projektov posreduje 

podrobna poročila o vrednotenju skupaj z 

opažanji uradnika za temeljne pravice. 

Agencija opravi obsežno primerjalno 

analizo navedenih rezultatov za povečanje 

kakovosti, usklajenosti in učinkovitosti 

prihodnjih operacij ter jo vključi v 

konsolidirano letno poročilo o dejavnostih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  726 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat 
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Predlog uredbe 

Poglavje 2 – oddelek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  727 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Predlog uredbe 

Člen 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 26 črtano 

Urad za vračanje  

1. Urad za vračanje je odgovoren za 

izvajanje dejavnosti Agencije v zvezi z 

vrnitvijo, in sicer v skladu s temeljnimi 

pravicami in splošnimi načeli prava Unije 

ter mednarodnega prava, vključno z 

zaščito beguncev in obveznostmi glede 

človekovih pravic. Urad za vračanje zlasti: 

 

(a) na tehnični in operativni ravni ter v 

sodelovanju z ustreznimi organi tretjih 

držav in drugimi ustreznimi deležniki 

usklajuje dejavnosti držav članic v zvezi v 

vrnitvijo, da se zagotovi integrirani sistem 

upravljanja vrnitve med pristojnimi 

organi držav članic; 

 

(b) zagotavlja operativno podporo 

državam članicam, katerih sistemi vrnitve 

so pod posebnim pritiskom; 

 

(c) usklajuje uporabo ustreznih 

informacijskih sistemov in zagotavlja 

podporo konzularnemu sodelovanju pri 

identifikaciji državljanov tretjih držav ter 

pridobitvi potovalnih dokumentov, 

organizira in usklajuje operacije vračanja 

ter zagotavlja podporo pri prostovoljni 

zapustitvi; 
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(d) usklajuje dejavnosti Agencije v zvezi z 

vrnitvijo, kot je določeno v tej uredbi; 

 

(e) organizira, spodbuja in usklajuje 

dejavnosti, ki omogočajo izmenjavo 

informacij ter prepoznavanje in 

združevanje najboljših praks v zadevah v 

zvezi z vrnitvijo med državami članicami; 

 

(f) financira ali sofinancira operacije, 

posredovanja in dejavnosti iz tega 

poglavja s sredstvi iz svojega proračuna v 

skladu s finančnimi pravili, ki se 

uporabljajo za Agencijo. 

 

2. Operativna podpora iz točke (b) 

odstavka 1 vključuje ukrep za pomoč 

državam članicam pri postopkih vračanja, 

ki jih izvajajo pristojni nacionalni organi, 

pri čemer se zagotavljajo zlasti: 

 

(a) tolmačenje;  

(b) informacije o tretjih državah vrnitve;  

(c) svetovanje v zvezi z obvladovanjem in 

upravljanjem postopkov vračanja v skladu 

z Direktivo 2008/115/ES; 

 

(d) pomoč pri ukrepih, potrebnih za 

zagotovitev razpoložljivosti povratnikov za 

namene vrnitve in preprečitev njihovega 

pobega. 

 

3. Urad za vračanje si prizadeva za 

vzpostavitev medsebojnega sodelovanja ter 

povezovanja mrež in programov na 

področju vrnitve, ki jih financira Unija, in 

sicer v tesnem sodelovanju z Evropsko 

komisijo in Evropsko migracijsko mrežo43. 

 

4. Agencija lahko uporabi finančna 

sredstva Unije, ki so na voljo za področje 

vrnitve. Agencija zagotovi, da je v njenih 

sporazumih o dodelitvi sredstev z 

državami članicami vsa finančna podpora 

pogojena s popolnim upoštevanjem 

Listine o temeljnih pravicah. 

 

__________________  

43 UL L 131, 21.5.2008, str. 7.  

Or. en 



 

AM\1092761SL.doc 49/143 PE582.071v01-00 

 SL 

 

Predlog spremembe  728 

Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Urad za vračanje je odgovoren za 

izvajanje dejavnosti Agencije v zvezi z 

vrnitvijo, in sicer v skladu s temeljnimi 

pravicami in splošnimi načeli prava Unije 

ter mednarodnega prava, vključno z zaščito 

beguncev in obveznostmi glede človekovih 

pravic. Urad za vračanje zlasti: 

1. Urad za vračanje je odgovoren za 

izvajanje dejavnosti Agencije v zvezi z 

vrnitvijo, in sicer v skladu s temeljnimi 

pravicami in splošnimi načeli prava Unije 

ter mednarodnega prava, vključno z zaščito 

beguncev, obveznostmi glede človekovih 

pravic in pravicami otrok. Urad za 

vračanje zlasti: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  729 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Urad za vračanje je odgovoren za 

izvajanje dejavnosti Agencije v zvezi z 

vrnitvijo, in sicer v skladu s temeljnimi 

pravicami in splošnimi načeli prava Unije 

ter mednarodnega prava, vključno z zaščito 

beguncev in obveznostmi glede človekovih 

pravic. Urad za vračanje zlasti: 

1. Urad za vračanje je odgovoren za 

izvajanje dejavnosti Agencije v zvezi z 

vrnitvijo, in sicer v skladu s temeljnimi 

pravicami in splošnimi načeli prava Unije 

ter mednarodnega prava, in obveznostmi 

glede človekovih pravic. Urad za vračanje 

zlasti: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  730 

Brice Hortefeux, Rachida Dati, Arnaud Danjean 

 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 1 – točka a 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) na tehnični in operativni ravni ter v 

sodelovanju z ustreznimi organi tretjih 

držav in drugimi ustreznimi deležniki 

usklajuje dejavnosti držav članic v zvezi v 

vrnitvijo, da se zagotovi integrirani sistem 

upravljanja vrnitve med pristojnimi organi 

držav članic; 

(a) na tehnični in operativni ravni ter v 

sodelovanju z ustreznimi organi tretjih 

držav in drugimi ustreznimi deležniki 

usklajuje dejavnosti držav članic v zvezi v 

vrnitvijo, vključno s prostovoljnimi 

vrnitvami, da se zagotovi integrirani sistem 

upravljanja vrnitve med pristojnimi organi 

držav članic; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  731 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) na tehnični in operativni ravni ter v 

sodelovanju z ustreznimi organi tretjih 

držav in drugimi ustreznimi deležniki 

usklajuje dejavnosti držav članic v zvezi v 

vrnitvijo, da se zagotovi integrirani sistem 

upravljanja vrnitve med pristojnimi organi 

držav članic; 

(a) na tehnični in operativni ravni ter v 

sodelovanju z nadzorniki prisilne vrnitve 

in drugimi ustreznimi deležniki usklajuje 

dejavnosti držav članic v zvezi v vrnitvijo, 

da se zagotovi integrirani sistem 

upravljanja vrnitve med pristojnimi organi 

držav članic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  732 

Jaromír Štětina 

 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) na tehnični in operativni ravni ter v 

sodelovanju z ustreznimi organi tretjih 

držav in drugimi ustreznimi deležniki 

usklajuje dejavnosti držav članic v zvezi v 

vrnitvijo, da se zagotovi integrirani sistem 

(a) na tehnični in operativni ravni ter v 

sodelovanju z ustreznimi organi tretjih 

držav in drugimi ustreznimi deležniki 

usklajuje dejavnosti držav članic v zvezi v 

vrnitvijo, vključno s prostovoljnimi 
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upravljanja vrnitve med pristojnimi organi 

držav članic; 

vrnitvami, da se zagotovi integrirani sistem 

upravljanja vrnitve med pristojnimi organi 

držav članic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  733 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) na tehnični in operativni ravni ter v 

sodelovanju z ustreznimi organi tretjih 

držav in drugimi ustreznimi deležniki 

usklajuje dejavnosti držav članic v zvezi v 

vrnitvijo, da se zagotovi integrirani sistem 

upravljanja vrnitve med pristojnimi organi 

držav članic; 

(a) na tehnični in operativni ravni ter v 

sodelovanju z ustreznimi organi tretjih 

držav in drugimi ustreznimi deležniki 

usklajuje dejavnosti držav članic v zvezi v 

vrnitvijo, vključno s prostovoljnimi 

vrnitvami, da se zagotovi integrirani sistem 

upravljanja vrnitve med pristojnimi organi 

držav članic; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  734 

Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge 

 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) na tehnični in operativni ravni ter v 

sodelovanju z ustreznimi organi tretjih 

držav in drugimi ustreznimi deležniki 

usklajuje dejavnosti držav članic v zvezi v 

vrnitvijo, da se zagotovi integrirani sistem 

upravljanja vrnitve med pristojnimi organi 

držav članic; 

(a) na tehnični in operativni ravni ter v 

sodelovanju z ustreznimi organi tretjih 

držav in drugimi ustreznimi deležniki 

usklajuje dejavnosti držav članic v zvezi v 

vrnitvijo, da se zagotovi integrirani sistem 

upravljanja vrnitve med pristojnimi organi 

držav članic, vključno s prostovoljno 

zapustitvijo; 

Or. en 
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Predlog spremembe  735 

Jaromír Štětina 

 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 1 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) sodeluje s tretjimi državami, da bi 

olajšali dejavnosti držav članic v zvezi z 

vrnitvijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  736 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 1 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) na tehnični in operativni ravni 

usklajuje prostovoljne vrnitve iz držav 

članic s pomočjo ter zagotavlja pomoč v 

fazi pred odhodom, fazi potovanja in fazi 

po prihodu, pri čemer upošteva potrebe 

ranljivih migrantov; 

Or. en 

Obrazložitev 

V akcijskemu načrtu EU o vračanju (COM(2015)453) je navedeno: „Prostovoljno vračanje 

migrantov z neurejenim statusom v matične države, kadar je le možno, je še vedno 

najprimernejša možnost.“ Ker se s predlagano uredbo načrtuje okrepljena vloga Agencije na 

področju vrnitve, se predvidi možnost, da Agencija usklajuje prostovoljne vrnitve iz držav 

članic EU na tehnični in operativni ravni, pri čemer so zajeti vsi koraki postopka prostovoljne 

vrnitve, vključno s fazo pred odhodom, fazo potovanja in fazo po prihodu. 

 

Predlog spremembe  737 

Ska Keller 
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Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) usklajuje uporabo ustreznih 

informacijskih sistemov in zagotavlja 

podporo konzularnemu sodelovanju pri 

identifikaciji državljanov tretjih držav ter 

pridobitvi potovalnih dokumentov, 

organizira in usklajuje operacije vračanja 

ter zagotavlja podporo pri prostovoljni 

zapustitvi; 

(c) usklajuje uporabo ustreznih 

informacijskih sistemov in zagotavlja 

podporo konzularnemu sodelovanju pri 

identifikaciji državljanov tretjih držav ter 

pridobitvi potovalnih dokumentov, ne da 

bi razkril, ali je državljan tretje države 

zaprosil za azil, organizira in usklajuje 

operacije vračanja ter zagotavlja podporo 

pri prostovoljni zapustitvi; 

Or. en 

Obrazložitev 

Člen 25 Ženevske konvencije, ki se nanaša na upravno pomoč, odraža tudi dejstvo, da se 

begunec ne more zanašati na nacionalno zaščito svoje države izvora. Namenjen je tudi 

preprečevanju tega, da je begunec izpostavljen pregonu zaradi stika z organi svoje države 

izvora in da se ogrozijo družinski člani in/ali prijatelji, ki so ostali v državi izvora. 

 

Predlog spremembe  738 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) usklajuje uporabo ustreznih 

informacijskih sistemov in zagotavlja 

podporo konzularnemu sodelovanju pri 

identifikaciji državljanov tretjih držav ter 

pridobitvi potovalnih dokumentov, 

organizira in usklajuje operacije vračanja 

ter zagotavlja podporo pri prostovoljni 

zapustitvi; 

(c) usklajuje uporabo ustreznih 

informacijskih sistemov in zagotavlja 

podporo konzularnemu sodelovanju pri 

identifikaciji državljanov tretjih držav ter 

pridobitvi potovalnih dokumentov, sproža, 

organizira in usklajuje operacije vračanja 

ter zagotavlja podporo pri prostovoljni 

zapustitvi v sodelovanju z državami 

članicami; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  739 

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

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) usklajuje dejavnosti Agencije v 

zvezi z vrnitvijo, kot je določeno v tej 

uredbi; 

(d) usklajuje in/ali organizira 

dejavnosti Agencije v zvezi z vrnitvijo, kot 

je določeno v tej uredbi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  740 

Michał Boni 

 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 1 – točka (e) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) organizira, spodbuja in usklajuje 

dejavnosti, ki omogočajo izmenjavo 

informacij ter prepoznavanje in 

združevanje najboljših praks v zadevah v 

zvezi z vrnitvijo med državami članicami; 

(e) organizira, spodbuja in usklajuje 

dejavnosti, ki omogočajo izmenjavo 

informacij ter prepoznavanje in 

združevanje najboljših praks v zadevah v 

zvezi z vrnitvijo med državami članicami 

in v sodelovanju s tretjimi državami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  741 

Csaba Sógor, Traian Ungureanu 

 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 1 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) financira ali sofinancira operacije, 

posredovanja in dejavnosti iz tega poglavja 

s sredstvi iz svojega proračuna v skladu s 

finančnimi pravili, ki se uporabljajo za 

Agencijo. 

(f) financira ali sofinancira operacije, 

posredovanja in dejavnosti iz tega poglavja 

iz svojega proračuna v skladu s finančnimi 

pravili, ki se uporabljajo za Agencijo. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  742 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 1 – točka f a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fa) svetuje državam članicah in jih 

podpira pri izvajanju postopkov vračanja 

v skladu z direktivo iz leta 2008 o skupnih 

standardih in postopkih v državah 

članicah za vračanje nezakonito 

prebivajočih državljanov tretjih držav. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  743 

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

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) informacije o tretjih državah 

vrnitve; 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Naloga evropske mejne in obalne straže ne bi smela biti zagotavljanje informacij o tretjih 

državah. ESZD in EASO že zagotavljata veliko informacij o tretjih državah/tretjih državah 

izvora itd. 

 

Predlog spremembe  744 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel 
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Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) informacije o tretjih državah 

vrnitve; 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Agencija ni in ne more biti odgovorna za ocenjevanje, ali je tretja država primerna država za 

vrnitev v skladu s pravom Unije. Za tako nalogo je primernejša specializirana agencija Unije, 

kot je EASO ali FRA. 

 

Predlog spremembe  745 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) informacije o tretjih državah 

vrnitve; 

(b) informacije o tretjih državah 

vrnitve, vključno z informacijami o 

razmerah na področju temeljnih pravic, v 

sodelovanju z Evropskim azilnim 

podpornim uradom in Agencijo Evropske 

unije za temeljne pravice; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  746 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) pomoč pri ukrepih, potrebnih za 

zagotovitev razpoložljivosti povratnikov za 

namene vrnitve in preprečitev njihovega 

(d) pomoč pri ukrepih, ki so legitimni, 

sorazmerni in potrebni za zagotovitev 

razpoložljivosti povratnikov za namene 

vrnitve in preprečitev njihovega pobega, v 
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pobega. skladu z Direktivo 2008/115/ES in 

mednarodnim pravom. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  747 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) pomoč pri ukrepih, potrebnih za 

zagotovitev razpoložljivosti povratnikov za 

namene vrnitve in preprečitev njihovega 

pobega. 

(d) pomoč pri ukrepih, ki so legitimni, 

sorazmerni in potrebni za zagotovitev 

razpoložljivosti povratnikov za namene 

vrnitve, preprečitev njihovega pobega in 

svetovanje o alternativnih možnostih 

pridržanju, v skladu z 

Direktivo 2008/115/ES in mednarodnim 

pravom. 

Or. en 

Obrazložitev 

Člen 15 Direktive 2008/115/ES in člen 8(2) Direktive 2013/33/EU določata, da morajo 

države članice EU zagotoviti, da se pridržanje uporablja kot skrajni ukrep, ki se uporablja, 

„če v določenem primeru ni možno učinkovito uporabiti drugih zadostnih, vendar manj 

prisilnih ukrepov“. Agencija tako državam članicam zagotavlja pomoč pri ukrepih, ki so 

legitimni, sorazmerni in potrebni, pri čemer se osredotoča na nasvete o alternativnih 

možnostih pridržanju, v skladu s členom 15 Direktive 2008/115/EU in členom 8 

Direktive 2013/33/EU. 

 

Predlog spremembe  748 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Džambazki, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-

aho 

 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Agencija lahko uporabi finančna 4. Agencija lahko uporabi finančna 
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sredstva Unije, ki so na voljo za področje 

vrnitve. Agencija zagotovi, da je v njenih 

sporazumih o dodelitvi sredstev z državami 

članicami vsa finančna podpora pogojena s 

popolnim upoštevanjem Listine o 

temeljnih pravicah. 

sredstva Unije, ki so na voljo za področje 

vrnitve. Agencija zagotovi, da je v njenih 

sporazumih z organi tretjih držav 

določeno, da je vsa finančna podpora 

pogojena s sklenitvijo sporazuma o 

ponovnem sprejemu oseb. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  749 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija v skladu z Direktivo 

2008/115/ES in ne glede na vsebino odločb 

o vrnitvi zagotovi potrebno pomoč ter na 

zahtevo ene ali več sodelujočih držav 

članic uskladi ali organizira operacije 

vračanja, vključno z zakupom zrakoplova 

za namen takih operacij. Agencija lahko 

na lastno pobudo državam članicam 

predlaga uskladitev ali organizacijo 

operacij vračanja. 

1. Agencija v skladu z Direktivo 

2008/115/ES in ne glede na vsebino odločb 

o vrnitvi zagotovi potrebno pomoč ter na 

zahtevo ene ali več sodelujočih držav 

članic uskladi ali organizira operacije 

vračanja, vključno z zakupom zrakoplova 

za namen takih operacij. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  750 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija v skladu z Direktivo 

2008/115/ES in ne glede na vsebino odločb 

o vrnitvi zagotovi potrebno pomoč ter na 

zahtevo ene ali več sodelujočih držav 

članic uskladi ali organizira operacije 

vračanja, vključno z zakupom zrakoplova 

za namen takih operacij. Agencija lahko na 

1. Agencija v skladu z Direktivo 

2008/115/ES in ne glede na vsebino odločb 

o vrnitvi zagotovi potrebno pomoč ter na 

zahtevo ene ali več sodelujočih držav 

članic uskladi ali organizira operacije 

vračanja, vključno z zakupom zrakoplova 

za namen takih operacij. Agencija lahko na 
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lastno pobudo državam članicam predlaga 

uskladitev ali organizacijo operacij 

vračanja. 

lastno pobudo državam članicam predlaga 

uskladitev ali organizacijo operacij 

vračanja, vključno z najemom zrakoplova 

za namen takih operacij. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  751 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Agencija ne usklajuje, organizira 

ali predlaga operacij vračanja v tretje 

države, za katere so bila z analizami 

tveganja ali poročili uradnika za temeljne 

pravice, agencij EU, organov za človekove 

pravice ter medvladnih in nevladnih 

organizacij odkrita tveganja kršitev 

temeljnih pravic ali resne pomanjkljivosti 

v zadevnem civilnem in kazenskem pravu 

ali postopkih. 

Or. en 

Obrazložitev 

Člen 19(2) Listine EU o temeljnih pravicah določa: „Nihče se ne sme odstraniti, izgnati ali 

izročiti državi, v kateri obstaja zanj resna nevarnost, da bo podvržen smrtni kazni, mučenju 

ali drugemu nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.“ 

 

Predlog spremembe  752 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Agencija ne usklajuje, organizira 

ali predlaga operacij vračanja iz držav 
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članic, ki veljavne zakonodaje Unije, zlasti 

Direktive 2008/115/ES, 

Direktive 2013/32/EU (ki nadomešča 

Direktivo 2005/85/ES) in 

Direktive 2011/95/EU, ne izvajajo v celoti, 

ali v tretje države, za katere so bila z 

analizami tveganja ali poročili uradnika 

za temeljne pravice, agencij EU, organov 

za človekove pravice ter medvladnih in 

nevladnih organizacij odkrita tveganja 

kršitev temeljnih pravic ali resne 

pomanjkljivosti v zadevnem civilnem in 

kazenskem pravu ali postopkih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  753 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice najmanj enkrat na 

mesec obvestijo Agencijo o svojih 

načrtovanih nacionalnih operacijah 

vračanja ter o svojih potrebah po pomoči 

ali usklajevanju, ki ga zagotovi Agencija. 

Agencija pripravi osveževani operativni 

načrt, da bi državam članicam, ki to 

zahtevajo, zagotovila potrebno operativno 

okrepitev, vključno s tehnično opremo. 

Agencija lahko na lastno pobudo v 

osveževani operativni načrt vključi datume 

in namembne kraje vrnitve, ki se ji zdijo 

potrebni, in sicer na podlagi ocene potreb. 

Upravni odbor o načinu delovanja 

osveževanega operativnega načrta odloči 

na predlog izvršnega direktorja. 

2. Države članice najmanj enkrat na 

mesec obvestijo Agencijo o svojih 

načrtovanih nacionalnih operacijah 

vračanja ter o svojih potrebah po pomoči 

ali usklajevanju, ki ga zagotovi Agencija. 

Agencija pripravi osveževani operativni 

načrt, da bi državam članicam, ki to 

zahtevajo, zagotovila potrebno operativno 

okrepitev, vključno s tehnično opremo. 

Agencija lahko v osveževani operativni 

načrt vključi datume in namembne kraje 

vrnitve, ki se državam članicam, ki to 

zahtevajo, zdijo potrebni, in sicer na 

podlagi ocene potreb. Upravni odbor o 

načinu delovanja osveževanega 

operativnega načrta odloči na predlog 

izvršnega direktorja. 

Or. en 
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Predlog spremembe  754 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice najmanj enkrat na 

mesec obvestijo Agencijo o svojih 

načrtovanih nacionalnih operacijah 

vračanja ter o svojih potrebah po pomoči 

ali usklajevanju, ki ga zagotovi Agencija. 

Agencija pripravi osveževani operativni 

načrt, da bi državam članicam, ki to 

zahtevajo, zagotovila potrebno operativno 

okrepitev, vključno s tehnično opremo. 

Agencija lahko na lastno pobudo v 

osveževani operativni načrt vključi datume 

in namembne kraje vrnitve, ki se ji zdijo 

potrebni, in sicer na podlagi ocene potreb. 

Upravni odbor o načinu delovanja 

osveževanega operativnega načrta odloči 

na predlog izvršnega direktorja. 

2. Države članice najmanj enkrat na 

mesec obvestijo Agencijo o svojih 

načrtovanih nacionalnih operacijah 

vračanja ter o svojih potrebah po pomoči 

ali usklajevanju, ki ga zagotovi Agencija. 

Agencija pripravi osveževani operativni 

načrt, da bi državam članicam, ki to 

zahtevajo, zagotovila potrebno operativno 

okrepitev, vključno s tehnično opremo. 

Agencija lahko na lastno pobudo ali na 

zahtevo države članice v osveževani 

operativni načrt vključi datume in 

namembne kraje vrnitve, ki se ji zdijo 

potrebni, in sicer na podlagi ocene potreb. 

Upravni odbor o načinu delovanja 

osveževanega operativnega načrta odloči 

na predlog izvršnega direktorja. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  755 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice najmanj enkrat na 

mesec obvestijo Agencijo o svojih 

načrtovanih nacionalnih operacijah 

vračanja ter o svojih potrebah po pomoči 

ali usklajevanju, ki ga zagotovi Agencija. 

Agencija pripravi osveževani operativni 

načrt, da bi državam članicam, ki to 

zahtevajo, zagotovila potrebno operativno 

okrepitev, vključno s tehnično opremo. 

Agencija lahko na lastno pobudo v 

osveževani operativni načrt vključi datume 

2. Države članice najmanj enkrat na 

mesec obvestijo Agencijo o svojih 

načrtovanih nacionalnih operacijah 

vračanja ter o svojih potrebah po pomoči 

ali usklajevanju, ki ga zagotovi Agencija. 

Agencija pripravi osveževani operativni 

načrt, da bi državam članicam, ki to 

zahtevajo, zagotovila potrebno operativno 

okrepitev, vključno s tehnično opremo. 

Agencija lahko na lastno pobudo ali na 

zahtevo države članice v osveževani 
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in namembne kraje vrnitve, ki se ji zdijo 

potrebni, in sicer na podlagi ocene potreb. 

Upravni odbor o načinu delovanja 

osveževanega operativnega načrta odloči 

na predlog izvršnega direktorja. 

operativni načrt vključi datume in 

namembne kraje vrnitve, ki se ji zdijo 

potrebni, in sicer na podlagi ocene potreb. 

Upravni odbor o načinu delovanja 

osveževanega operativnega načrta odloči 

na predlog izvršnega direktorja. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  756 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Agencija, sodelujoče države 

članice in sodelujoče tretje države, ki 

sodelujejo pri vseh operacijah vračanja in 

posredovanjih za vračanje, na predlog 

izvršnega direktorja sprejmejo dogovor o 

zavezujočih operativnih načrtih za vse 

operacije vračanja in posredovanja za 

vračanje, ki jih podpira in usklajuje 

Agencija. Operativni načrti se pripravijo v 

skladu s členom 15 in zajemajo vse vidike, 

ki so potrebni za izvajanje operacij 

vračanja, med drugim vključno s postopki 

za spremljanje in poročanje ter 

pritožbenimi mehanizmi, in podrobne 

določbe o izvajanju temeljnih pravic in 

ukrepov za zaščito pravne države s 

sklicevanjem na ustrezne standarde in 

pravila ravnanja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  757 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Agencija lahko daje potrebno 

pomoč in na zahtevo sodelujočih držav 

članic zagotovi ali na lastno pobudo 

predlaga uskladitev ali organizacijo 

operacij vračanja, pri čemer prevozna 

sredstva in spremljevalce pri prisilni 

vrnitvi zagotovi tretja država vrnitve 

(„zbirne operacije vračanja“). Sodelujoče 

države članice in Agencija zagotovijo 

spoštovanje temeljnih pravic in sorazmerno 

uporabo sredstev omejevanja med celotno 

operacijo odstranitve. Med celotno 

operacijo vračanja in do prihoda v tretjo 

državo vrnitve sta prisotna vsaj en 

predstavnik države članice in en nadzornik 

prisilne vrnitve iz skupine iz člena 28. 

3. Agencija lahko daje potrebno 

pomoč in na zahtevo sodelujočih držav 

članic zagotovi uskladitev ali organizacijo 

operacij vračanja, pri čemer prevozna 

sredstva zagotovi tretja država vrnitve 

(„zbirne operacije vračanja“). Sodelujoče 

države članice in Agencija zagotovijo 

spoštovanje temeljnih pravic in sorazmerno 

uporabo sredstev omejevanja med celotno 

operacijo odstranitve. Med celotno 

operacijo vračanja in do prihoda v tretjo 

državo vrnitve sta prisotna vsaj en 

predstavnik države članice in en nadzornik 

prisilne vrnitve iz skupine iz člena 28. 

Or. en 

Obrazložitev 

Smernica 20(3) Sveta Evrope iz dokumenta z dvajsetimi smernicami o prisilnem vračanju 

(„Twenty Guidelines on Forced Return“) določa, da bi bilo treba operacije prisilnega 

vračanja v celoti dokumentirati, zlasti v zvezi z vsemi bistvenimi incidenti, ki se zgodijo, ali 

prisilnimi sredstvi, ki se uporabijo med operacijo. V pravilih Frontexa glede ravnanja za 

skupne operacije vračanja („Code of Conduct for Joint Return Operations“; člen 14(6)) je 

poudarjena obveznost nadzornikov prisilne vrnitve, da Frontexu pravočasno pošljejo poročilo 

po koncu skupne operacije vračanja in svoja opažanja vključijo v končno poročilo o operaciji 

vračanja, ki ga predložijo Frontexu. 

 

Predlog spremembe  758 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Agencija lahko daje potrebno 

pomoč in na zahtevo sodelujočih držav 

članic zagotovi ali na lastno pobudo 

predlaga uskladitev ali organizacijo 

operacij vračanja, pri čemer prevozna 

3. Agencija lahko daje potrebno 

pomoč in na zahtevo sodelujočih držav 

članic zagotovi ali na lastno pobudo 

predlaga uskladitev ali organizacijo 

operacij vračanja, pri čemer prevozna 
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sredstva in spremljevalce pri prisilni vrnitvi 

zagotovi tretja država vrnitve („zbirne 

operacije vračanja“). Sodelujoče države 

članice in Agencija zagotovijo spoštovanje 

temeljnih pravic in sorazmerno uporabo 

sredstev omejevanja med celotno operacijo 

odstranitve. Med celotno operacijo 

vračanja in do prihoda v tretjo državo 

vrnitve sta prisotna vsaj en predstavnik 

države članice in en nadzornik prisilne 

vrnitve iz skupine iz člena 28. 

sredstva in spremljevalce pri prisilni vrnitvi 

zagotovi tretja država vrnitve („zbirne 

operacije vračanja“), če navedeno tretjo 

državo zavezuje Evropska konvencija o 

človekovih pravicah. Agencija zagotovi 

spoštovanje temeljnih pravic in sorazmerno 

uporabo sredstev omejevanja med celotno 

operacijo odstranitve. Med celotno 

operacijo vračanja in do prihoda v tretjo 

državo vrnitve sta prisotna vsaj en 

predstavnik države članice in en nadzornik 

prisilne vrnitve iz skupine iz člena 28. 

Or. en 

Obrazložitev 

Če naj bi operacije vračanja izvajale tretje države, je nujna jasnost glede odgovornosti za 

zagotavljanje, da je operacija skladna z zahtevami prava Unije na področju temeljnih pravic. 

Če želi Agencija pomagati pri taki operaciji vračanja ali jo organizirati, bi morala imeti to 

odgovornost. 

 

Predlog spremembe  759 

Ana Gomes 

 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Agencija lahko daje potrebno 

pomoč in na zahtevo sodelujočih držav 

članic zagotovi ali na lastno pobudo 

predlaga uskladitev ali organizacijo 

operacij vračanja, pri čemer prevozna 

sredstva in spremljevalce pri prisilni vrnitvi 

zagotovi tretja država vrnitve („zbirne 

operacije vračanja“). Sodelujoče države 

članice in Agencija zagotovijo spoštovanje 

temeljnih pravic in sorazmerno uporabo 

sredstev omejevanja med celotno operacijo 

odstranitve. Med celotno operacijo 

vračanja in do prihoda v tretjo državo 

vrnitve sta prisotna vsaj en predstavnik 

države članice in en nadzornik prisilne 

vrnitve iz skupine iz člena 28. 

3. Agencija lahko daje potrebno 

pomoč in na zahtevo sodelujočih držav 

članic zagotovi ali na lastno pobudo 

predlaga uskladitev ali organizacijo 

operacij vračanja, pri čemer prevozna 

sredstva in spremljevalce pri prisilni vrnitvi 

zagotovi tretja država vrnitve („zbirne 

operacije vračanja“). Sodelujoče države 

članice in Agencija zagotovijo spoštovanje 

temeljnih pravic in sorazmerno uporabo 

sredstev omejevanja med celotno operacijo 

odstranitve, pri čemer dosledno zagotovijo 

skladnost z mednarodnim pravom o 

človekovih pravicah, in sicer z načelom 

nevračanja. Med celotno operacijo 

vračanja in do prihoda v tretjo državo 
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vrnitve sta prisotna vsaj en predstavnik 

države članice in en nadzornik prisilne 

vrnitve iz skupine iz člena 28. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  760 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Nadzorniki prisilne vrnitve 

predložijo poročilo o rezultatih svojih 

dejavnosti spremljanja Agenciji in tudi 

uradniku za temeljne pravice. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  761 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Agencija lahko daje potrebno 

pomoč in na zahtevo sodelujočih držav 

članic oziroma tretje države zagotovi ali 

na lastno pobudo predlaga uskladitev ali 

organizacijo operacij vračanja, med 

katerimi se številni povratniki v skladu z 

odločbo tretje države o vrnitvi pošljejo iz te 

tretje države v drugo tretjo državo vrnitve 

(„mešane operacije vračanja“), če tretjo 

državo, ki je izdala odločbo o vrnitvi, 

zavezuje evropska Konvencija o 

človekovih pravicah. Sodelujoče države 

članice in Agencija morajo zagotoviti 

spoštovanje temeljnih pravic in 

sorazmerno uporabo sredstev omejevanja 

med celotno operacijo odstranitve ter 

črtano 



 

PE582.071v01-00 66/143 AM\1092761SL.doc 

SL 

predvsem prisotnost nadzornikov prisilne 

vrnitve in spremljevalcev pri prisilni 

vrnitvi, ki jih zagotovi tretja država. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  762 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Agencija lahko daje potrebno 

pomoč in na zahtevo sodelujočih držav 

članic oziroma tretje države zagotovi ali 

na lastno pobudo predlaga uskladitev ali 

organizacijo operacij vračanja, med 

katerimi se številni povratniki v skladu z 

odločbo tretje države o vrnitvi pošljejo iz te 

tretje države v drugo tretjo državo vrnitve 

(„mešane operacije vračanja“), če tretjo 

državo, ki je izdala odločbo o vrnitvi, 

zavezuje evropska Konvencija o 

človekovih pravicah. Sodelujoče države 

članice in Agencija morajo zagotoviti 

spoštovanje temeljnih pravic in 

sorazmerno uporabo sredstev omejevanja 

med celotno operacijo odstranitve ter 

predvsem prisotnost nadzornikov prisilne 

vrnitve in spremljevalcev pri prisilni 

vrnitvi, ki jih zagotovi tretja država. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Ni jasne utemeljitve, zakaj bi morala Agencija izvajati operacije vračanja državljanov iz 

tretjih držav, za katere veljajo odločbe o vrnitvi, ki jih je izdala tretja država, iz ene tretje 

države v drugo. Pri tem ni povezave z zunanjimi mejami Unije. Poleg tega Agencija ne bi 

mogla zagotoviti, da so odločbe o vrnitvi in postopki vračanja zadevne tretje države skladni s 

pravom Unije in standardi temeljnih pravic. 
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Predlog spremembe  763 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Agencija lahko daje potrebno 

pomoč in na zahtevo sodelujočih držav 

članic oziroma tretje države zagotovi ali 

na lastno pobudo predlaga uskladitev ali 

organizacijo operacij vračanja, med 

katerimi se številni povratniki v skladu z 

odločbo tretje države o vrnitvi pošljejo iz te 

tretje države v drugo tretjo državo vrnitve 

(„mešane operacije vračanja“), če tretjo 

državo, ki je izdala odločbo o vrnitvi, 

zavezuje evropska Konvencija o 

človekovih pravicah. Sodelujoče države 

članice in Agencija morajo zagotoviti 

spoštovanje temeljnih pravic in 

sorazmerno uporabo sredstev omejevanja 

med celotno operacijo odstranitve ter 

predvsem prisotnost nadzornikov prisilne 

vrnitve in spremljevalcev pri prisilni 

vrnitvi, ki jih zagotovi tretja država. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  764 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel 

 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Vsaka operacija vračanja se 

spremlja v skladu s členom 8(6) Direktive 

2008/115/ES. Spremljanje operacij 

vračanja se opravi na podlagi objektivnih 

in preglednih meril ter za celotno operacijo 

vračanja od faze pred odhodom do predaje 

povratnikov tretji državi vrnitve. 

5. Vsaka operacija vračanja se 

spremlja v skladu s členom 8(6) Direktive 

2008/115/ES. Spremljanje operacij 

vračanja izvaja nadzornik prisilne vrnitve 

na podlagi objektivnih in preglednih meril 

ter za celotno operacijo vračanja od faze 

pred odhodom do predaje povratnikov tretji 

državi vrnitve. Nadzornik prisilne vrnitve 

predloži poročilo o spremljanju operacije 
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izvršnemu direktorju in pristojnim 

nacionalnim organom vseh držav članic, 

ki sodelujejo pri tej operaciji. Izvršni 

direktor oziroma pristojni nacionalni 

organi zagotovijo morebitno ustrezno 

naknadno spremljanje. 

Or. en 

Obrazložitev 

Treba je pojasniti, da morajo biti poročila v okviru spremljanja operacij vračanja predložena 

izvršnemu direktorju in pristojnim nacionalnim organom, da se zagotovi ustrezno naknadno 

spremljanje morebitnih težav, ki so nastale med operacijo vračanja. 

 

Predlog spremembe  765 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Agencija financira ali sofinancira 

operacije vračanja z nepovratnimi sredstvi 

iz svojega proračuna v skladu s finančnimi 

pravili, ki se uporabljajo zanjo, pri čemer 

imajo prednost tiste operacije, ki jih izvaja 

več kot ena država članica ali ki se 

izvajajo z žariščnih točk. 

6. Agencija financira ali sofinancira 

operacije vračanja z nepovratnimi sredstvi 

iz svojega proračuna v skladu s finančnimi 

pravili, ki se uporabljajo zanjo, pri čemer 

imajo prednost tiste operacije, ki jih izvaja 

največ držav članic ali ki se izvajajo z 

žariščnih točk. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  766 

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

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Agencija ne sme usklajevati, 

organizirati ali predlagati operacij 
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vračanja ali posredovanj za vračanje v 

katero koli tretjo državo, za katero so bila 

z analizo tveganja ali poročili 

institucij EU, ESZD ali agencij EU 

odkrita tveganja kršitev temeljnih pravic 

ali tveganja resnih pomanjkljivosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  767 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Predlog uredbe 

Člen 28 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 28 črtano 

Skupina nadzornikov prisilne vrnitve  

1. Agencija oblikuje skupino nadzornikov 

prisilne vrnitve, sestavljeno iz nacionalnih 

pristojnih organov, ki opravljajo 

dejavnosti spremljanja prisilne vrnitve v 

skladu s členom 8(6) Direktive 

2008/115/ES in ki so usposobljeni v 

skladu s členom 35. 

 

2. Izvršni direktor določi profil in število 

nadzornikov prisilne vrnitve, ki jih je 

treba zagotoviti navedeni skupini. Enak 

postopek se uporabi za morebitne 

naknadne spremembe njihovega profila in 

števila. Države članice prispevajo k 

skupini, tako da predlagajo nadzornike 

prisilne vrnitve, ki ustrezajo 

opredeljenemu profilu. 

 

3. Agencija na zahtevo sodelujočim 

državam članicam zagotovi nadzornike 

prisilne vrnitve, ki bodo v njihovem imenu 

spremljali ustrezno izvajanje operacije 

vračanja in sodelovali pri posredovanjih 

za vračanje. 

 

Or. en 
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Predlog spremembe  768 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija oblikuje skupino 

nadzornikov prisilne vrnitve, sestavljeno iz 

nacionalnih pristojnih organov, ki 

opravljajo dejavnosti spremljanja prisilne 

vrnitve v skladu s členom 8(6) Direktive 

2008/115/ES in ki so usposobljeni v skladu 

s členom 35. 

1. Agencija Evropske unije za 

temeljne pravice oblikuje skupino 

nadzornikov prisilne vrnitve, sestavljeno iz 

nacionalnih pristojnih organov, ki 

opravljajo neodvisne dejavnosti 

spremljanja prisilne vrnitve v skladu s 

členom 8(6) Direktive 2008/115/ES in ki 

so usposobljeni v skladu s členom 35. 

Nadzorniki prisilne vrnitve poročajo 

Agenciji in tudi uradniku za temeljne 

pravice. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  769 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija oblikuje skupino 

nadzornikov prisilne vrnitve, sestavljeno iz 

nacionalnih pristojnih organov, ki 

opravljajo dejavnosti spremljanja prisilne 

vrnitve v skladu s členom 8(6) Direktive 

2008/115/ES in ki so usposobljeni v skladu 

s členom 35. 

1. Agencija oblikuje skupino 

nadzornikov prisilne vrnitve, sestavljeno iz 

nacionalnih pristojnih organov, ki 

opravljajo neodvisne dejavnosti 

spremljanja prisilne vrnitve v skladu s 

členom 8(6) Direktive 2008/115/ES in ki 

so usposobljeni v skladu s členom 35. 

Nadzorniki prisilne vrnitve poročajo 

Agenciji in tudi uradniku za temeljne 

pravice. 

Or. en 

Obrazložitev 

Smernica 20(3) Sveta Evrope iz dokumenta z dvajsetimi smernicami o prisilnem vračanju 
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(„Twenty Guidelines on Forced Return“) določa, da bi bilo treba operacije prisilnega 

vračanja v celoti dokumentirati, zlasti v zvezi z vsemi bistvenimi incidenti, ki se zgodijo, ali 

prisilnimi sredstvi, ki se uporabijo med operacijo. V pravilih Frontexa glede ravnanja za 

skupne operacije vračanja („Code of Conduct for Joint Return Operations“; člen 14(6)) je 

poudarjena obveznost nadzornikov prisilne vrnitve, da Frontexu pravočasno pošljejo poročilo 

po koncu skupne operacije vračanja in svoja opažanja vključijo v končno poročilo o operaciji 

vračanja, ki ga predložijo Frontexu. 

 

 

Predlog spremembe  770 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija oblikuje skupino 

nadzornikov prisilne vrnitve, sestavljeno iz 

nacionalnih pristojnih organov, ki 

opravljajo dejavnosti spremljanja prisilne 

vrnitve v skladu s členom 8(6) Direktive 

2008/115/ES in ki so usposobljeni v skladu 

s členom 35. 

1. Agencija po posvetovanju z 

Agencijo Evropske unije za temeljne 

pravice oblikuje skupino nadzornikov 

prisilne vrnitve, sestavljeno iz nacionalnih 

pristojnih organov, ki opravljajo dejavnosti 

spremljanja prisilne vrnitve v skladu s 

členom 8(6) Direktive 2008/115/ES in ki 

so usposobljeni v skladu s členom 35. 

Agencija Evropske unije za temeljne 

pravice razvije metode in standarde za 

izboljšanje kakovosti spremljanja in je 

odgovorna za usposabljanje nadzornikov 

prisilne vrnitve. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  771 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Izvršni direktor določi profil in 

število nadzornikov prisilne vrnitve, ki jih 

je treba zagotoviti navedeni skupini. Enak 

2. Izvršni direktor določi profil in 

število nadzornikov prisilne vrnitve, ki jih 

je treba zagotoviti navedeni skupini. Enak 
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postopek se uporabi za morebitne 

naknadne spremembe njihovega profila in 

števila. Države članice prispevajo k 

skupini, tako da predlagajo nadzornike 

prisilne vrnitve, ki ustrezajo opredeljenemu 

profilu. 

postopek se uporabi za morebitne 

naknadne spremembe njihovega profila in 

števila. Države članice prispevajo k 

skupini, tako da predlagajo nadzornike 

prisilne vrnitve, ki ustrezajo opredeljenemu 

profilu. V skupino se vključijo nadzorniki 

prisilne vrnitve s profilom strokovnjaka za 

zaščito otrok, ki morajo sodelovati pri 

vsaki operaciji vračanja, ki vključuje 

otroke. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  772 

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

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

Gérard Deprez 

 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Izvršni direktor določi profil in 

število nadzornikov prisilne vrnitve, ki jih 

je treba zagotoviti navedeni skupini. Enak 

postopek se uporabi za morebitne 

naknadne spremembe njihovega profila in 

števila. Države članice prispevajo k 

skupini, tako da predlagajo nadzornike 

prisilne vrnitve, ki ustrezajo opredeljenemu 

profilu. 

2. Izvršni direktor določi profil in 

število nadzornikov prisilne vrnitve, ki jih 

je treba zagotoviti navedeni skupini. Enak 

postopek se uporabi za morebitne 

naknadne spremembe njihovega profila in 

števila. Države članice prispevajo k 

skupini, tako da predlagajo nadzornike 

prisilne vrnitve, ki ustrezajo opredeljenemu 

profilu. Pri vsaki operaciji vračanja ali 

posredovanju za vračanje, ki vključuje 

otroke, se mora v skupino vključiti profil 

strokovnjaka za zaščito otrok. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  773 

Miriam Dalli 

 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Izvršni direktor določi profil in 

število nadzornikov prisilne vrnitve, ki jih 

je treba zagotoviti navedeni skupini. Enak 

postopek se uporabi za morebitne 

naknadne spremembe njihovega profila in 

števila. Države članice prispevajo k 

skupini, tako da predlagajo nadzornike 

prisilne vrnitve, ki ustrezajo opredeljenemu 

profilu. 

2. Upravni odbor na predlog 

izvršnega direktorja določi profil in število 

nadzornikov prisilne vrnitve, ki jih je treba 

zagotoviti navedeni skupini. Enak postopek 

se uporabi za morebitne naknadne 

spremembe njihovega profila in skupnega 

števila. Države članice, kjer je to mogoče, 

prispevajo k skupini, tako da predlagajo 

nadzornike prisilne vrnitve, ki ustrezajo 

opredeljenemu profilu. 

Or. en 

Obrazložitev 

Upravni odbor bi moral določiti profil in število v skladu s postopkom, ki velja za druge 

skupine, ki so predvidene v tem predlogu. 

 

Predlog spremembe  774 

Miriam Dalli 

 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Prispevek držav članic k posebnim 

operacijam vračanja in posredovanjem za 

vračanje za naslednje leto v smislu 

nadzornikov prisilne vrnitve se načrtuje 

na podlagi letnih dvostranskih pogajanj in 

sporazumov med Agencijo in državami 

članicami. V skladu z navedenimi 

sporazumi dajo države članice na voljo 

nadzornike prisilne vrnitve, ki se napotijo 

na zahtevo Agencije, razen če se te države 

srečujejo z izjemnimi razmerami, ki 

bistveno vplivajo na opravljanje 

nacionalnih nalog. Taka zahteva se 

predloži vsaj 21 delovnih dni pred 

načrtovano napotitvijo ali pet delovnih dni 

pred načrtovano napotitvijo v primeru 

hitrega posredovanja za vračanje. 
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Or. en 

Obrazložitev 

Ta določba odraža podobne določbe, ki veljajo za druge skupine, in je pomembna, kar zadeva 

nadzornike prisilne vrnitve. 

 

Predlog spremembe  775 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes 

 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Za nadzornike prisilne vrnitve se 

še naprej uporabljajo disciplinski ukrepi 

matične države članice. Matična država 

članica v primeru kršitev temeljnih pravic 

ali obveznosti zagotavljanja mednarodne 

zaščite med operacijo vračanja ali 

posredovanjem za vračanje zagotovi 

ustrezne disciplinske ali druge ukrepe v 

skladu z nacionalnim pravom. 

Or. en 

Obrazložitev 

Za nadzornike prisilne vrnitve bi morali veljati disciplinski ukrepi, enaki disciplinskim 

ukrepom za mejne policiste, ki sodelujejo v evropskih skupinah mejne in obalne straže, iz 

člena 20. 

 

Predlog spremembe  776 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Predlog uredbe 

Člen 29 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 29 črtano 

Skupina spremljevalcev pri prisilni vrnitvi  
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1. Agencija oblikuje skupino 

spremljevalcev pri prisilni vrnitvi, 

sestavljeno iz nacionalnih pristojnih 

organov, ki opravljajo dejavnosti vračanja 

v skladu s členom 8(4) in (5) Direktive 

2008/115/ES ter ki so usposobljeni v 

skladu s členom 35. 

 

2. Izvršni direktor določi profil in število 

spremljevalcev pri prisilni vrnitvi, ki jih je 

treba zagotoviti navedeni skupini. Enak 

postopek se uporabi za morebitne 

naknadne spremembe njihovega profila in 

števila. Države članice prispevajo k 

skupini, tako da predlagajo spremljevalce 

pri prisilni vrnitvi, ki ustrezajo 

opredeljenemu profilu. 

 

3. Agencija na zahtevo sodelujočim 

državam članicam zagotovi te 

spremljevalce, ki bodo v njihovem imenu 

spremljali povratnike in sodelovali pri 

posredovanjih za vračanje. 

 

Or. en 

Predlog spremembe  777 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija oblikuje skupino 

spremljevalcev pri prisilni vrnitvi, 

sestavljeno iz nacionalnih pristojnih 

organov, ki opravljajo dejavnosti vračanja 

v skladu s členom 8(4) in (5) Direktive 

2008/115/ES ter ki so usposobljeni v 

skladu s členom 35. 

1. Agencija oblikuje skupino 

spremljevalcev pri prisilni vrnitvi, 

sestavljeno iz nacionalnih pristojnih 

organov, ki opravljajo dejavnosti vračanja 

v skladu s členom 8(4) in (5) Direktive 

2008/115/ES ter ki so usposobljeni v 

skladu s členom 35, vključno v zvezi s 

temeljnimi pravicami. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  778 

Ska Keller 
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Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Izvršni direktor določi profil in 

število spremljevalcev pri prisilni vrnitvi, 

ki jih je treba zagotoviti navedeni skupini. 

Enak postopek se uporabi za morebitne 

naknadne spremembe njihovega profila in 

števila. Države članice prispevajo k 

skupini, tako da predlagajo spremljevalce 

pri prisilni vrnitvi, ki ustrezajo 

opredeljenemu profilu. 

2. Izvršni direktor določi profil in 

število spremljevalcev pri prisilni vrnitvi, 

ki jih je treba zagotoviti navedeni skupini. 

Enak postopek se uporabi za morebitne 

naknadne spremembe njihovega profila in 

števila. Države članice prispevajo k 

skupini, tako da predlagajo spremljevalce 

pri prisilni vrnitvi, ki ustrezajo 

opredeljenemu profilu. V skupino se 

vključijo spremljevalci pri prisilni vrnitvi s 

profilom strokovnjaka za zaščito otrok, ki 

morajo sodelovati pri vsaki operaciji 

vračanja, ki vključuje otroke. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  779 

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

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

Gérard Deprez 

 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Izvršni direktor določi profil in 

število spremljevalcev pri prisilni vrnitvi, 

ki jih je treba zagotoviti navedeni skupini. 

Enak postopek se uporabi za morebitne 

naknadne spremembe njihovega profila in 

števila. Države članice prispevajo k 

skupini, tako da predlagajo spremljevalce 

pri prisilni vrnitvi, ki ustrezajo 

opredeljenemu profilu. 

2. Izvršni direktor določi profil in 

število spremljevalcev pri prisilni vrnitvi, 

ki jih je treba zagotoviti navedeni skupini. 

Enak postopek se uporabi za morebitne 

naknadne spremembe njihovega profila in 

števila. Države članice prispevajo k 

skupini, tako da predlagajo spremljevalce 

pri prisilni vrnitvi, ki ustrezajo 

opredeljenemu profilu. Pri vsaki operaciji 

vračanja ali posredovanju za vračanje, ki 

vključuje otroke, se mora v skupino 

vključiti profil strokovnjaka za zaščito 

otrok. 

Or. en 
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Predlog spremembe  780 

Miriam Dalli 

 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Izvršni direktor določi profil in 

število spremljevalcev pri prisilni vrnitvi, 

ki jih je treba zagotoviti navedeni skupini. 

Enak postopek se uporabi za morebitne 

naknadne spremembe njihovega profila in 

števila. Države članice prispevajo k 

skupini, tako da predlagajo spremljevalce 

pri prisilni vrnitvi, ki ustrezajo 

opredeljenemu profilu. 

2. Upravni odbor na predlog 

izvršnega direktorja določi profil in število 

spremljevalcev pri prisilni vrnitvi, ki jih je 

treba zagotoviti navedeni skupini. Enak 

postopek se uporabi za morebitne 

naknadne spremembe njihovega profila in 

skupnega števila. Države članice 

prispevajo k skupini, tako da predlagajo 

spremljevalce pri prisilni vrnitvi, ki 

ustrezajo opredeljenemu profilu. 

Or. en 

Obrazložitev 

Profil in število spremljevalcev pri prisilni vrnitvi mora določiti upravni odbor. 

 

Predlog spremembe  781 

Miriam Dalli 

 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Prispevek držav članic k posebnim 

operacijam vračanja in posredovanjem za 

vračanje za naslednje leto v smislu 

spremljevalcev pri prisilni vrnitvi se 

načrtuje na podlagi letnih dvostranskih 

pogajanj in sporazumov med Agencijo in 

državami članicami. V skladu z 

navedenimi sporazumi dajo države članice 

na voljo spremljevalce pri prisilni vrnitvi, 

ki se napotijo na zahtevo Agencije, razen 

če se te države srečujejo z izjemnimi 

razmerami, ki bistveno vplivajo na 
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opravljanje nacionalnih nalog. Taka 

zahteva se predloži vsaj 21 delovnih dni 

pred načrtovano napotitvijo ali pet 

delovnih dni pred načrtovano napotitvijo v 

primeru hitrega posredovanja za vračanje. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta določba odraža podobne določbe, ki veljajo za druge skupine, in je pomembna, kar zadeva 

spremljevalce pri prisilni vrnitvi. 

 

Predlog spremembe  782 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Agencija na zahtevo sodelujočim 

državam članicam zagotovi te 

spremljevalce, ki bodo v njihovem imenu 

spremljali povratnike in sodelovali pri 

posredovanjih za vračanje. 

3. Agencija na zahtevo sodelujočim 

državam članicam zagotovi te 

spremljevalce, ki bodo v njihovem imenu 

spremljali povratnike in sodelovali pri 

operacijah in posredovanjih za vračanje. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  783 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Za spremljevalce pri prisilni 

vrnitvi se še naprej uporabljajo 

disciplinski ukrepi matične države članice. 

Matična država članica v primeru kršitev 

temeljnih pravic ali obveznosti 

zagotavljanja mednarodne zaščite med 

operacijo vračanja ali posredovanjem za 
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vračanje zagotovi ustrezne disciplinske ali 

druge ukrepe v skladu z nacionalnim 

pravom. 

Or. en 

Obrazložitev 

Za spremljevalce pri prisilni vrnitvi bi morali veljati disciplinski ukrepi, enaki disciplinskim 

ukrepom za mejne policiste, ki sodelujejo v evropskih skupinah mejne in obalne straže, iz 

člena 20. 

 

Predlog spremembe  784 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 30 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija oblikuje skupino 

specialistov za vrnitev, sestavljeno iz 

nacionalnih pristojnih organov ter osebja 

Agencije, ki imajo znanje in izkušnje, 

potrebne za izvajanje dejavnosti v zvezi z 

vrnitvijo, ter so usposobljeni v skladu s 

členom 35. Ti specialisti so na voljo za 

opravljanje posebnih nalog, kot je 

identifikacija posebnih skupin državljanov 

tretjih držav, pridobitev potovalnih 

dokumentov v tretjih državah in olajšanje 

konzularnega sodelovanja. 

1. Agencija oblikuje skupino 

specialistov za vrnitev, sestavljeno iz 

nacionalnih pristojnih organov ter osebja 

Agencije, ki imajo znanje in izkušnje, 

potrebne za izvajanje dejavnosti v zvezi z 

vrnitvijo, ter so usposobljeni v skladu s 

členom 35. Ti specialisti so na voljo za 

opravljanje posebnih nalog, kot je 

identifikacija posebnih skupin državljanov 

tretjih držav, pridobitev potovalnih 

dokumentov v tretjih državah in olajšanje 

konzularnega sodelovanja, ne da bi pri tem 

razkrili, ali je državljan tretje države 

zaprosil za azil. 

Or. en 

Obrazložitev 

Člen 25 Ženevske konvencije, ki obravnava administrativno pomoč, je bil uveden tudi zaradi 

dejstva, da se begunec ne more zanašati na nacionalno zaščito svoje države izvora. Njegov 

namen je prav tako preprečiti, da bi bil begunec prek stika z organi svoje države izvora 

izpostavljen preganjanju ter da bi bili v nevarnosti njegovi družinski člani in/ali druge z njim 

povezane osebe, ki ostanejo v državi izvora. 

 



 

PE582.071v01-00 80/143 AM\1092761SL.doc 

SL 

Predlog spremembe  785 

Miriam Dalli 

 

Predlog uredbe 

Člen 30 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Izvršni direktor določi profil in 

število spremljevalcev pri prisilni vrnitvi, 

ki jih je treba zagotoviti navedeni skupini. 

Enak postopek se uporabi za morebitne 

naknadne spremembe njihovega profila in 

števila. Države članice prispevajo k 

skupini, tako da predlagajo specialiste, ki 

ustrezajo opredeljenemu profilu. 

2. Upravni odbor na predlog 

izvršnega direktorja določi profil in število 

specialistov za vrnitev, ki jih je treba 

zagotoviti navedeni skupini. Enak postopek 

se uporabi za morebitne naknadne 

spremembe njihovega profila in skupnega 

števila. Države članice prispevajo k 

skupini, tako da predlagajo specialiste, ki 

ustrezajo opredeljenemu profilu. 

Or. en 

Obrazložitev 

To odločitev mora sprejeti upravni odbor, postopek za določitev specialistov za prisilno 

vrnitev pa mora biti usklajen s postopkom, ki se uporablja za druge profile. 

 

Predlog spremembe  786 

Miriam Dalli 

 

Predlog uredbe 

Člen 30 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Prispevek držav članic k posebnim 

operacijam vračanja in posredovanjem za 

vračanje za naslednje leto v smislu 

specialistov za vrnitev se načrtuje na 

podlagi letnih dvostranskih pogajanj in 

sporazumov med Agencijo in državami 

članicami. V skladu z navedenimi 

sporazumi dajo države članice na voljo 

specialiste za vrnitev, ki se napotijo na 

zahtevo Agencije, razen če se te države 

srečujejo z izjemnimi razmerami, ki 

bistveno vplivajo na opravljanje 

nacionalnih nalog. Taka zahteva se 
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predloži vsaj 21 delovnih dni pred 

načrtovano napotitvijo ali pet delovnih dni 

pred načrtovano napotitvijo v primeru 

hitrega posredovanja za vračanje. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta določba odraža podobne določbe, ki veljajo za druge skupine, in je pomembna, kar zadeva 

specialiste za prisilno vrnitev. 

 

Predlog spremembe  787 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Predlog uredbe 

Člen 30 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Za specialiste za vrnitev se še 

naprej uporabljajo disciplinski ukrepi 

Agencije ali matične države članice. V 

primeru kršitev temeljnih pravic ali 

obveznosti zagotavljanja mednarodne 

zaščite med skupno operacijo ali hitrim 

posredovanjem na mejah Agencija 

zagotovi ustrezne disciplinske ukrepe v 

skladu s svojimi kodeksi ravnanja, 

matična država članica pa zagotovi 

ustrezne disciplinske ali druge ukrepe v 

skladu z nacionalnim pravom. 

Or. en 

Obrazložitev 

Za specialiste za vrnitev bi morali veljati disciplinski ukrepi, enaki disciplinskim ukrepom za 

mejne policiste, ki sodelujejo v evropskih skupinah mejne in obalne straže, iz člena 20. 

 

Predlog spremembe  788 

Marina Albiol Guzmán 
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Predlog uredbe 

Člen 32 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  789 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 32 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar so države članice pri 

izvajanju obveznosti vrnitve nezakonito 

prebivajočih državljanov tretje države v 

skladu z Direktivo 2008/115/ES 

preobremenjene, Agencija na zahtevo ene 

ali več držav članic zagotovi ustrezno 

tehnično in operativno pomoč v obliki 

posredovanja za vračanje. Tako 

posredovanje lahko vključuje napotitev 

evropskih intervencijskih skupin za 

vračanje v države članice gostiteljice in 

organizacijo operacij vračanja iz držav 

članic gostiteljic. Države članice redno 

obveščajo Agencijo o svojih potrebah po 

tehnični in operativni pomoči, Agencija pa 

na podlagi tega pripravi osveževani načrt 

za posredovanja za vračanje. Odstavka 1 in 

sta združena, besedilo je poenostavljeno, 

nejasni del besedila pa črtan. črtano 

1. Kadar so države članice pri 

izvajanju obveznosti vrnitve nezakonito 

prebivajočih državljanov tretje države v 

skladu z Direktivo 2008/115/ES 

preobremenjene, Agencija na zahtevo ene 

ali več držav članic zagotovi ustrezno 

tehnično in operativno pomoč v obliki 

posredovanja za vračanje. Agencija lahko 

na lastno pobudo državam članicam 

predlaga zagotovitev take tehnične in 

operativne pomoči. Tako posredovanje 

lahko vključuje napotitev evropskih 

intervencijskih skupin za vračanje v države 

članice gostiteljice in organizacijo operacij 

vračanja iz držav članic gostiteljic. Države 

članice redno obveščajo Agencijo o svojih 

potrebah po tehnični in operativni pomoči, 

Agencija pa na podlagi tega pripravi 

osveževani načrt za posredovanja za 

vračanje. Odstavka 1 in sta združena, 

besedilo je poenostavljeno, nejasni del 

besedila pa črtan. črtano 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  790 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes, Elly Schlein 
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Predlog uredbe 

Člen 32 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar so države članice pri 

izvajanju obveznosti vrnitve nezakonito 

prebivajočih državljanov tretje države v 

skladu z Direktivo 2008/115/ES 

preobremenjene, Agencija na zahtevo ene 

ali več držav članic zagotovi ustrezno 

tehnično in operativno pomoč v obliki 

posredovanja za vračanje. Tako 

posredovanje lahko vključuje napotitev 

evropskih intervencijskih skupin za 

vračanje v države članice gostiteljice in 

organizacijo operacij vračanja iz držav 

članic gostiteljic. Države članice redno 

obveščajo Agencijo o svojih potrebah po 

tehnični in operativni pomoči, Agencija pa 

na podlagi tega pripravi osveževani načrt 

za posredovanja za vračanje. 

1. Kadar so države članice pri 

izvajanju obveznosti vrnitve državljanov 

tretje države, ki so predmet končne 

odločbe o vrnitvi, v skladu z Direktivo 

2008/115/ES preobremenjene, Agencija na 

zahtevo ene ali več držav članic zagotovi 

ustrezno tehnično in operativno pomoč v 

obliki posredovanja za vračanje. Tako 

posredovanje lahko vključuje napotitev 

evropskih intervencijskih skupin za 

vračanje v države članice gostiteljice in 

organizacijo operacij vračanja iz držav 

članic gostiteljic. Države članice redno 

obveščajo Agencijo o svojih potrebah po 

tehnični in operativni pomoči, Agencija pa 

na podlagi tega pripravi osveževani načrt 

za posredovanja za vračanje.  

Or. en 

 

Predlog spremembe  791 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 32 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar so države članice pri 

izvajanju obveznosti vrnitve nezakonito 

prebivajočih državljanov tretje države v 

skladu z Direktivo 2008/115/ES 

preobremenjene, Agencija na zahtevo ene 

ali več držav članic zagotovi ustrezno 

tehnično in operativno pomoč v obliki 

posredovanja za vračanje. Tako 

posredovanje lahko vključuje napotitev 

evropskih intervencijskih skupin za 

vračanje v države članice gostiteljice in 

organizacijo operacij vračanja iz držav 

članic gostiteljic. Države članice redno 

obveščajo Agencijo o svojih potrebah po 

1. Kadar so države članice pri 

izvajanju obveznosti vrnitve nedovoljeno 

prebivajočih državljanov tretje države v 

skladu z Direktivo 2008/115/ES 

preobremenjene, Agencija na zahtevo ene 

ali več držav članic zagotovi ustrezno 

tehnično in operativno pomoč v obliki 

posredovanja za vračanje. Tako 

posredovanje lahko vključuje napotitev 

evropskih intervencijskih skupin za 

vračanje v države članice gostiteljice in 

organizacijo operacij vračanja iz držav 

članic gostiteljic. Države članice redno 

obveščajo Agencijo o svojih potrebah po 
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tehnični in operativni pomoči, Agencija pa 

na podlagi tega pripravi osveževani načrt 

za posredovanja za vračanje. 

tehnični in operativni pomoči, Agencija pa 

na podlagi tega pripravi osveževani načrt 

za posredovanja za vračanje. Med celotnim 

posredovanjem za vračanje in do prihoda 

v tretjo državo vrnitve sta prisotna vsaj en 

predstavnik države članice in en 

nadzornik prisilne vrnitve iz skupine iz 

člena 28. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  792 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes 

 

Predlog uredbe 

Člen 32 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Kadar so države članice pri 

izpolnjevanju svoje obveznosti vrnitve 

nezakonito prebivajočih državljanov tretje 

države v skladu z Direktivo 2008/115/ES 

pod posebnim in nesorazmernim pritiskom, 

Agencija na zahtevo ene ali več držav 

članic zagotovi ustrezno tehnično in 

operativno pomoč v obliki hitrega 

posredovanja za vračanje. Agencija lahko 

na lastno pobudo državam članicam 

predlaga zagotovitev take tehnične in 

operativne pomoči. Hitro posredovanje za 

vračanje lahko vključuje hitro napotitev 

evropskih intervencijskih skupin za 

vračanje v države članice gostiteljice in 

organizacijo operacij vračanja iz držav 

članic gostiteljic. 

2. Kadar so države članice pri 

izpolnjevanju svoje obveznosti vrnitve 

državljanov tretje države, ki so predmet 

končne odločbe o vrnitvi, v skladu z 

Direktivo 2008/115/ES pod posebnim in 

nesorazmernim pritiskom, Agencija na 

zahtevo ene ali več držav članic zagotovi 

ustrezno tehnično in operativno pomoč v 

obliki hitrega posredovanja za vračanje. 

Agencija lahko na lastno pobudo državam 

članicam predlaga zagotovitev take 

tehnične in operativne pomoči. Hitro 

posredovanje za vračanje lahko vključuje 

hitro napotitev evropskih intervencijskih 

skupin za vračanje v države članice 

gostiteljice in organizacijo operacij 

vračanja iz držav članic gostiteljic. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  793 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 32 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Kadar so države članice pri 

izpolnjevanju svoje obveznosti vrnitve 

nezakonito prebivajočih državljanov tretje 

države v skladu z Direktivo 2008/115/ES 

pod posebnim in nesorazmernim pritiskom, 

Agencija na zahtevo ene ali več držav 

članic zagotovi ustrezno tehnično in 

operativno pomoč v obliki hitrega 

posredovanja za vračanje. Agencija lahko 

na lastno pobudo državam članicam 

predlaga zagotovitev take tehnične in 

operativne pomoči. Hitro posredovanje za 

vračanje lahko vključuje hitro napotitev 

evropskih intervencijskih skupin za 

vračanje v države članice gostiteljice in 

organizacijo operacij vračanja iz držav 

članic gostiteljic. 

2. Kadar so države članice pri 

izpolnjevanju svoje obveznosti vrnitve 

nedovoljeno prebivajočih državljanov 

tretje države v skladu z Direktivo 

2008/115/ES pod posebnim in 

nesorazmernim pritiskom, Agencija na 

zahtevo ene ali več držav članic zagotovi 

ustrezno tehnično in operativno pomoč v 

obliki hitrega posredovanja za vračanje. 

Hitro posredovanje za vračanje lahko 

vključuje hitro napotitev evropskih 

intervencijskih skupin za vračanje v države 

članice gostiteljice in organizacijo operacij 

vračanja iz držav članic gostiteljic. Med 

celotnim hitrim posredovanjem za 

vračanje in do prihoda v tretjo državo 

vrnitve sta prisotna vsaj en predstavnik 

države članice in en nadzornik prisilne 

vrnitve iz skupine iz člena 28. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  794 

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

Bonnefoy  

 

Predlog uredbe 

Člen 32 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Izvršni direktor skupaj z državami 

članicami in evropskimi institucijami za 

osebje, ki opravlja dejavnosti v zvezi z 

vrnitvijo, pripravi posebno določbo, v 

kateri podrobno opiše njegove naloge, 

pooblastila in odgovornosti. Posebna 

navodila je treba določiti tudi za 

pooblastila vodij zrakoplovov in za 

razširitev kazenskega prava s strani 

države registracije zrakoplova skladno z 

mednarodnim pravom zračnega prometa1. 

 1 Člen 3 Tokijske konvencije iz leta 1963, 

ki jo je Mednarodna organizacija 
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civilnega letalstva registrirala leta 1969 

(„država registracije zrakoplova je 

pristojna za izvrševanje sodne prisojnosti 

glede kaznivih in drugih dejanj, storjenih 

na krovu zrakoplova“). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  795 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Predlog uredbe 

Člen 32 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Izvršni direktor v dogovoru z 

državami članicami gostiteljicami in 

državami članicami, ki želijo sodelovati pri 

posredovanju za vračanje, brez odlašanja 

pripravi operativni načrt. 

3. Izvršni direktor v dogovoru z 

državami članicami gostiteljicami in 

državami članicami, ki želijo sodelovati pri 

posredovanju za vračanje, brez odlašanja 

pripravi operativni načrt. En izvod 

operativnega načrta se nemudoma pošlje 

upravnemu odboru. 

Or. fr 

Predlog spremembe  796 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 32 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Operativni načrt je zavezujoč za 

Agencijo, države članice gostiteljice in 

sodelujoče države članice ter zajema vse 

vidike, potrebne za izvedbo posredovanja 

za vračanje, zlasti opis razmer, cilje, 

začetek in predvideno trajanje 

posredovanja, geografsko pokritost in 

morebitno napotitev v tretje države, 

sestavo evropske intervencijske skupine za 

vračanje, logistiko, določbe o financiranju, 

načine sodelovanja s tretjimi državami, 

drugimi agencijami in organi Unije ter 

4. Operativni načrt se pripravi 

skladno s členom 15 in je zavezujoč za 

Agencijo, države članice gostiteljice in 

sodelujoče države članice ter zajema vse 

vidike, potrebne za izvedbo posredovanja 

za vračanje, zlasti opis razmer, cilje, 

začetek in predvideno trajanje 

posredovanja, geografsko pokritost in 

morebitno napotitev v tretje države, 

sestavo evropske intervencijske skupine za 

vračanje ter opis njenih nalog in 

odgovornosti, podrobne določbe o ukrepih 
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ustreznimi mednarodnimi in nevladnimi 

organizacijami. Pri vsaki spremembi ali 

prilagoditvi operativnega načrta se zahteva 

soglasje izvršnega direktorja, države 

članice gostiteljice in sodelujoče države 

članice. Agencija nemudoma pošlje izvod 

spremenjenega ali prilagojenega 

operativnega načrta zadevnim državam 

članicam in upravnemu odboru. 

za zaščito temeljnih pravic, med drugim o 

sorazmerni uporabi sile skladno s 

členom 39(6), logistiko, določbe o 

financiranju, načine sodelovanja s tretjimi 

državami, drugimi agencijami in organi 

Unije ter ustreznimi mednarodnimi in 

nevladnimi organizacijami. Pri vsaki 

spremembi ali prilagoditvi operativnega 

načrta se zahteva soglasje izvršnega 

direktorja, države članice gostiteljice in 

sodelujoče države članice. Agencija 

nemudoma pošlje izvod spremenjenega ali 

prilagojenega operativnega načrta 

zadevnim državam članicam in upravnemu 

odboru. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  797 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Predlog uredbe 

Člen 32 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Agencija financira ali sofinancira 

posredovanja za vračanje z nepovratnimi 

sredstvi iz svojega proračuna v skladu s 

finančnimi pravili, ki se uporabljajo zanjo. 

6. Agencija financira ali sofinancira 

posredovanja za vračanje z nepovratnimi 

sredstvi, namenjenimi državam članicam, 

iz svojega proračuna v skladu s finančnimi 

pravili, ki se uporabljajo zanjo. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  798 

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

Gomes, Birgit Sippel 

 

Predlog uredbe 

Člen 32 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 32a 
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 Vrednotenje operacij vračanja in 

posredovanj za vračanje 

 Izvršni direktor ovrednoti rezultate 

operacij vračanja in posredovanj za 

vračanje ter upravnemu odboru v 60 dneh 

po zaključku navedenih operacij in 

posredovanj posreduje podrobna poročila 

o vrednotenju skupaj z opažanji uradnika 

za temeljne pravice. Agencija opravi 

obsežno primerjalno analizo navedenih 

rezultatov za povečanje kakovosti, 

usklajenosti in učinkovitosti prihodnjih 

operacij vračanja in posredovanj za 

vračanje ter njihove skladnosti s 

temeljnimi pravicami in jo vključi v 

konsolidirano letno poročilo o 

dejavnostih. 

Or. en 

Obrazložitev 

Prav tako kot mora izvršni direktor ovrednotiti rezultate skupnih operacij in hitrih 

posredovanj na mejah skladno s členom 25, bi moral ovrednotiti tudi rezultate operacij 

vračanja in posredovanj za vračanje. 

 

Predlog spremembe  799 

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

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

 

Predlog uredbe 

Člen 32 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 32a 

 Vrednotenje operacij vračanja in 

posredovanj za vračanje 

 Izvršni direktor ovrednoti izvedbo in 

rezultate operacij vračanja in posredovanj 

za vračanje ter upravnemu odboru v 60 

dneh po zaključku navedenih operacij in 

posredovanj posreduje podrobna poročila 

o vrednotenju skupaj z opažanji urada za 

temeljne pravice. Agencija opravi obsežno 
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primerjalno analizo navedenih rezultatov 

za povečanje kakovosti, usklajenosti in 

učinkovitosti prihodnjih operacij in 

posredovanj ter jo vključi v konsolidirano 

letno poročilo o dejavnostih. 

Or. en 

Obrazložitev 

Tako kot pri skupnih operacijah in hitrih posredovanjih na mejah je vrednotenje potrebno 

tudi pri teh operacijah in posredovanjih. 

 

Predlog spremembe  800 

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

Kyrkos, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Predlog uredbe 

Člen 32 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 32b 

 Odlog ali prekinitev operacij vračanja in 

posredovanj za vračanje 

 1. Če pogoji za izvajanje operacij vračanja 

ali posredovanj za vračanje niso več 

izpolnjeni, izvršni direktor potem, ko o 

tem obvesti zadevne države članice, 

prekine navedene dejavnosti. 

 2. Izvršni direktor lahko umakne 

financiranje posredovanja za vračanje 

oziroma ga odloži ali prekine, če država 

članica gostiteljica ali sodelujoče države 

članice ne upoštevajo operativnega 

načrta. 

 3. Izvršni direktor delno ali v celoti 

umakne financiranje operacije vračanja 

ali posredovanja za vračanje oziroma ga 

odloži ali prekine, če meni, da se resno 

kršijo temeljne pravice ali obveznosti 

zagotavljanja mednarodne zaščite ali da 

se bodo verjetno kršile tudi v prihodnosti. 

 4. Za te namene Agencija določi in objavi 
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merila, na podlagi katerih se sprejme 

odločitev o odlogu, prekinitvi ali umiku 

financiranja operacij vračanja in 

posredovanj za vračanje. 

Or. en 

Obrazložitev 

Prav tako kot je izvršni direktor skladno s členom 24 pooblaščen, da odloži ali prekine skupne 

operacije ali hitra posredovanja na mejah, mora biti tudi pooblaščen, da odloži ali prekine 

operacijo vračanja ali posredovanje za vračanje. 

 

Predlog spremembe  801 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

iz te uredbe zagotovi varstvo temeljnih 

pravic v skladu z ustreznim pravom Unije, 

zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah, ter v skladu z ustreznim 

mednarodnim pravom, vključno z 

Ženevsko konvencijo o statusu beguncev in 

obveznostmi v zvezi z dostopom do 

mednarodne zaščite, zlasti z načelom 

nevračanja. Za ta namen Agencija pripravi 

in nadalje razvija ter izvaja strategijo za 

temeljne pravice. 

1. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

iz te uredbe zagotovi varstvo temeljnih 

pravic v skladu z ustreznim pravom Unije, 

zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah, ter v skladu z ustreznim 

mednarodnim pravom, vključno z 

Ženevsko konvencijo o statusu beguncev iz 

leta 1951, njenim protokolom iz leta 1967 
in obveznostmi v zvezi z dostopom do 

mednarodne zaščite, zlasti z načelom 

nevračanja. Za ta namen Agencija pripravi 

in nadalje razvija ter izvaja strategijo za 

temeljne pravice. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  802 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

iz te uredbe zagotovi varstvo temeljnih 

pravic v skladu z ustreznim pravom Unije, 

zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah, ter v skladu z ustreznim 

mednarodnim pravom, vključno z 

Ženevsko konvencijo o statusu beguncev in 

obveznostmi v zvezi z dostopom do 

mednarodne zaščite, zlasti z načelom 

nevračanja. Za ta namen Agencija pripravi 

in nadalje razvija ter izvaja strategijo za 

temeljne pravice. 

1. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

iz te uredbe zagotovi varstvo temeljnih 

pravic v skladu z ustreznim pravom Unije, 

zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah, ter v skladu z ustreznim 

mednarodnim pravom, vključno z 

Evropsko konvencijo o človekovih 

pravicah, Ženevsko konvencijo o statusu 

beguncev in Konvencijo o otrokovih 

pravicah, zlasti z načelom nevračanja. Za 

ta namen Agencija pripravi in nadalje 

razvija ter izvaja strategijo za temeljne 

pravice, vključno z učinkovitimi 

mehanizmi za spremljanje in 

zagotavljanje spoštovanja temeljnih pravic 

in načela pravne države pri vseh 

dejavnostih Agencije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  803 

Helga Stevens, Angel Džambazki, Jussi Halla-aho 

 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

iz te uredbe zagotovi varstvo temeljnih 

pravic v skladu z ustreznim pravom Unije, 

zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah, ter v skladu z ustreznim 

mednarodnim pravom, vključno z 

Ženevsko konvencijo o statusu beguncev 

in obveznostmi v zvezi z dostopom do 

mednarodne zaščite, zlasti z načelom 

nevračanja. Za ta namen Agencija pripravi 

in nadalje razvija ter izvaja strategijo za 

temeljne pravice. 

1. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

iz te uredbe zagotovi varstvo temeljnih 

pravic v skladu z ustreznim pravom Unije, 

zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah, ter v skladu z ustreznim 

mednarodnim pravom, zlasti z načelom 

nevračanja. Za ta namen Agencija pripravi 

in nadalje razvija ter izvaja strategijo za 

temeljne pravice. 

Or. en 
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Predlog spremembe  804 

Geoffrey Van Orden 

 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

iz te uredbe zagotovi varstvo temeljnih 

pravic v skladu z ustreznim pravom Unije, 

zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah, ter v skladu z ustreznim 

mednarodnim pravom, vključno z 

Ženevsko konvencijo o statusu beguncev 

in obveznostmi v zvezi z dostopom do 

mednarodne zaščite, zlasti z načelom 

nevračanja. Za ta namen Agencija 

pripravi in nadalje razvija ter izvaja 

strategijo za temeljne pravice. 

1. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

iz te uredbe upošteva varstvo človekovih 

pravic. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  805 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

iz te uredbe zagotovi varstvo temeljnih 

pravic v skladu z ustreznim pravom Unije, 

zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah, ter v skladu z ustreznim 

mednarodnim pravom, vključno z 

Ženevsko konvencijo o statusu beguncev in 

obveznostmi v zvezi z dostopom do 

mednarodne zaščite, zlasti z načelom 

nevračanja. Za ta namen Agencija pripravi 

in nadalje razvija ter izvaja strategijo za 

temeljne pravice. 

1. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

iz te uredbe zagotovi varstvo temeljnih 

pravic v skladu z ustreznim pravom Unije, 

zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah, ter v skladu z ustreznim 

mednarodnim pravom, vključno z 

Ženevsko konvencijo o statusu beguncev in 

Konvencijo o otrokovih pravicah ter 
obveznostmi v zvezi z dostopom do 

mednarodne zaščite, zlasti glede načela 

nevračanja. Za ta namen Agencija pripravi 

in nadalje razvija ter izvaja strategijo za 
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temeljne pravice, vključno z učinkovitim 

mehanizmom za spremljanje spoštovanja 

temeljnih pravic pri vseh dejavnostih 

Agencije. 

Or. en 

Obrazložitev 

Z omembo mehanizma za spremljanje spoštovanja temeljnih pravic se ta člen uskladi s 

členom 71(2) o nalogah uradnika za temeljne pravice. Ubeseditev je enaka kot v členu 26a 

uredbe o ustanovitvi agencije Frontex, ki obravnava strategijo za temeljne pravice. 

 

Predlog spremembe  806 

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

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

Silvia Costa, Jean Lambert 

 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

iz te uredbe zagotovi varstvo temeljnih 

pravic v skladu z ustreznim pravom Unije, 

zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah, ter v skladu z ustreznim 

mednarodnim pravom, vključno z 

Ženevsko konvencijo o statusu beguncev in 

obveznostmi v zvezi z dostopom do 

mednarodne zaščite, zlasti z načelom 

nevračanja. Za ta namen Agencija pripravi 

in nadalje razvija ter izvaja strategijo za 

temeljne pravice. 

1. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

iz te uredbe zagotovi varstvo temeljnih 

pravic v skladu z ustreznim pravom Unije, 

zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah, ter v skladu z ustreznim 

mednarodnim pravom, vključno s 

Konvencijo Organizacije združenih 

narodov o otrokovih pravicah, Ženevsko 

konvencijo o statusu beguncev in 

obveznostmi v zvezi z dostopom do 

mednarodne zaščite, zlasti z načelom 

nevračanja. Za ta namen Agencija pripravi 

in nadalje razvija ter izvaja strategijo za 

temeljne pravice, s posebnim poudarkom 

na otrokovih pravicah, da bi zagotovili, da 

se pri vseh operacijah spoštuje načelo 

največje koristi otroka.  

Or. en 
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Predlog spremembe  807 

Barbara Spinelli, Kostas Hrisogonos 

 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

iz te uredbe zagotovi varstvo temeljnih 

pravic v skladu z ustreznim pravom Unije, 

zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah, ter v skladu z ustreznim 

mednarodnim pravom, vključno z 

Ženevsko konvencijo o statusu beguncev in 

obveznostmi v zvezi z dostopom do 

mednarodne zaščite, zlasti z načelom 

nevračanja. Za ta namen Agencija pripravi 

in nadalje razvija ter izvaja strategijo za 

temeljne pravice. 

1. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

iz te uredbe zagotovi varstvo temeljnih 

pravic v skladu z ustreznim pravom Unije, 

zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah, ter v skladu z ustreznim 

mednarodnim pravom, vključno z 

Ženevsko konvencijo o statusu beguncev, 

Konvencijo o odpravi vseh oblik 

diskriminacije žensk, Konvencijo o 

otrokovih pravicah in obveznostmi v zvezi 

z dostopom do mednarodne zaščite, zlasti 

glede načela nevračanja. Za ta namen 

Agencija pripravi in nadalje razvija ter 

izvaja strategijo za temeljne pravice, 

vključno z učinkovitim mehanizmom za 

spremljanje spoštovanja temeljnih pravic 

pri vseh dejavnostih Agencije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  808 

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

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

Gérard Deprez 

 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

iz te uredbe zagotovi varstvo temeljnih 

pravic v skladu z ustreznim pravom Unije, 

zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah, ter v skladu z ustreznim 

mednarodnim pravom, vključno z 

Ženevsko konvencijo o statusu beguncev in 

1. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

iz te uredbe zagotovi varstvo temeljnih 

pravic v skladu z ustreznim pravom Unije, 

zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah in Evropsko konvencijo o 

človekovih pravicah, ter v skladu z 

ustreznim mednarodnim pravom, vključno 
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obveznostmi v zvezi z dostopom do 

mednarodne zaščite, zlasti z načelom 

nevračanja. Za ta namen Agencija 

pripravi in nadalje razvija ter izvaja 

strategijo za temeljne pravice. 

z Ženevsko konvencijo o statusu beguncev 

in Konvencijo OZN o otrokovih pravicah 

ter obveznostmi v zvezi z dostopom do 

mednarodne zaščite, zlasti z načelom 

nevračanja. 

Or. en 

Obrazložitev 

S tem predlogom spremembe se doda sklic na Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in 

Konvencijo OZN o otrokovih pravicah. Prav tako se v odstavku črta zadnja poved, ki se 

zaradi večje skladnosti premakne v naslednji odstavek. 

 

Predlog spremembe  809 

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

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

 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Agencija pripravi in nadalje 

razvija ter izvaja strategijo za temeljne 

pravice. Agencija v tesnem sodelovanju s 

svetovalnim forumom in uradom za 

temeljne pravice vzpostavi učinkovit 

mehanizem za spremljanje spoštovanja 

temeljnih pravic pri vseh dejavnostih 

Agencije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  810 

Geoffrey Van Orden 

 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

črtano 
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zagotovi, da se nobena oseba ne izkrca v 

državo, ki krši načelo nevračanja, prisili k 

vstopu vanjo, vodi ali kako drugače preda 

oziroma vrne organom take države, v 

kateri obstaja tveganje izgona ali vrnitve v 

drugo državo, ki krši navedeno načelo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  811 

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

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

 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

zagotovi, da se nobena oseba ne izkrca v 

državo, ki krši načelo nevračanja, prisili k 

vstopu vanjo, vodi ali kako drugače preda 

oziroma vrne organom take države, v 

kateri obstaja tveganje izgona ali vrnitve v 

drugo državo, ki krši navedeno načelo. 

2. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

zagotovi, da skladno z načelom 

nevračanja nobena oseba ni izkrcana 

oziroma prisiljena k vstopu v državo ali 

privedena do države ali drugače izročena 

ali vrnjena organom države, v kateri med 

drugim obstaja zanjo resna nevarnost, da 

bo podvržena smrtni kazni, mučenju, 

pregonu ali drugemu nečloveškemu ali 

ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju, 

ali v kateri bi bila njena svoboda ogrožena 

zaradi rase, vere, narodnosti, spolne 

usmerjenosti, pripadnosti določeni 

družbeni skupini ali zaradi političnega 

prepričanja, ali v kateri obstaja resna 

nevarnost izgona, odstranitve ali izročitve 

drugi državi, ki krši navedeno načelo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Uskladitev s členom 4 Uredbe (EU) št. 656/2014 o določitvi pravil za varovanje zunanjih 

morskih meja v okviru operativnega sodelovanja, ki ga usklajuje Evropska agencija za 

upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije. 
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Predlog spremembe  812 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

zagotovi, da se nobena oseba ne izkrca v 

državo, ki krši načelo nevračanja, prisili k 

vstopu vanjo, vodi ali kako drugače preda 

oziroma vrne organom take države, v 

kateri obstaja tveganje izgona ali vrnitve v 

drugo državo, ki krši navedeno načelo. 

2. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

zagotovi, da skladno z načelom 

nevračanja nobena oseba ni izkrcana 

oziroma prisiljena k vstopu v državo ali 

privedena do države ali drugače izročena 

ali vrnjena organom države, v kateri med 

drugim obstaja zanjo resna nevarnost, da 

bo podvržena smrtni kazni, mučenju, 

pregonu ali drugemu nečloveškemu ali 

ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju, 

ali v kateri bi bilo njeno življenje ali 

svoboda ogrožena zaradi rase, vere, 

narodnosti, spolne usmerjenosti, 

pripadnosti določeni družbeni skupini ali 

zaradi političnega prepričanja, ali v kateri 

obstaja nevarnost izgona, odstranitve ali 

izročitve drugi državi, ki krši navedeno 

načelo, ali vrnitve vanjo, ter zagotovi 

upoštevanje prepovedi kolektivnega 

izgona. Za ta namen se pred začetkom 

operativnega sodelovanja s tretjimi 

državami v vse operativne načrte vključijo 

zaščitni ukrepi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  813 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

zagotovi, da se nobena oseba ne izkrca v 

državo, ki krši načelo nevračanja, prisili k 

2. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

zagotovi, da skladno z načelom 

nevračanja nobena oseba ni izkrcana 
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vstopu vanjo, vodi ali kako drugače preda 

oziroma vrne organom take države, v 

kateri obstaja tveganje izgona ali vrnitve v 

drugo državo, ki krši navedeno načelo. 

oziroma prisiljena k vstopu v državo ali 

privedena do države ali drugače izročena 

ali vrnjena organom države, v kateri med 

drugim obstaja zanjo resna nevarnost, da 

bo podvržena smrtni kazni, mučenju, 

pregonu ali drugemu nečloveškemu ali 

ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju, 

ali v kateri bi bilo njeno življenje ali 

svoboda ogrožena zaradi rase, vere, 

narodnosti, spolne usmerjenosti, 

pripadnosti določeni družbeni skupini ali 

zaradi političnega prepričanja, ali v kateri 

obstaja nevarnost izgona, odstranitve ali 

izročitve drugi državi, ki krši navedeno 

načelo, ali vrnitve vanjo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Kot v členu 4(1) uredbe o pomorskem nadzoru. 

 

Predlog spremembe  814 

Helga Stevens, Angel Džambazki, Jussi Halla-aho 

 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

zagotovi, da se nobena oseba ne izkrca v 

državo, ki krši načelo nevračanja, prisili k 

vstopu vanjo, vodi ali kako drugače preda 

oziroma vrne organom take države, v 

kateri obstaja tveganje izgona ali vrnitve v 

drugo državo, ki krši navedeno načelo. 

2. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

zagotovi, da skladno z načelom 

nevračanja nobena oseba ni izkrcana 

oziroma prisiljena k vstopu v državo ali 

privedena do države ali drugače izročena 

ali vrnjena organom države. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  815 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Džambazki, Jussi Halla-aho 
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Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

upošteva posebne potrebe otrok, žrtev 

trgovine z ljudmi, oseb, ki potrebujejo 

zdravstveno oskrbo, oseb, ki potrebujejo 

mednarodno zaščito, oseb v stiski na 

morju in drugih oseb v posebej ranljivem 

položaju. 

3. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

upošteva posebne potrebe otrok, oseb, ki 

potrebujejo zdravstveno oskrbo, oseb v 

stiski na morju in drugih oseb v posebej 

ranljivem položaju. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  816 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

upošteva posebne potrebe otrok, žrtev 

trgovine z ljudmi, oseb, ki potrebujejo 

zdravstveno oskrbo, oseb, ki potrebujejo 

mednarodno zaščito, oseb v stiski na morju 

in drugih oseb v posebej ranljivem 

položaju. 

3. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

upošteva in obravnava pravice in posebne 

potrebe otrok, žrtev trgovine z ljudmi, 

oseb, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, 

oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, 

oseb v stiski na morju in drugih oseb v 

posebej ranljivem položaju. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  817 

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

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

Gérard Deprez 

 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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3. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

upošteva posebne potrebe otrok, žrtev 

trgovine z ljudmi, oseb, ki potrebujejo 

zdravstveno oskrbo, oseb, ki potrebujejo 

mednarodno zaščito, oseb v stiski na morju 

in drugih oseb v posebej ranljivem 

položaju. 

3. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

upošteva posebne potrebe otrok, 

mladoletnikov brez spremstva, žrtev 

trgovine z ljudmi, oseb, ki potrebujejo 

zdravstveno oskrbo, oseb, ki potrebujejo 

mednarodno zaščito, oseb v stiski na morju 

in drugih oseb v posebej ranljivem 

položaju. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  818 

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

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

Griesbeck, Jean Lambert 

 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

upošteva posebne potrebe otrok, žrtev 

trgovine z ljudmi, oseb, ki potrebujejo 

zdravstveno oskrbo, oseb, ki potrebujejo 

mednarodno zaščito, oseb v stiski na morju 

in drugih oseb v posebej ranljivem 

položaju. 

3. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

upošteva posebne potrebe otrok, zlasti 

mladoletnikov brez spremstva in 

invalidnih otrok, žrtev trgovine z ljudmi, 

oseb, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, 

oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, 

oseb v stiski na morju in drugih oseb v 

posebej ranljivem položaju. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  819 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

upošteva posebne potrebe otrok, žrtev 

3. Evropska agencija za mejno in 

obalno stražo pri opravljanju svojih nalog 

bolje prepoznava in upošteva posebne 
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trgovine z ljudmi, oseb, ki potrebujejo 

zdravstveno oskrbo, oseb, ki potrebujejo 

mednarodno zaščito, oseb v stiski na morju 

in drugih oseb v posebej ranljivem 

položaju. 

potrebe oseb v ranljivem položaju, kot so 

otroci, žrtve trgovine z ljudmi, osebe, ki 

potrebujejo zdravstveno oskrbo, nosečnice, 

osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito, 

in osebe v stiski na morju. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  820 

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

Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Agencija pri opravljanju svojih 

nalog, odnosih z državami članicami in 

sodelovanju s tretjimi državami upošteva 

poročila svetovalnega foruma in uradnika 

za temeljne pravice. 

4. Agencija pri opravljanju vseh 

svojih nalog, odnosih z državami članicami 

in sodelovanju s tretjimi državami upošteva 

poročila svetovalnega foruma in uradnika 

za temeljne pravice. Agencija obvesti 

svetovalni forum in uradnika za temeljne 

pravice o tem, kako je na podlagi njunih 

poročil in priporočil spremenila svoje 

dejavnosti ali jih ni spremenila, ter 

podrobnosti o tem vključi v svoje letno 

poročilo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  821 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Agencija pri opravljanju svojih 

nalog, odnosih z državami članicami in 

sodelovanju s tretjimi državami upošteva 

poročila svetovalnega foruma in uradnika 

za temeljne pravice. 

4. Agencija pri opravljanju vseh 

svojih nalog, odnosih z državami članicami 

in sodelovanju s tretjimi državami upošteva 

poročila svetovalnega foruma in uradnika 

za temeljne pravice. Agencija obvesti 

svetovalni forum in uradnika za temeljne 
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pravice o tem, kako je na podlagi njunih 

poročil in priporočil spremenila svoje 

dejavnosti ali jih ni spremenila, ter 

podrobnosti o tem vključi v svoje letno 

poročilo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  822 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Agencija pri opravljanju svojih 

nalog, odnosih z državami članicami in 

sodelovanju s tretjimi državami upošteva 

poročila svetovalnega foruma in uradnika 

za temeljne pravice. 

4. Agencija pri opravljanju vseh 

svojih nalog, vključno z nadaljnjim 

razvojem in izvajanjem učinkovitega 

mehanizma za spremljanje spoštovanja 

temeljnih pravic, pri odnosih z državami 

članicami in sodelovanju s tretjimi 

državami upošteva poročila svetovalnega 

foruma in uradnika za temeljne pravice. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  823 

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

Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 4 – točka 1 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1) Agencija v letni delovni program 

vključi podroben program nadaljnjega 

razvoja in izvajanja strategije za temeljne 

pravice, o katerem poroča v letnem 

poročilu o dejavnostih. 

Or. en 
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Predlog spremembe  824 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Agencija v letni in večletni delovni 

program vključi podroben program 

nadaljnjega razvoja in izvajanja strategije 

za temeljne pravice, o katerem poroča v 

letnem poročilu o dejavnostih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  825 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Agencija v letni delovni program 

vključi podroben program nadaljnjega 

razvoja in izvajanja strategije za temeljne 

pravice, o katerem poroča v letnem 

poročilu o dejavnostih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  826 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 34 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija pripravi in nadalje razvija 

kodeks ravnanja, ki se uporablja za vse 

operacije v zvezi z nadzorom meje, ki jih 

usklajuje Agencija. Kodeks ravnanja 

določa postopke, ki so namenjeni 

1. Agencija pripravi in nadalje razvija 

kodeks ravnanja, ki se uporablja za vse 

operacije v zvezi z nadzorom meje, ki jih 

usklajuje Agencija, razen za vrnitve. 

Kodeks ravnanja določa postopke, ki so 
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zagotavljanju načel vladavine prava in 

spoštovanju temeljnih pravic, pri čemer je 

posebna pozornost namenjena 

mladoletnikom brez spremstva in osebam v 

ranljivem položaju ter osebam, ki 

zaprosijo za mednarodno zaščito, 
uporabljajo pa se za vse osebe, ki 

sodelujejo v dejavnostih Agencije. 

namenjeni zagotavljanju načel vladavine 

prava in spoštovanju temeljnih pravic, pri 

čemer je posebna pozornost namenjena 

mladoletnikom brez spremstva in osebam v 

ranljivem položaju, uporabljajo pa se za 

vse osebe, ki sodelujejo v dejavnostih 

Agencije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  827 

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

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

Lambert, Nathalie Griesbeck 

 

Predlog uredbe 

Člen 34 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija pripravi in nadalje razvija 

kodeks ravnanja, ki se uporablja za vse 

operacije v zvezi z nadzorom meje, ki jih 

usklajuje Agencija. Kodeks ravnanja 

določa postopke, ki so namenjeni 

zagotavljanju načel vladavine prava in 

spoštovanju temeljnih pravic, pri čemer je 

posebna pozornost namenjena 

mladoletnikom brez spremstva in osebam v 

ranljivem položaju ter osebam, ki zaprosijo 

za mednarodno zaščito, uporabljajo pa se 

za vse osebe, ki sodelujejo v dejavnostih 

Agencije. 

1. Agencija pripravi in nadalje razvija 

kodeks ravnanja, ki se uporablja za vse 

operacije v zvezi z nadzorom meje, ki jih 

usklajuje Agencija. Kodeks ravnanja 

določa postopke, ki so namenjeni 

zagotavljanju načel vladavine prava in 

spoštovanju temeljnih pravic, pri čemer je 

posebna pozornost namenjena otrokom, 

mladoletnikom brez spremstva in osebam v 

ranljivem položaju ter osebam, ki zaprosijo 

za mednarodno zaščito, uporabljajo pa se 

za vse osebe, ki sodelujejo v dejavnostih 

Agencije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  828 

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

Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Predlog uredbe 

Člen 34 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Agencija razvije in redno 

posodablja kodeks ravnanja za vrnitev 

nezakonito prebivajočih državljanov 

tretjih držav, ki se uporablja med vsemi 

operacijami vračanja in posredovanji za 

vračanje, ki jih usklajuje ali organizira 

Agencija. Navedeni kodeks ravnanja 

vsebuje opis skupnih standardiziranih 

postopkov, da se poenostavi organizacija 

operacij vračanja in posredovanj za 

vračanje ter zagotovi vrnitev na human 

način in ob popolnem spoštovanju 

temeljnih pravic, zlasti načel človekovega 

dostojanstva, prepovedi mučenja in 

nečloveškega ali ponižujočega ravnanja 

oziroma kaznovanja, pravice do svobode in 

varnosti ter pravice do varstva osebnih 

podatkov in do nediskriminacije. 

2. Agencija razvije in redno 

posodablja kodeks ravnanja za vrnitev 

državljanov tretje države, ki so predmet 

končne odločbe o vrnitvi, pri čemer se ta 

kodeks uporablja med vsemi operacijami 

vračanja in posredovanji za vračanje, ki jih 

usklajuje ali organizira Agencija. Navedeni 

kodeks ravnanja vsebuje opis skupnih 

standardiziranih postopkov, da se 

poenostavi organizacija operacij vračanja 

in posredovanj za vračanje ter zagotovi 

vrnitev na human način in ob popolnem 

spoštovanju temeljnih pravic, zlasti načel 

človekovega dostojanstva, prepovedi 

mučenja in nečloveškega ali ponižujočega 

ravnanja oziroma kaznovanja, pravice do 

svobode in varnosti ter pravice do varstva 

osebnih podatkov in do nediskriminacije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  829 

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

aho 

 

Predlog uredbe 

Člen 34 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Agencija razvije in redno 

posodablja kodeks ravnanja za vrnitev 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 

držav, ki se uporablja med vsemi 

operacijami vračanja in posredovanji za 

vračanje, ki jih usklajuje ali organizira 

Agencija. Navedeni kodeks ravnanja 

vsebuje opis skupnih standardiziranih 

postopkov, da se poenostavi organizacija 

operacij vračanja in posredovanj za 

vračanje ter zagotovi vrnitev na human 

način in ob popolnem spoštovanju 

temeljnih pravic, zlasti načel človekovega 

dostojanstva, prepovedi mučenja in 

2. Agencija pri vračanju nezakonito 

prebivajočih državljanov tretjih držav 

upošteva priročnik o vračanju, ki se 

uporablja med vsemi operacijami vračanja 

in posredovanji za vračanje, ki jih usklajuje 

ali organizira Agencija, pri čemer zagotovi, 

da se izvajajo skupni standardi in postopki 

iz Direktive 2008/115/ES. 
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nečloveškega ali ponižujočega ravnanja 

oziroma kaznovanja, pravice do svobode 

in varnosti ter pravice do varstva osebnih 

podatkov in do nediskriminacije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  830 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 34 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Agencija razvije in redno 

posodablja kodeks ravnanja za vrnitev 

nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 

držav, ki se uporablja med vsemi 

operacijami vračanja in posredovanji za 

vračanje, ki jih usklajuje ali organizira 

Agencija. Navedeni kodeks ravnanja 

vsebuje opis skupnih standardiziranih 

postopkov, da se poenostavi organizacija 

operacij vračanja in posredovanj za 

vračanje ter zagotovi vrnitev na human 

način in ob popolnem spoštovanju 

temeljnih pravic, zlasti načel človekovega 

dostojanstva, prepovedi mučenja in 

nečloveškega ali ponižujočega ravnanja 

oziroma kaznovanja, pravice do svobode in 

varnosti ter pravice do varstva osebnih 

podatkov in do nediskriminacije. 

2. Agencija razvije in redno 

posodablja kodeks ravnanja za vrnitev 

nedovoljeno prebivajočih državljanov 

tretjih držav, ki se uporablja med vsemi 

operacijami vračanja in posredovanji za 

vračanje, ki jih usklajuje ali organizira 

Agencija. Navedeni kodeks ravnanja 

vsebuje opis skupnih standardiziranih 

postopkov, da se poenostavi organizacija 

operacij vračanja in posredovanj za 

vračanje ter zagotovi vrnitev na human 

način in ob popolnem spoštovanju 

temeljnih pravic, zlasti načel človekovega 

dostojanstva, prepovedi mučenja in 

nečloveškega ali ponižujočega ravnanja 

oziroma kaznovanja, pravice do svobode in 

varnosti ter pravice do varstva osebnih 

podatkov in do nediskriminacije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  831 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Džambazki, Daniel Dalton, 

Jussi Halla-aho 

 

Predlog uredbe 

Člen 34 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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3. V kodeksu ravnanja za vrnitev je 

poseben poudarek namenjen obveznosti 

držav članic, da zagotovijo učinkovit 

sistem spremljanja prisilne vrnitve, kot je 

določeno v členu 8(6) Direktive 

2008/115/ES44, in strategiji za temeljne 

pravice. 

črtano 

__________________  

44 UL L 348, 21.12.2008, str. 98.  

Or. en 

 

Predlog spremembe  832 

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

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

Griesbeck, Jean Lambert 

 

Predlog uredbe 

Člen 35 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija v sodelovanju z 

ustreznimi organizacijami držav članic za 

usposabljanje razvije posebna orodja za 

usposabljanje ter mejnim policistom in 

drugemu ustreznemu osebju, ki so člani 

evropskih skupin mejne in obalne straže, 

zagotovi nadaljevalno usposabljanje, 

povezano z njihovimi nalogami in 

pooblastili. Strokovnjaki osebja Agencije s 

temi mejnimi policisti izvajajo redne vaje v 

skladu s programom nadaljevalnega 

usposabljanja in vaj iz letnega delovnega 

programa Agencije. 

1. Agencija v sodelovanju z 

ustreznimi organizacijami držav članic za 

usposabljanje razvije posebna orodja za 

usposabljanje, vključno s posebnimi 

ukrepi, namenjenimi otrokom, kadar so v 

operacije vključeni otroci, ter mejnim 

policistom in drugemu ustreznemu osebju, 

ki so člani evropskih skupin mejne in 

obalne straže, zagotovi nadaljevalno 

usposabljanje, povezano z njihovimi 

nalogami in pooblastili. Strokovnjaki 

osebja Agencije s temi mejnimi policisti 

izvajajo redne vaje v skladu s programom 

nadaljevalnega usposabljanja in vaj iz 

letnega delovnega programa Agencije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  833 

Barbara Spinelli, Kostas Hrisogonos 
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Predlog uredbe 

Člen 35 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija v sodelovanju z 

ustreznimi organizacijami držav članic za 

usposabljanje razvije posebna orodja za 

usposabljanje ter mejnim policistom in 

drugemu ustreznemu osebju, ki so člani 

evropskih skupin mejne in obalne straže, 

zagotovi nadaljevalno usposabljanje, 

povezano z njihovimi nalogami in 

pooblastili. Strokovnjaki osebja Agencije s 

temi mejnimi policisti izvajajo redne vaje v 

skladu s programom nadaljevalnega 

usposabljanja in vaj iz letnega delovnega 

programa Agencije. 

1. Agencija v sodelovanju z 

ustreznimi organizacijami držav članic za 

usposabljanje, Evropskim azilnim 

podpornim uradom in Agencijo Evropske 

unije za temeljne pravice razvije posebna 

orodja za usposabljanje ter mejnim 

policistom in pripadnikom obalne straže 

ter drugemu ustreznemu osebju, ki so člani 

evropskih skupin mejne in obalne straže, 

zagotovi nadaljevalno usposabljanje, 

povezano z njihovimi nalogami in 

pooblastili, ter v zvezi z osnovnimi pogoji 

za ukrepanje ob popolnem spoštovanju 

temeljnih pravic. Strokovnjaki osebja 

Agencije, Evropskega azilnega 

podpornega urada in Agencije Evropske 

unije za temeljne pravice s temi mejnimi 

policisti in pripadniki obalne straže 

izvajajo redne vaje v skladu s programom 

nadaljevalnega usposabljanja in vaj iz 

letnega delovnega programa Agencije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  834 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 35 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Agencija stori vse potrebno, da se 

vsi mejni policisti in drugo ustrezno osebje 

držav članic, ki sodelujejo v evropskih 

skupinah mejne in obalne straže, pa tudi 

osebje Agencije pred sodelovanjem pri 

operativnih dejavnostih, ki jih organizira 

Agencija, udeležijo usposabljanj na 

področju zadevnega prava Unije in 

mednarodnega prava, vključno v zvezi s 

temeljnimi pravicami, dostopom do 

2. Agencija stori vse potrebno, da se 

vsi mejni policisti in drugo ustrezno osebje 

držav članic, ki sodelujejo v evropskih 

skupinah mejne in obalne straže, pa tudi 

osebje Agencije pred sodelovanjem pri 

operativnih dejavnostih, ki jih organizira 

Agencija, udeležijo usposabljanj na 

področju zadevnega prava Unije in 

mednarodnega prava, vključno v zvezi s 

temeljnimi pravicami ter iskanjem in 
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mednarodne zaščite ter iskanjem in 

reševanjem. 

reševanjem. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  835 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 35 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Agencija stori vse potrebno, da se 

vsi mejni policisti in drugo ustrezno osebje 

držav članic, ki sodelujejo v evropskih 

skupinah mejne in obalne straže, pa tudi 

osebje Agencije pred sodelovanjem pri 

operativnih dejavnostih, ki jih organizira 

Agencija, udeležijo usposabljanj na 

področju zadevnega prava Unije in 

mednarodnega prava, vključno v zvezi s 

temeljnimi pravicami, dostopom do 

mednarodne zaščite ter iskanjem in 

reševanjem. 

2. Agencija stori vse potrebno, da se 

vsi mejni policisti in drugo ustrezno osebje 

držav članic, ki sodelujejo v evropskih 

skupinah mejne in obalne straže, pa tudi 

osebje Agencije ter osebje in mejni 

policisti tretjih držav, ki sodelujejo pri 

operativnih dejavnostih, ki jih organizira 

Agencija, pred sodelovanjem pri teh 

dejavnostih udeležijo usposabljanj na 

področju zadevnega prava Unije in 

mednarodnega prava, vključno v zvezi s 

temeljnimi pravicami, dostopom do 

mednarodne zaščite, smernicami za 

prepoznavanje oseb, ki iščejo zaščito, in 

njihovo usmerjanje k ustreznim 

strukturam, smernicami za obravnavo 

posebnih potreb otrok, vključno z 

mladoletniki brez spremstva, žrtev 

trgovine z ljudmi, oseb, ki potrebujejo 

nujno zdravstveno oskrbo, in drugih 

posebno ranljivih oseb ter v zvezi z 

iskanjem in reševanjem. 

Or. en 

Obrazložitev 

Obdržati je treba besedilo iz sedanje uredbe o osebah, ki iščejo zaščito. Poleg tega morajo 

biti mejni policisti usposobljeni za ravnanje z ranljivimi osebami, kot so otroci. 
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Predlog spremembe  836 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Predlog uredbe 

Člen 35 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Agencija stori vse potrebno, da se 

vsi mejni policisti in drugo ustrezno osebje 

držav članic, ki sodelujejo v evropskih 

skupinah mejne in obalne straže, pa tudi 

osebje Agencije pred sodelovanjem pri 

operativnih dejavnostih, ki jih organizira 

Agencija, udeležijo usposabljanj na 

področju zadevnega prava Unije in 

mednarodnega prava, vključno v zvezi s 

temeljnimi pravicami, dostopom do 

mednarodne zaščite ter iskanjem in 

reševanjem. 

2. Agencija stori vse potrebno, da se 

vsi mejni policisti in drugo ustrezno osebje 

držav članic, ki sodelujejo v evropskih 

skupinah mejne in obalne straže, pa tudi 

osebje Agencije pred sodelovanjem pri 

operativnih dejavnostih, ki jih organizira 

Agencija, udeležijo usposabljanj na 

področju zadevnega prava in prakse Unije 

ter mednarodnega prava in prakse, 

vključno v zvezi s temeljnimi pravicami, 

dostopom do mednarodne zaščite, iskanjem 

in reševanjem ter boljšim prepoznavanjem 

oseb v ranljivem položaju in 

zagotavljanjem pomoči tem osebam. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  837 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Predlog uredbe 

Člen 35 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Agencija stori vse potrebno, da se 

usposabljanje osebja, ki opravlja naloge v 

zvezi z vrnitvijo, vključi v skupine iz 

členov 28, 29 in 30. Agencija zagotovi, da 

se vse osebje, ki sodeluje pri operacijah 

vračanja in posredovanjih za vračanje, pa 

tudi osebje Agencije pred sodelovanjem pri 

operativnih dejavnostih, ki jih organizira 

Agencija, udeleži usposabljanj na področju 

zadevnega prava Unije in mednarodnega 

prava, vključno v zvezi s temeljnimi 

pravicami in dostopom do mednarodne 

zaščite. 

3. Agencija stori vse potrebno, da se 

usposabljanje osebja, ki opravlja naloge v 

zvezi z vrnitvijo, vključi v skupine iz 

členov 28, 29 in 30. Agencija zagotovi, da 

se vse osebje, ki sodeluje pri operacijah 

vračanja in posredovanjih za vračanje, pa 

tudi osebje Agencije pred sodelovanjem pri 

operativnih dejavnostih, ki jih organizira 

Agencija, udeleži usposabljanj na področju 

zadevnega prava in prakse Unije ter 

mednarodnega prava in prakse, vključno v 

zvezi s temeljnimi pravicami, dostopom do 

mednarodne zaščite ter boljšim 

prepoznavanjem oseb v ranljivem 
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položaju in zagotavljanjem pomoči tem 

osebam. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  838 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 35 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Agencija stori vse potrebno, da se 

usposabljanje osebja, ki opravlja naloge v 

zvezi z vrnitvijo, vključi v skupine iz 

členov 28, 29 in 30. Agencija zagotovi, da 

se vse osebje, ki sodeluje pri operacijah 

vračanja in posredovanjih za vračanje, pa 

tudi osebje Agencije pred sodelovanjem pri 

operativnih dejavnostih, ki jih organizira 

Agencija, udeleži usposabljanj na področju 

zadevnega prava Unije in mednarodnega 

prava, vključno v zvezi s temeljnimi 

pravicami in dostopom do mednarodne 

zaščite. 

3. Agencija stori vse potrebno, da se 

usposabljanje osebja, ki opravlja naloge v 

zvezi z vrnitvijo, vključi v skupine iz 

členov 28, 29 in 30. Agencija zagotovi, da 

se vse osebje, ki sodeluje pri operacijah 

vračanja in posredovanjih za vračanje, pa 

tudi osebje Agencije pred sodelovanjem pri 

operativnih dejavnostih, ki jih organizira 

Agencija, udeleži usposabljanj na področju 

zadevnega prava Unije in mednarodnega 

prava, vključno v zvezi s temeljnimi 

pravicami. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  839 

Barbara Spinelli, Kostas Hrisogonos 

 

Predlog uredbe 

Člen 35 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Agencija stori vse potrebno, da se 

usposabljanje osebja, ki opravlja naloge v 

zvezi z vrnitvijo, vključi v skupine iz 

členov 28, 29 in 30. Agencija zagotovi, da 

se vse osebje, ki sodeluje pri operacijah 

vračanja in posredovanjih za vračanje, pa 

tudi osebje Agencije pred sodelovanjem pri 

operativnih dejavnostih, ki jih organizira 

3. Agencija stori vse potrebno, da se 

usposabljanje osebja, ki opravlja naloge v 

zvezi z vrnitvijo, vključi v skupine iz 

členov 28, 29 in 30. Agencija zagotovi, da 

se vse osebje, ki sodeluje pri operacijah 

vračanja in posredovanjih za vračanje, pa 

tudi osebje Agencije pred sodelovanjem pri 

operativnih dejavnostih, ki jih organizira 
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Agencija, udeleži usposabljanj na področju 

zadevnega prava Unije in mednarodnega 

prava, vključno v zvezi s temeljnimi 

pravicami in dostopom do mednarodne 

zaščite. 

Agencija, udeleži usposabljanj na področju 

zadevnega prava Unije in mednarodnega 

prava, vključno v zvezi s temeljnimi 

pravicami, dostopom do mednarodne 

zaščite in dostopom do mehanizmov za 

napotitev ranljivih oseb. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  840 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 35 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Agencija stori vse potrebno, da se 

usposabljanje osebja, ki opravlja naloge v 

zvezi z vrnitvijo, vključi v skupine iz 

členov 28, 29 in 30. Agencija zagotovi, da 

se vse osebje, ki sodeluje pri operacijah 

vračanja in posredovanjih za vračanje, pa 

tudi osebje Agencije pred sodelovanjem pri 

operativnih dejavnostih, ki jih organizira 

Agencija, udeleži usposabljanj na področju 

zadevnega prava Unije in mednarodnega 

prava, vključno v zvezi s temeljnimi 

pravicami in dostopom do mednarodne 

zaščite. 

3. Agencija stori vse potrebno, da se 

usposabljanje osebja, ki opravlja naloge v 

zvezi z vrnitvijo, vključi v skupine iz 

členov 28, 29 in 30. Agencija zagotovi, da 

se vse osebje, ki sodeluje pri operacijah 

vračanja in posredovanjih za vračanje, pa 

tudi osebje Agencije pred sodelovanjem pri 

operativnih dejavnostih, ki jih organizira 

Agencija, udeleži usposabljanj na področju 

zadevnega prava Unije in mednarodnega 

prava, vključno v zvezi s temeljnimi 

pravicami, sorazmernostjo pri uporabi 

sile, dostopom do mednarodne zaščite in 

dostopom do mehanizmov za napotitev 

ranljivih oseb. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  841 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 35 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Agencija vzpostavi in nadalje 

razvija skupne osnovne učne načrte za 

4. Agencija vzpostavi in nadalje 

razvija skupne osnovne učne načrte za 
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usposabljanje mejnih policistov in 

inštruktorjem nacionalnih mejnih 

policistov držav članic zagotovi 

usposabljanje na evropski ravni, vključno v 

zvezi s temeljnimi pravicami, dostopom do 

mednarodne zaščite in ustreznim 

pomorskim pravom. Agencija po 

posvetovanju s svetovalnim forumom 

pripravi skupne osnovne učne načrte. 

Države članice skupne osnovne učne načrte 

vključijo v usposabljanje svojih mejnih 

policistov in osebja, ki opravlja naloge v 

zvezi z vrnitvijo. 

usposabljanje mejnih policistov in 

inštruktorjem nacionalnih mejnih 

policistov držav članic zagotovi 

usposabljanje na evropski ravni, vključno v 

zvezi s temeljnimi pravicami, dostopom do 

mednarodne zaščite, ustreznim pomorskim 

pravom, kodeksi ravnanja, pripravljenimi 

skladno s členom 34, ter ustreznimi 

mednarodnimi standardi, kot so 

minimalni standardi pri humanitarnem 

odzivu, pripravljeni v okviru projekta 

Sphere. Agencija po posvetovanju s 

svetovalnim forumom pripravi skupne 

osnovne učne načrte. Države članice 

skupne osnovne učne načrte vključijo v 

usposabljanje svojih mejnih policistov in 

osebja, ki opravlja naloge v zvezi z 

vrnitvijo. 

Or. en 

Predlog spremembe  842 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 35 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Agencija vzpostavi in nadalje 

razvija skupne osnovne učne načrte za 

usposabljanje mejnih policistov in 

inštruktorjem nacionalnih mejnih 

policistov držav članic zagotovi 

usposabljanje na evropski ravni, vključno v 

zvezi s temeljnimi pravicami, dostopom do 

mednarodne zaščite in ustreznim 

pomorskim pravom. Agencija po 

posvetovanju s svetovalnim forumom 

pripravi skupne osnovne učne načrte. 

Države članice skupne osnovne učne načrte 

vključijo v usposabljanje svojih mejnih 

policistov in osebja, ki opravlja naloge v 

zvezi z vrnitvijo. 

4. Agencija vzpostavi in nadalje 

razvija skupne osnovne učne načrte za 

usposabljanje mejnih policistov in 

inštruktorjem nacionalnih mejnih 

policistov držav članic zagotovi 

usposabljanje na evropski ravni, vključno v 

zvezi s temeljnimi pravicami, dostopom do 

mednarodne zaščite in ustreznim 

pomorskim pravom. Agencija v 

sodelovanju z uradnikom za temeljne 

pravice in po posvetovanju s svetovalnim 

forumom pripravi skupne osnovne učne 

načrte. Države članice skupne osnovne 

učne načrte vključijo v usposabljanje 

svojih mejnih policistov in osebja, ki 

opravlja naloge v zvezi z vrnitvijo. 

Or. en 
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Predlog spremembe  843 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 35 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Agencija vzpostavi in nadalje 

razvija skupne osnovne učne načrte za 

usposabljanje mejnih policistov in 

inštruktorjem nacionalnih mejnih 

policistov držav članic zagotovi 

usposabljanje na evropski ravni, vključno v 

zvezi s temeljnimi pravicami, dostopom do 

mednarodne zaščite in ustreznim 

pomorskim pravom. Agencija po 

posvetovanju s svetovalnim forumom 

pripravi skupne osnovne učne načrte. 

Države članice skupne osnovne učne načrte 

vključijo v usposabljanje svojih mejnih 

policistov in osebja, ki opravlja naloge v 

zvezi z vrnitvijo. 

4. Agencija vzpostavi in nadalje 

razvija skupne osnovne učne načrte za 

usposabljanje mejnih policistov in 

inštruktorjem nacionalnih mejnih 

policistov držav članic zagotovi 

usposabljanje na evropski ravni, vključno v 

zvezi s temeljnimi pravicami in ustreznim 

pomorskim pravom. Agencija po 

posvetovanju s svetovalnim forumom 

pripravi skupne osnovne učne načrte. 

Države članice skupne osnovne učne načrte 

vključijo v usposabljanje svojih mejnih 

policistov in osebja, ki opravlja naloge v 

zvezi z vrnitvijo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  844 

 Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy  

 

Predlog uredbe 

Člen 35 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Agencija vzpostavi in nadalje 

razvija skupne osnovne učne načrte za 

usposabljanje mejnih policistov in 

inštruktorjem nacionalnih mejnih 

policistov držav članic zagotovi 

usposabljanje na evropski ravni, vključno v 

zvezi s temeljnimi pravicami, dostopom do 

mednarodne zaščite in ustreznim 

pomorskim pravom. Agencija po 

posvetovanju s svetovalnim forumom 

pripravi skupne osnovne učne načrte. 

4. Agencija vzpostavi in nadalje 

razvija skupne osnovne učne načrte za 

usposabljanje mejnih policistov in 

inštruktorjem nacionalnih mejnih 

policistov držav članic zagotovi 

usposabljanje na evropski ravni, vključno v 

zvezi s temeljnimi pravicami, dostopom do 

mednarodne zaščite, boljšim 

prepoznavanjem oseb v ranljivem 

položaju in zagotavljanjem pomoči tem 

osebam ter ustreznim pomorskim pravom. 



 

AM\1092761SL.doc 115/143 PE582.071v01-00 

 SL 

Države članice skupne osnovne učne načrte 

vključijo v usposabljanje svojih mejnih 

policistov in osebja, ki opravlja naloge v 

zvezi z vrnitvijo. 

Agencija po posvetovanju s svetovalnim 

forumom pripravi skupne osnovne učne 

načrte. Države članice skupne osnovne 

učne načrte vključijo v usposabljanje 

svojih mejnih policistov in osebja, ki 

opravlja naloge v zvezi z vrnitvijo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  845 

Barbara Spinelli 

 

Predlog uredbe 

Člen 35 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Agencija lahko v sodelovanju z 

državami članicami in tretjimi državami 

organizira usposabljanje na njihovem 

ozemlju. 

6. Agencija lahko v sodelovanju z 

državami članicami organizira 

izobraževanje in usposabljanje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  846 

Michał Boni 

 

Predlog uredbe 

Člen 35 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Agencija lahko v sodelovanju z 

državami članicami in tretjimi državami 

organizira usposabljanje na njihovem 

ozemlju. 

6. Agencija lahko v sodelovanju z 

državami članicami in tretjimi državami 

organizira usposabljanje na njihovem 

ozemlju. Agencija spodbuja sodelovanje 

in organizacijo izobraževanja in 

usposabljanja med državami članicami in 

tretjimi državami. 

Or. en 

 



 

PE582.071v01-00 116/143 AM\1092761SL.doc 

SL 

Predlog spremembe  847 

Barbara Spinelli, Kostas Hrisogonos 

 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija proaktivno spremlja 

raziskovalne dejavnosti in dejavnosti v 

zvezi z inovacijami, ki so pomembne za 

nadzor zunanjih meja, vključno z uporabo 

napredne nadzorne tehnologije, kot so 

sistemi za daljinsko vodenje zrakoplovov, 

pa tudi za vrnitev, ter prispeva k njim. 

Rezultate navedene raziskave posreduje 

Komisiji in državam članicam. Te 

rezultate lahko uporablja v skupnih 

operacijah, hitrih posredovanjih na 

mejah, operacijah vračanja in 

posredovanjih za vračanje, če je to 

primerno. 

1. Agencija proaktivno spremlja 

raziskovalne dejavnosti in dejavnosti v 

zvezi z inovacijami, ki so pomembne za 

zunanje meje Evropske unije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  848 

Michał Boni 

 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija proaktivno spremlja 

raziskovalne dejavnosti in dejavnosti v 

zvezi z inovacijami, ki so pomembne za 

nadzor zunanjih meja, vključno z uporabo 

napredne nadzorne tehnologije, kot so 

sistemi za daljinsko vodenje zrakoplovov, 

pa tudi za vrnitev, ter prispeva k njim. 

Rezultate navedene raziskave posreduje 

Komisiji in državam članicam. Te rezultate 

lahko uporablja v skupnih operacijah, 

hitrih posredovanjih na mejah, operacijah 

vračanja in posredovanjih za vračanje, če je 

to primerno. 

1. Agencija proaktivno spremlja in 

spodbuja raziskovalne dejavnosti in 

dejavnosti v zvezi z inovacijami, ki so 

pomembne za nadzor zunanjih meja, 

vključno z uporabo napredne nadzorne 

tehnologije, kot so sistemi za daljinsko 

vodenje zrakoplovov, pa tudi za vrnitev, ter 

prispeva k njim. Rezultate navedene 

raziskave posreduje Komisiji in državam 

članicam. Te rezultate lahko uporablja v 

skupnih operacijah, hitrih posredovanjih na 

mejah, operacijah vračanja in 

posredovanjih za vračanje, če je to 

primerno. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  849 

Péter Niedermüller 

 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija proaktivno spremlja 

raziskovalne dejavnosti in dejavnosti v 

zvezi z inovacijami, ki so pomembne za 

nadzor zunanjih meja, vključno z uporabo 

napredne nadzorne tehnologije, kot so 

sistemi za daljinsko vodenje zrakoplovov, 

pa tudi za vrnitev, ter prispeva k njim. 

Rezultate navedene raziskave posreduje 

Komisiji in državam članicam. Te rezultate 

lahko uporablja v skupnih operacijah, 

hitrih posredovanjih na mejah, operacijah 

vračanja in posredovanjih za vračanje, če je 

to primerno. 

1. Agencija proaktivno spremlja 

raziskovalne dejavnosti in dejavnosti v 

zvezi z inovacijami, ki so pomembne za 

nadzor zunanjih meja, vključno z uporabo 

napredne nadzorne tehnologije, ter 

prispeva k njim. Rezultate navedene 

raziskave posreduje Komisiji in državam 

članicam. Te rezultate lahko uporablja v 

skupnih operacijah, hitrih posredovanjih na 

mejah, operacijah vračanja in 

posredovanjih za vračanje, če je to 

primerno. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  850 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija proaktivno spremlja 

raziskovalne dejavnosti in dejavnosti v 

zvezi z inovacijami, ki so pomembne za 

nadzor zunanjih meja, vključno z uporabo 

napredne nadzorne tehnologije, kot so 

sistemi za daljinsko vodenje zrakoplovov, 

pa tudi za vrnitev, ter prispeva k njim. 

Rezultate navedene raziskave posreduje 

Komisiji in državam članicam. Te rezultate 

lahko uporablja v skupnih operacijah, 

hitrih posredovanjih na mejah, operacijah 

1. Agencija proaktivno spremlja 

raziskovalne dejavnosti in dejavnosti v 

zvezi z inovacijami, ki so pomembne za 

nadzor zunanjih meja, vključno z uporabo 

napredne nadzorne tehnologije, kot so 

sistemi za daljinsko vodenje zrakoplovov, 

pa tudi za vrnitev, ter prispeva k njim. 

Rezultate navedene raziskave posreduje 

Komisiji, Evropskemu parlamentu in 

državam članicam. Te rezultate lahko 

uporablja v skupnih operacijah, hitrih 
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vračanja in posredovanjih za vračanje, če je 

to primerno. 

posredovanjih na mejah, operacijah 

vračanja in posredovanjih za vračanje, če je 

to primerno. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  851 

Barbara Spinelli 

 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Agencija pomaga državam 

članicam in Komisiji pri opredelitvi 

ključnih raziskovalnih tem. Agencija 

pomaga Komisiji pri opredelitvi in 

izvajanju pomembnih okvirnih programov 

Unije za raziskovalne dejavnosti in 

dejavnosti v zvezi z inovacijami. 

2. Agencija pomaga državam 

članicam in Komisiji pri opredelitvi 

ključnih raziskovalnih tem. Agencija 

pomaga Komisiji pri opredelitvi 

pomembnih okvirnih programov Unije za 

raziskovalne dejavnosti in dejavnosti v 

zvezi z inovacijami. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  852 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Agencija pomaga državam 

članicam in Komisiji pri opredelitvi 

ključnih raziskovalnih tem. Agencija 

pomaga Komisiji pri opredelitvi in 

izvajanju pomembnih okvirnih programov 

Unije za raziskovalne dejavnosti in 

dejavnosti v zvezi z inovacijami. 

2. Agencija pomaga državam 

članicam in Komisiji pri opredelitvi 

ključnih raziskovalnih tem. Agencija 

pomaga državam članicam in Komisiji pri 

opredelitvi in izvajanju pomembnih 

okvirnih programov Unije za raziskovalne 

dejavnosti in dejavnosti v zvezi z 

inovacijami. 

Or. en 
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Predlog spremembe  853 

Barbara Spinelli, Kostas Hrisogonos 

 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 3 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Agencija v okviru okvirnega 

programa za raziskave in inovacije, zlasti v 

okviru posebnega programa za njegovo 

izvajanje Obzorje 2020, izvaja dele 

okvirnega programa za raziskave in 

inovacije, ki se nanašajo na varnost meje. 

Za ta namen so naloge Agencije naslednje: 

3. Agencija v okviru okvirnega 

programa za raziskave in inovacije, zlasti v 

okviru posebnega programa za njegovo 

izvajanje Obzorje 2020, spremlja dele 

okvirnega programa za raziskave in 

inovacije, ki se nanašajo na zunanje meje 

Evropske unije. Za ta namen Agencija 

spremlja naslednje naloge: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  854 

Barbara Spinelli 

 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 3 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) upravljanje nekaterih faz izvajanja 

programov in nekaterih faz posameznih 

projektov na podlagi ustreznih delovnih 

programov, ki jih je sprejela Komisija, če 

je Komisija Agencijo ustrezno pooblastila 

z aktom o prenosu pooblastil; 

(a) upravljanje izvajanja programov v 

življenjski dobi posameznih projektov na 

podlagi ustreznih delovnih programov, ki 

jih je sprejela Komisija; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  855 

Barbara Spinelli 

 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) sprejemanje instrumentov za črtano 
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proračunsko izvrševanje prihodkov in 

odhodkov ter izvajanje vseh potrebnih 

operacij za upravljanje programa, če je 

Komisija Agencijo ustrezno pooblastila z 

aktom o prenosu pooblastil; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  856 

Barbara Spinelli 

 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 3 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) zagotavljanje podpore pri izvajanju 

programov, če je Komisija Agencijo 

ustrezno pooblastila z aktom o prenosu 

pooblastil. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  857 

Péter Niedermüller 

 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Agencija lahko na področjih, pri 

katerih ni pooblaščena za upravljanje 

sredstev skladno s členom 36(3), 

sofinancira predkomercialna naročila in 

javna naročila inovativnih rešitev skupaj z 

organi držav članic in zasebnimi 

udeleženci na trgu. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  858 

Péter Niedermüller 
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Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 3 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3b. Agencija zagotavlja sekretariat za 

platformo, ki jo ustanovi Evropska 

komisija in ki vključuje ustrezne evropske 

agencije, raziskovalne institucije, 

gospodarske panoge in ponudnike storitev 

ter ustrezne organe držav članic. Naloga 

te platforme je razviti tehnološke in 

inovacijske načrte za podporo mejnim in 

obalnim stražam. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  859 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Agencija lahko načrtuje in izvaja 

pilotne projekte, ki se nanašajo na zadeve, 

zajete v tej uredbi. 

4. Agencija lahko načrtuje ter na 

podlagi soglasja Evropskega parlamenta 
in Sveta izvaja pilotne projekte, ki se 

nanašajo na zadeve, zajete v tej uredbi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  860 

Barbara Spinelli, Kostas Hrisogonos 

 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Agencija lahko načrtuje in izvaja 

pilotne projekte, ki se nanašajo na zadeve, 

zajete v tej uredbi. 

4. Agencija lahko zagotavlja podporo 

pri načrtovanju in izvajanju pilotnih 

projektov, ki se nanašajo na zadeve, zajete 

v tej uredbi. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  861 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Agencija objavi vse svoje 

raziskovalne projekte, vključno s 

predstavitvenimi projekti, partnerje, ki 

sodelujejo pri projektih, in proračun 

projektov.  

Or. en 

 

Predlog spremembe  862 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 4 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4b. Agencija zagotovi preglednost 

lobiranja, in sicer tako, da razkrije vsa 

svoja srečanja s tretjimi deležniki. 

Or. en 

Obrazložitev 

Agencija mora slediti dobri praksi agencij EU v bančnem sektorju (kot so Evropski bančni 

organ, ESMA in EIOPA), ki so se že zavezale, da bodo razkrivale svoja srečanja s tretjimi 

deležniki. 

 

Predlog spremembe  863 

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

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

Člen 37 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija lahko opremo pridobi 

sama oziroma si lastništvo nad njo deli z 

državo članico ali jo zakupi za uporabo 

med skupnimi operacijami, pilotnimi 

projekti, hitrimi posredovanji na mejah, 

operacijami vračanja, posredovanji za 

vračanje ali projekti tehnične pomoči, in 

sicer v skladu s finančnimi pravili, ki se 

uporabljajo za Agencijo. 

1. Agencija lahko opremo pridobi 

sama oziroma si lastništvo nad njo deli z 

državo članico ali jo zakupi za uporabo 

med skupnimi operacijami, pilotnimi 

projekti, hitrimi posredovanji na mejah, 

operacijami iskanja in reševanja, 

operacijami vračanja, posredovanji za 

vračanje ali projekti tehnične pomoči, in 

sicer v skladu s finančnimi pravili, ki se 

uporabljajo za Agencijo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Dodano zaradi vključitve operacij iskanja in reševanja v člena 4 in 7. 

 

Predlog spremembe  864 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Predlog uredbe 

Člen 37 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Agencija lahko na podlagi 

odločitve, ki jo izvršni direktor sprejme ob 

posvetovanju z upravnim odborom, pridobi 

tehnično opremo, kot je oprema za odvzem 

prstnih odtisov. Vsaka pridobitev ali zakup 

opreme, ki Agenciji povzroči znatne 

stroške, se izvede na podlagi predhodne 

temeljite analize potreb ter stroškov in 

koristi. Vsak tak odhodek se predvidi v 

proračunu Agencije, kot ga sprejme 

upravni odbor. 

2. Agencija lahko na podlagi 

odločitve, ki jo izvršni direktor sprejme ob 

posvetovanju z upravnim odborom, pridobi 

vrhunsko tehnično opremo. Vsaka 

pridobitev ali zakup opreme, ki Agenciji 

povzroči znatne stroške, se izvede na 

podlagi predhodne temeljite analize potreb 

ter stroškov in koristi. Vsak tak odhodek se 

predvidi v proračunu Agencije, kot ga 

sprejme upravni odbor. 

Or. it 
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Predlog spremembe  865 

Ana Gomes 

 

Predlog uredbe 

Člen 37 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 37a 

 Javna naročila 

 Za javna naročila za Agencijo sta skupno 

odgovorni Komisija in Evropska 

obrambna agencija, pri čemer jima 

pomaga platforma, ki vključuje ustrezne 

evropske agencije, raziskovalne 

institucije, gospodarske panoge in 

ponudnike storitev ter ustrezne organe 

držav članic. Naloga te platforme je 

opredeliti in razviti tehnološke in 

inovacijske načrte za podporo agencijam 

ter nacionalnim mejnim in obalnim 

stražam z racionalizacijo, združevanjem in 

skupno uporabo virov pod strateškim 

usmerjanjem in na podlagi pregledne 

odgovornosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  866 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 38 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija za namene nadzora 

zunanjih meja ali vrnitve vzpostavi in vodi 

osrednjo evidenco opreme v naboru 

tehnične opreme, ki je sestavljena iz 

opreme v lasti držav članic ali Agencije in 

opreme, nad katero si države članice in 

Agencija delijo lastništvo. 

1. Agencija za namene nadzora 

zunanjih meja, iskanja in reševanja ali 

vrnitve vzpostavi in vodi osrednjo 

evidenco opreme v naboru tehnične 

opreme, ki je sestavljena iz opreme v lasti 

držav članic ali Agencije in opreme, nad 

katero si države članice in Agencija delijo 

lastništvo. 

Or. en 
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Predlog spremembe  867 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Predlog uredbe 

Člen 38 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Agencija zagotovi združljivost in 

interoperabilnost opreme v naboru 

tehnične opreme. 

 V ta namen določi tehnične standarde za 

opremo, ki jo v celoti ali delno pridobi 

Agencija, ter za opremo, ki je v lasti držav 

članic in je vključena v nabor tehnične 

opreme. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  868 

Miriam Dalli 

 

Predlog uredbe 

Člen 38 – odstavek 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

10. Agencija 100-odstotno financira 

uporabo tehnične opreme, ki ne presega 

minimalne količine tehnične opreme, ki jo 

zagotovi zadevna država članica v 

zadevnem letu. Agencija uporabo tehnične 

opreme, ki presega minimalno količino 

tehnične opreme, sofinancira do največ 

75 % upravičenih stroškov, pri čemer 

upošteva posebne okoliščine držav članic, 

ki takšno tehnično opremo uporabijo. 

10. Agencija 100-odstotno financira 

uporabo tehnične opreme, ki ne presega 

minimalne količine tehnične opreme, ki jo 

zagotovi zadevna država članica v 

zadevnem letu. Agencija uporabo tehnične 

opreme, ki presega minimalno količino 

tehnične opreme, financira do največ 

100 % upravičenih stroškov, pri čemer 

upošteva posebne okoliščine držav članic, 

ki takšno tehnično opremo uporabijo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Agencija mora opremo, ki na začetku leta ni bila dodeljena naboru tehnične opreme, 

financirati do 100 %, saj nekatere opreme nekatere države članice na začetku letu morda ne 
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morejo dodeliti minimalnemu naboru, zlasti če so razmere v zadevni geografski regiji 

nestabilne. 

 

Predlog spremembe  869 

Ilijana Jotova, Tonino Picula, Emilian Pavel 

 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Članom skupin se omogoči 

opravljanje vseh nalog in izvajanje vseh 

pooblastil v zvezi z nadzorom meje in 

vrnitvijo ter vseh nalog in pooblastil, 

potrebnih za uresničevanje ciljev Uredbe 

(EC) št. 562/2006 in Direktive 

2008/115/ES. 

1. Članom skupin se omogoči 

opravljanje vseh nalog in izvajanje vseh 

pooblastil v zvezi z nadzorom zunanje 

meje in vrnitvijo ter vseh nalog in 

pooblastil, potrebnih za uresničevanje 

ciljev Uredbe (ES) št. 562/2006 in 

Direktive 2008/115/ES. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  870 

Geoffrey Van Orden 

 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Člani skupin med opravljanjem 

nalog in izvajanjem pooblastil nosijo 

lastne uniforme. Na rokavu uniforme 

nosijo moder trak z oznakama Unije in 

Agencije, ki označujeta njihovo 

sodelovanje pri skupni operaciji, pilotnem 

projektu, hitrem posredovanju na mejah, 

operaciji vračanja ali posredovanju za 

vračanje. Da se omogoči identifikacija 

članov skupin, imajo slednji vedno pri 

sebi akreditacijsko listino, ki jo na zahtevo 

predložijo nacionalnim organom države 

članice gostiteljice. 

črtano 

Or. en 



 

AM\1092761SL.doc 127/143 PE582.071v01-00 

 SL 

 

Predlog spremembe  871 

Barbara Spinelli 

 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Člani skupin med opravljanjem 

nalog in izvajanjem pooblastil nosijo lastne 

uniforme. Na rokavu uniforme nosijo 

moder trak z oznakama Unije in Agencije, 

ki označujeta njihovo sodelovanje pri 

skupni operaciji, pilotnem projektu, hitrem 

posredovanju na mejah, operaciji vračanja 

ali posredovanju za vračanje. Da se 

omogoči identifikacija članov skupin, 

imajo slednji vedno pri sebi akreditacijsko 

listino, ki jo na zahtevo predložijo 

nacionalnim organom države članice 

gostiteljice. 

4. Člani skupin med opravljanjem 

nalog in izvajanjem pooblastil nosijo lastne 

uniforme. Na uniformi na vidnem mestu 

nosijo identifikacijsko številko, na rokavu 

pa moder trak z oznakama Unije in 

Agencije, ki označujeta njihovo 

sodelovanje pri skupni operaciji, pilotnem 

projektu, hitrem posredovanju na mejah, 

operaciji vračanja ali posredovanju za 

vračanje. Da se omogoči identifikacija 

članov skupin, imajo slednji vedno pri sebi 

akreditacijsko listino, ki jo na zahtevo 

predložijo nacionalnim organom države 

članice gostiteljice. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  872 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Člani skupin med opravljanjem 

nalog in izvajanjem pooblastil nosijo lastne 

uniforme. Na rokavu uniforme nosijo 

moder trak z oznakama Unije in Agencije, 

ki označujeta njihovo sodelovanje pri 

skupni operaciji, pilotnem projektu, hitrem 

posredovanju na mejah, operaciji vračanja 

ali posredovanju za vračanje. Da se 

omogoči identifikacija članov skupin, 

imajo slednji vedno pri sebi akreditacijsko 

listino, ki jo na zahtevo predložijo 

nacionalnim organom države članice 

4. Člani skupin med opravljanjem 

nalog in izvajanjem pooblastil nosijo lastne 

uniforme. Na uniformi na vidnem mestu 

nosijo identifikacijsko številko, na rokavu 

pa moder trak z oznakama Unije in 

Agencije, ki označujeta njihovo 

sodelovanje pri skupni operaciji, pilotnem 

projektu, hitrem posredovanju na mejah, 

operaciji vračanja ali posredovanju za 

vračanje. Da se omogoči identifikacija 

članov skupin, imajo slednji vedno pri sebi 

akreditacijsko listino, ki jo na zahtevo 
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gostiteljice. predložijo nacionalnim organom države 

članice gostiteljice. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  873 

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

Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel 

 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Člani skupin med opravljanjem 

nalog in izvajanjem pooblastil nosijo lastne 

uniforme. Na rokavu uniforme nosijo 

moder trak z oznakama Unije in Agencije, 

ki označujeta njihovo sodelovanje pri 

skupni operaciji, pilotnem projektu, hitrem 

posredovanju na mejah, operaciji vračanja 

ali posredovanju za vračanje. Da se 

omogoči identifikacija članov skupin, 

imajo slednji vedno pri sebi akreditacijsko 

listino, ki jo na zahtevo predložijo 

nacionalnim organom države članice 

gostiteljice. 

4. Člani skupin med opravljanjem 

nalog in izvajanjem pooblastil nosijo lastne 

uniforme. Na uniformi na vidnem mestu 

nosijo oznake, ki omogočajo osebno 

identifikacijo, na rokavu pa moder trak z 

oznakama Unije in Agencije, ki označujeta 

njihovo sodelovanje pri skupni operaciji, 

pilotnem projektu, hitrem posredovanju na 

mejah, operaciji vračanja ali posredovanju 

za vračanje. Da se omogoči identifikacija 

članov skupin, imajo slednji vedno pri sebi 

akreditacijsko listino, ki jo na zahtevo 

predložijo nacionalnim organom države 

članice gostiteljice. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  874 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Člani skupin lahko med 

opravljanjem svojih nalog in izvajanjem 

svojih pooblastil uporabijo silo, vključno s 

službenim orožjem, strelivom in opremo, 

na podlagi soglasja matične države članice 

in države članice gostiteljice, v prisotnosti 

6. Člani skupin lahko med 

opravljanjem svojih nalog in izvajanjem 

svojih pooblastil uporabijo silo, vključno s 

službenim orožjem, strelivom in opremo, 

na podlagi soglasja matične države članice 

in države članice gostiteljice, v prisotnosti 
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mejnih policistov države članice 

gostiteljice in v skladu z njenim 

nacionalnim pravom. Država članica lahko 

na podlagi soglasja matične države članice 

člane skupin pooblasti, da uporabijo silo, 

kadar mejni policisti države članice 

gostiteljice niso prisotni. 

mejnih policistov države članice 

gostiteljice in v skladu z njenim 

nacionalnim pravom ter mednarodnim 

humanitarnim pravom, vključno s 

Kodeksom ravnanja OZN za uslužbence 

organov kazenskega pregona in 

Temeljnimi načeli OZN o uporabi sile in 

strelnega orožja s strani uslužbencev 

organov kazenskega pregona, in Listino 

Evropske unije o temeljnih pravicah. 

Država članica lahko na podlagi soglasja 

matične države članice člane skupin 

pooblasti, da uporabijo silo, kadar mejni 

policisti države članice gostiteljice niso 

prisotni. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  875 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Člani skupin lahko med 

opravljanjem svojih nalog in izvajanjem 

svojih pooblastil uporabijo silo, vključno s 

službenim orožjem, strelivom in opremo, 

na podlagi soglasja matične države 

članice in države članice gostiteljice, v 

prisotnosti mejnih policistov države 

članice gostiteljice in v skladu z njenim 

nacionalnim pravom. Država članica 

lahko na podlagi soglasja matične države 

članice člane skupin pooblasti, da 

uporabijo silo, kadar mejni policisti 

države članice gostiteljice niso prisotni. 

6. Člani skupin med opravljanjem 

svojih nalog in izvajanjem svojih pooblastil 

ne smejo uporabiti sile. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  876 

Ska Keller 
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Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Člani skupin lahko med 

opravljanjem svojih nalog in izvajanjem 

svojih pooblastil uporabijo silo, vključno s 

službenim orožjem, strelivom in opremo, 

na podlagi soglasja matične države članice 

in države članice gostiteljice, v prisotnosti 

mejnih policistov države članice 

gostiteljice in v skladu z njenim 

nacionalnim pravom. Država članica lahko 

na podlagi soglasja matične države članice 

člane skupin pooblasti, da uporabijo silo, 

kadar mejni policisti države članice 

gostiteljice niso prisotni. 

6. Člani skupin lahko med 

opravljanjem svojih nalog in izvajanjem 

svojih pooblastil uporabijo silo, vključno s 

službenim orožjem, strelivom in opremo, 

na podlagi soglasja matične države članice 

in države članice gostiteljice, v prisotnosti 

mejnih policistov države članice 

gostiteljice in v skladu z njenim 

nacionalnim pravom ter mednarodnim 

humanitarnim pravom, vključno s 

Kodeksom ravnanja OZN za uslužbence 

organov kazenskega pregona in 

Temeljnimi načeli OZN o uporabi sile in 

strelnega orožja s strani uslužbencev 

organov kazenskega pregona, in Listino o 

temeljnih pravicah. Država članica lahko 

na podlagi soglasja matične države članice 

člane skupin pooblasti, da uporabijo silo, 

kadar mejni policisti države članice 

gostiteljice niso prisotni. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  877 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Službeno orožje, strelivo in oprema 

se lahko uporabijo za zakonito 

samoobrambo in zakonito obrambo članov 

skupin ali drugih oseb v skladu z 

nacionalnim pravom države članice 

gostiteljice. 

7. Službeno orožje, strelivo in oprema 

se lahko uporabijo za zakonito 

samoobrambo in zakonito obrambo članov 

skupin ali drugih oseb v skladu z 

nacionalnim pravom države članice 

gostiteljice ter mednarodnim 

humanitarnim pravom in Listino o 

temeljnih pravicah. 

Or. en 
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Predlog spremembe  878 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Službeno orožje, strelivo in oprema 

se lahko uporabijo za zakonito 

samoobrambo in zakonito obrambo članov 

skupin ali drugih oseb v skladu z 

nacionalnim pravom države članice 

gostiteljice. 

7. Službeno orožje, strelivo in oprema 

se lahko uporabijo za zakonito 

samoobrambo in zakonito obrambo članov 

skupin ali drugih oseb v skladu z 

nacionalnim pravom države članice 

gostiteljice ter mednarodnim 

humanitarnim pravom in Listino 

Evropske unije o temeljnih pravicah. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  879 

Miriam Dalli 

 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 8 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za namene te uredbe država članica 

gostiteljica članom skupin dovoli vpogled 

v svoje nacionalne in evropske zbirke 

podatkov, če je to potrebno za mejno 

kontrolo, varovanje meje in vrnitev. Člani 

skupin imajo vpogled samo v tiste podatke, 

ki jih potrebujejo za opravljanje svojih 

nalog in izvajanje svojih pooblastil. Država 

članica gostiteljica pred napotitvijo članov 

skupin Agencijo obvesti o nacionalnih in 

evropskih zbirkah podatkov, katerih 

uporaba je dovoljena. Agencija zagotovi 

dostopnost teh informacij vsem državam 

članicam, ki sodelujejo pri napotitvi. 

Za namene te uredbe država članica 

gostiteljica članom skupin dovoli vpogled 

v evropske zbirke podatkov in jim lahko 

dovoli vpogled v svoje nacionalne zbirke 

podatkov, ki so potrebne za izpolnjevanje 

operativnih ciljev, določenih v 

operativnem načrtu o mejni kontroli, 

varovanju meje in vrnitvi. Člani skupin 

imajo vpogled samo v tiste podatke, ki jih 

potrebujejo za opravljanje svojih nalog in 

izvajanje svojih pooblastil. Država članica 

gostiteljica pred napotitvijo članov skupin 

Agencijo obvesti o nacionalnih in 

evropskih zbirkah podatkov, katerih 

uporaba je dovoljena. Agencija zagotovi 

dostopnost teh informacij vsem državam 

članicam, ki sodelujejo pri napotitvi. 
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Or. en 

Obrazložitev 

V zvezi z določbo, da morajo države članice članom skupin, ki jih napoti Agencija, dovoliti 

vpogled v nacionalne zbirke podatkov, obstajajo praktične ovire. Ena takih je lahko jezik. 

 

Predlog spremembe  880 

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 8 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za namene te uredbe država članica 

gostiteljica članom skupin dovoli vpogled 

v svoje nacionalne in evropske zbirke 

podatkov, če je to potrebno za mejno 

kontrolo, varovanje meje in vrnitev. Člani 

skupin imajo vpogled samo v tiste podatke, 

ki jih potrebujejo za opravljanje svojih 

nalog in izvajanje svojih pooblastil. Država 

članica gostiteljica pred napotitvijo članov 

skupin Agencijo obvesti o nacionalnih in 

evropskih zbirkah podatkov, katerih 

uporaba je dovoljena. Agencija zagotovi 

dostopnost teh informacij vsem državam 

članicam, ki sodelujejo pri napotitvi. 

Za namene te uredbe država članica 

gostiteljica članom skupin dovoli vpogled 

v svoje nacionalne in evropske zbirke 

podatkov, če je to potrebno za mejno 

kontrolo, varovanje meje in vrnitev, ter jim 

zagotovi učinkovit in dober dostop do teh 

zbirk podatkov. Člani skupin imajo 

vpogled samo v tiste podatke, ki jih 

potrebujejo za opravljanje svojih nalog in 

izvajanje svojih pooblastil. Država članica 

gostiteljica pred napotitvijo članov skupin 

Agencijo obvesti o nacionalnih in 

evropskih zbirkah podatkov, katerih 

uporaba je dovoljena. Agencija zagotovi 

dostopnost teh informacij vsem državam 

članicam, ki sodelujejo pri napotitvi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  881 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 8a. Organi države članice gostiteljice 

so upravljavci podatkov za obdelavo 

osebnih podatkov, ki jih zberejo ali 
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obdelajo člani skupin med opravljanjem 

svojih nalog in izvajanjem svojih 

pooblastil. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  882 

Kostas Hrisogonos, Barbara Spinelli 

 

Predlog uredbe 

Člen 41 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar člani skupin delujejo v 

državi članici gostiteljici, je ta država 

članica v skladu s svojim nacionalnim 

pravom odgovorna za vso škodo, ki jo ti 

povzročijo pri izvajanju operacij. 

1. Kadar člani skupin delujejo v 

državi članici gostiteljici, je Agencija v 

skladu s splošnimi načeli, ki so skupna 

zakonodajam držav članic, odgovorna za 

vso škodo, ki jo ti povzročijo pri izvajanju 

operacij. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  883 

Barbara Spinelli 

 

Predlog uredbe 

Člen 41 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar člani skupin delujejo v 

državi članici gostiteljici, je ta država 

članica v skladu s svojim nacionalnim 

pravom odgovorna za vso škodo, ki jo ti 

povzročijo pri izvajanju operacij. 

1. Kadar člani skupin delujejo v 

državi članici gostiteljici, sta ta država 

članica in Agencija solidarno odgovorni 

za vso škodo, ki jo ti povzročijo pri 

izvajanju operacij. Kadar člani skupin 

delujejo v tretji državi, je Agencija 

odgovorna za vso škodo, ki jo ti povzročijo 

pri izvajanju operacij. 

Or. en 
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Predlog spremembe  884 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 41 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar člani skupin delujejo v 

državi članici gostiteljici, je ta država 

članica v skladu s svojim nacionalnim 

pravom odgovorna za vso škodo, ki jo ti 

povzročijo pri izvajanju operacij. 

1. Kadar člani skupin delujejo v 

državi članici gostiteljici, sta ta država 

članica in Agencija solidarno odgovorni 

za vso škodo, ki jo ti povzročijo pri 

izvajanju operacij. Kadar člani skupin 

delujejo v tretji državi, je Agencija 

odgovorna za vso škodo, ki jo ti povzročijo 

pri izvajanju operacij. 

Or. en 

Obrazložitev 

V okviru solidarne odgovornosti se lahko tožnik odloči za uveljavljanje odškodninskega 

zahtevka bodisi proti Agenciji ali proti državi članici gostiteljici. Če je zahtevek utemeljen, 

tožena stranka plača celotno odškodnino in se po potrebi z drugo solidarno odgovorno 

stranko dogovori o delitvi plačila odškodnine. Za operacije v tretji državi bi morala Agencija 

prevzeti polno odgovornost. 

 

Predlog spremembe  885 

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

Revault D'Allonnes Bonnefoy  

 

Predlog uredbe 

Člen 41 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar člani skupin delujejo v 

državi članici gostiteljici, je ta država 

članica v skladu s svojim nacionalnim 

pravom odgovorna za vso škodo, ki jo ti 

povzročijo pri izvajanju operacij. 

1. Kadar člani skupin delujejo v 

državi članici gostiteljici, ki je odgovorna 

za dajanje navodil tem skupinam v skladu 

s členom 20(1), je ta država članica v 

skladu s svojim nacionalnim pravom 

odgovorna za vso škodo, ki jo ti povzročijo 

pri izvajanju operacij. 

Or. en 
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Predlog spremembe  886 

Elisavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Predlog uredbe 

Člen 41 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar člani skupin delujejo v 

državi članici gostiteljici, je ta država 

članica v skladu s svojim nacionalnim 

pravom odgovorna za vso škodo, ki jo ti 

povzročijo pri izvajanju operacij. 

1. Kadar člani skupin delujejo v 

državi članici gostiteljici, so v skladu z 

njenim nacionalnim pravom odgovorni za 

vso škodo, ki jo povzročijo pri izvajanju 

operacij. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  887 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 41 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Če je bila škoda povzročena zaradi 

hude malomarnosti ali namernega 

neustreznega vedenja, lahko država članica 

gostiteljica od matične države članice 

zahteva povračilo zneska, ki ga je morala 

plačati žrtvam ali osebam, ki so do tega 

upravičene. 

2. Če je bila škoda povzročena zaradi 

hude malomarnosti ali namernega 

neustreznega vedenja, lahko država članica 

gostiteljica ali Agencija od matične države 

članice zahteva povračilo zneska, ki ga je 

morala plačati žrtvam ali osebam, ki so do 

tega upravičene. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  888 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Predlog uredbe 

Člen 41 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Če je bila škoda povzročena zaradi 2. Če je bila škoda povzročena zaradi 
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hude malomarnosti ali namernega 

neustreznega vedenja, lahko država 

članica gostiteljica od matične države 

članice zahteva povračilo zneska, ki ga je 

morala plačati žrtvam ali osebam, ki so do 

tega upravičene. 

hude malomarnosti ali namernega 

neustreznega vedenja ali prekoračitve 

službenih pooblastil, Agencija žrtvam ali 

osebam, ki so do tega upravičene, izplača 

odškodnino. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  889 

Barbara Spinelli 

 

Predlog uredbe 

Člen 41 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Če je bila škoda povzročena zaradi 

hude malomarnosti ali namernega 

neustreznega vedenja, lahko država članica 

gostiteljica od matične države članice 

zahteva povračilo zneska, ki ga je morala 

plačati žrtvam ali osebam, ki so do tega 

upravičene. 

2. Če je bila škoda povzročena zaradi 

hude malomarnosti ali namernega 

neustreznega vedenja, lahko država članica 

gostiteljica ali Agencija od matične države 

članice zahteva povračilo zneska, ki ga je 

morala plačati žrtvam ali osebam, ki so do 

tega upravičene. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  890 

Kostas Hrisogonos, Barbara Spinelli 

 

Predlog uredbe 

Člen 41 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Če je bila škoda povzročena zaradi 

hude malomarnosti ali namernega 

neustreznega vedenja, lahko država 

članica gostiteljica od matične države 

članice zahteva povračilo zneska, ki ga je 

morala plačati žrtvam ali osebam, ki so do 

tega upravičene. 

2. Če je bila škoda povzročena zaradi 

hude malomarnosti ali namernega 

neustreznega vedenja, Agencija v skladu s 

splošnimi načeli, ki so skupna 

zakonodajam držav članic, poravna vso 

povzročeno škodo. 

Or. en 
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Predlog spremembe  891 

Elisavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Predlog uredbe 

Člen 41 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Kar zadeva dogodke iz odstavka 1 

ali 2 tega člena, ki se zgodijo med 

izvajanjem operativnega načrta iz 

člena 18, so člani skupin v celoti 

odgovorni za vso škodo, ki jo povzročijo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  892 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 41 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice vse medsebojne 

spore v zvezi z izvajanjem odstavkov 2 in 

3, ki jih ne bodo mogle rešiti s pogajanji, 

predložijo Sodišču Evropske unije v skladu 

s členom 273 PDEU. 

4. Države članice vse medsebojne 

spore ali spore med njimi in Agencijo v 

zvezi z izvajanjem odstavkov 1, 2 in 3, ki 

jih ne bodo mogle rešiti s pogajanji, 

predložijo Sodišču Evropske unije v skladu 

s Pogodbama. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  893 

Barbara Spinelli, Kostas Hrisogonos 

 

Predlog uredbe 

Člen 41 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice vse medsebojne 

spore v zvezi z izvajanjem odstavkov 2 in 

4. Države članice vse medsebojne 

spore ali spore med njimi in Agencijo v 
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3, ki jih ne bodo mogle rešiti s pogajanji, 

predložijo Sodišču Evropske unije v skladu 

s členom 273 PDEU. 

zvezi z izvajanjem odstavka 3, ki jih ne 

bodo mogle rešiti s pogajanji, predložijo 

Sodišču Evropske unije brez poseganja v 

člen 273 PDEU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  894 

Kostas Hrisogonos, Barbara Spinelli 

 

Predlog uredbe 

Člen 41 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice vse medsebojne 

spore v zvezi z izvajanjem odstavkov 2 in 

3, ki jih ne bodo mogle rešiti s pogajanji, 

predložijo Sodišču Evropske unije v skladu 

s členom 273 PDEU. 

4. Države članice vse medsebojne 

spore v zvezi z izvajanjem odstavka 3, ki 

jih ne bodo mogle rešiti s pogajanji, 

predložijo Sodišču Evropske unije v skladu 

s členom 273 PDEU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  895 

Kostas Hrisogonos, Barbara Spinelli 

 

Predlog uredbe 

Člen 41 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Za reševanje sporov v zvezi s 

poravnanjem škode iz odstavkov 1 in 2 je 

pristojno Sodišče. 

Or. en 

Obrazložitev 

Kot je predvideno v odstavku 4 člena 19 obstoječe Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. 

oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na 

zunanjih mejah držav članic Evropske unije. 
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Predlog spremembe  896 

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Predlog uredbe 

Člen 43 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Agencija ima zaradi izpolnjevanja 

svoje naloge zagotavljanja visoke stopnje 

notranje varnosti iz člena 1 dostop do 

ustreznih zbirk podatkov, kot so 

schengenski informacijski sistem (SIS), 

vizumski informacijski sistem (VIS) in 

prihodnji sistem pametnih meja, pri čemer 

upošteva evropske zakone o varstvu in 

varnosti podatkov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  897 

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

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

 

Predlog uredbe 

Člen 44 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Upravni odbor določi ukrepe, na 

podlagi katerih Agencija uporablja Uredbo 

(ES) št. 45/2001, vključno z ukrepi v zvezi 

z uradno osebo za varstvo podatkov v 

Agenciji. Ti ukrepi se sprejmejo po 

posvetovanju z Evropskim nadzornikom za 

varstvo podatkov. 

2. Skladno z Uredbo (ES) št. 45/2001 

se imenuje uradna oseba za varstvo 

podatkov. Upravni odbor določi ukrepe, na 

podlagi katerih Agencija uporablja 

navedeno uredbo. Ti ukrepi se sprejmejo 

po posvetovanju z Evropskim nadzornikom 

za varstvo podatkov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  898 

Barbara Spinelli, Kostas Hrisogonos 

 

Predlog uredbe 

Člen 44 – odstavek 4 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Brez poseganja v člen 47 sta 

posredovanje osebnih podatkov, ki jih 

obdela Agencija, in nadaljnje posredovanje 

osebnih podatkov, obdelanih v okviru te 

uredbe, s strani držav članic organom 

tretjih držav ali tretjim osebam, 

prepovedana. 

4. Brez poseganja v člen 47 sta 

posredovanje osebnih podatkov, ki jih 

obdela Agencija, in nadaljnje posredovanje 

osebnih podatkov, obdelanih v okviru te 

uredbe, s strani držav članic organom 

tretjih držav ali mednarodnim 

organizacijam ali tretjim osebam, 

prepovedana. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  899 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 44 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Brez poseganja v člen 47 sta 

posredovanje osebnih podatkov, ki jih 

obdela Agencija, in nadaljnje posredovanje 

osebnih podatkov, obdelanih v okviru te 

uredbe, s strani držav članic organom 

tretjih držav ali tretjim osebam, 

prepovedana. 

4. Brez poseganja v člen 47 sta 

posredovanje osebnih podatkov, ki jih 

obdela Agencija, in nadaljnje posredovanje 

osebnih podatkov, obdelanih v okviru te 

uredbe, s strani držav članic organom 

tretjih držav ali tretjim osebam, vključno z 

mednarodnimi organizacijami, 
prepovedana.  

Or. en 

 

Predlog spremembe  900 

Barbara Spinelli, Kostas Hrisogonos 

 

Predlog uredbe 

Člen 44 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Če je posredovanje osebnih 

podatkov tretjim državam ali 

mednarodnim organizacijam s strani 

Agencije ali držav članic izjemoma 
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izrecno predvideno v zelo posebnih 

okoliščinah, je treba ovrednotiti ustreznost 

ravni varstva in uporabiti posebne 

zaščitne ukrepe v skladu s členom 9 

Uredbe (ES) 45/2001 ter členoma 25 in 26 

Direktive 95/46/ES. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  901 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk 

 

Predlog uredbe 

Člen 45 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 45 črtano 

Nameni obdelave osebnih podatkov  

1. Agencija lahko osebne podatke obdela 

samo za naslednje namene: 

 

(a) za opravljanje svojih nalog, ki 

vključujejo organizacijo in usklajevanje 

skupnih operacij, pilotnih projektov in 

hitrih posredovanj na mejah, ter v okviru 

podpornih skupin za upravljanje migracij 

v skladu s členom 46; 

 

(b) za opravljanje svojih nalog, ki 

vključujejo organizacijo in usklajevanje 

operacij vračanja in posredovanj za 

vračanje, v skladu s členom 47; 

 

(c) za olajšanje izmenjave informacij z 

državami članicami, Evropskim azilnim 

podpornim uradom ali agencijama 

Europol in Eurojust v skladu s členom 46; 

 

(d) za analizo tveganja, ki jo Agencija 

opravi v skladu s členom 10; 

 

(e) za identifikacijo plovil in njihovo 

sledenje v okviru sistema Eurosur v 

skladu s členom 48. 

 

2. Vsaka taka obdelava osebnih podatkov 

temelji na načelu sorazmernosti in je 

strogo omejena na osebne podatke, 
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potrebne za namene iz odstavka 1. 

3. Država članica ali druga agencija 

Unije, ki Agenciji zagotavlja osebne 

podatke, določi namen ali namene, za 

katere se ti podatki obdelajo, kot je 

navedeno v odstavku 1. Če tega ne stori, 

Agencija v posvetovanju s ponudnikom 

zadevnih osebnih podatkov slednje obdela, 

da ugotovi, ali so potrebni za namen ali 

namene iz odstavka 1, za katere se nadalje 

obdelajo. Agencija lahko informacije 

obdela za namen, ki ni namen iz odstavka 

1, samo če jo ponudnik podatkov za to 

pooblasti. 

 

4. Države članice in druge agencije Unije 

lahko ob posredovanju osebnih podatkov 

navedejo splošno ali posebno omejitev 

dostopa do navedenih podatkov ali 

njihove uporabe, vključno v zvezi z 

njihovim posredovanjem, izbrisom ali 

uničenjem. Če se potreba po takih 

omejitvah pojavi po posredovanju 

podatkov, o tem obvestijo Agencijo. 

Agencija upošteva take omejitve. 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  902 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Elly Schlein 

 

Predlog uredbe 

Člen 45 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Država članica ali druga agencija 

Unije, ki Agenciji zagotavlja osebne 

podatke, določi namen ali namene, za 

katere se ti podatki obdelajo, kot je 

navedeno v odstavku 1. Če tega ne stori, 

Agencija v posvetovanju s ponudnikom 

zadevnih osebnih podatkov slednje obdela, 

da ugotovi, ali so potrebni za namen ali 

namene iz odstavka 1, za katere se nadalje 

obdelajo. Agencija lahko informacije 

obdela za namen, ki ni namen iz odstavka 

3. Država članica ali druga agencija 

Unije, ki Agenciji zagotavlja osebne 

podatke, določi namen ali namene, za 

katere se ti podatki obdelajo, kot je 

navedeno v odstavku 1. Agencija lahko 

informacije obdela za namen iz odstavka 1, 

ki je drugačen od prvotnega namena, 
samo če jo ponudnik podatkov za to 

pooblasti. 
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1, samo če jo ponudnik podatkov za to 

pooblasti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  903 

Ska Keller 

 

Predlog uredbe 

Člen 45 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Država članica ali druga agencija 

Unije, ki Agenciji zagotavlja osebne 

podatke, določi namen ali namene, za 

katere se ti podatki obdelajo, kot je 

navedeno v odstavku 1. Če tega ne stori, 

Agencija v posvetovanju s ponudnikom 

zadevnih osebnih podatkov slednje obdela, 

da ugotovi, ali so potrebni za namen ali 

namene iz odstavka 1, za katere se nadalje 

obdelajo. Agencija lahko informacije 

obdela za namen, ki ni namen iz odstavka 

1, samo če jo ponudnik podatkov za to 

pooblasti. 

3. Država članica ali druga agencija 

Unije, ki Agenciji zagotavlja osebne 

podatke, določi namen ali namene, za 

katere se ti podatki obdelajo, kot je 

navedeno v odstavku 1. Če tega ne stori, 

Agencija v posvetovanju s ponudnikom 

zadevnih osebnih podatkov slednje obdela, 

da ugotovi, ali so potrebni za namen ali 

namene iz odstavka 1, za katere se nadalje 

obdelajo. 

Or. en 

 


