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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 35-55

Návrh zprávy (PE 380.718v01-00)
Gérard Deprez
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje mechanismus k vytvoření 
pohraničních jednotek rychlé reakce a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004, 
pokud se jedná o tento mechanismus

Návrh usnesení (KOM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Giusto Catania

Pozměňovací návrh 35
BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) Za účelem účinné spolupráce 
s vnitrostátní pohraniční stráží by odborníci 
měli být schopni plnit úkoly související 
s kontrolou osob a ostrahou vnějších hranic 
po dobu svého umístění v členském státě 
žádajícím pomoc.

(6) Za účelem účinné spolupráce 
s vnitrostátní pohraniční stráží by odborníci 
měli být schopni plnit úkoly související s 
kontrolou osob a ostrahou vnějších hranic 
stejně jako úkoly související se 
záchrannými operacemi po dobu svého 
umístění v členském státě žádajícím pomoc.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Giusto Catania

Pozměňovací návrh 36
BOD ODŮVODNĚNÍ 10A (nový)
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(10a) Národní hostující příslušníci a 
členové jednotek musí dobře znát 
mezinárodní právní ustanovení 
i vnitrostátní právní ustanovení členských 
států týkající se ochrany uprchlíků tak, aby 
plně dodržovali práva osob překračujících 
hranice.  

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Giusto Catania

Pozměňovací návrh 37
BOD ODŮVODNĚNÍ 10B (nový)

(10b) Ochrana životů osob překračujících 
hranice a předcházení jejich zranění by 
měly pro hostující příslušníky i členy 
jednotek představovat prvořadé kritérium 
při plnění jejich úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Giusto Catania

Pozměňovací návrh 38
BOD ODŮVODNĚNÍ 11

(11) Toto nařízení zohledňuje základní práva 
a dodržuje zásady uvedené v čl. 6 odst. 2 
Smlouvy o Evropské unii a zásady vyjádřené 
v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv 
a základních svobod a také v Listině 
základních práv Evropské unie.

(11) Toto nařízení zohledňuje základní práva 
a dodržuje zásady uvedené v čl. 6 odst. 2 
Smlouvy o Evropské unii a zásady vyjádřené 
v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv 
a základních svobod a také v Listině 
základních práv Evropské unie a v Úmluvě 
OSN o právním postavení uprchlíků přijaté 
v roce 1951 v Ženevě.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pozměňovací návrh 39
ČL. 2 BOD 8A (nový)

(8a) „Technické vybavení pro kontrolu a 
ostrahu“ znamená jakékoli zdroje, jejichž 
využívání slouží ke kontrole a ostraze 
hranic, včetně systémů ostrahy, plavidel, 
letadel a pozemních vozidel.   

Or. es

Odůvodnění

Technické vybavení pro kontrolu a ostrahu uvedené v článku 7 Nařízení (ES) č. 2007/2004 by 
mělo být v zájmu větší právní jistoty jasně vymezeno. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Martine Roure

Pozměňovací návrh 40
ČL. 3 ODST. 3 PÍSM. A)

a) kurzech odborné přípravy a výcviku podle 
plánu v rámci ročního pracovního programu 
agentury;

a) kurzech odborné přípravy a výcviku 
s ohledem na metody ochrany základních 
práv a psychologická hlediska podle plánu 
v rámci ročního pracovního programu 
agentury;

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité ve vztahu k úkolům příslušníků pohraniční stráže přijmout přístup založený 
na psychologii, neboť nejdříve budou nelegální přistěhovalci potřebovat psychologickou 
pomoc, zejména po opravdu obtížné cestě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Giusto Catania

Pozměňovací návrh 41
ČL. 6 ODST. 1 AŽ 3 PODODSTAVEC 1

1. V rámci společných operací a pilotních 
projektů koordinovaných agenturou a 
umístění pohraničních jednotek rychlé 

1. V rámci společných operací a pilotních 
projektů koordinovaných agenturou a 
umístění pohraničních jednotek rychlé 
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reakce plní hostující příslušníci pohraniční 
stráže a členové jednotek po dobu těchto 
činností úkoly podle článků 7 a 8.
2. Při plnění úkolů uvedených v článcích 7 a 
8 hostující příslušníci pohraniční stráže a 
členové jednotek dodržují právní předpisy 
Společenství a vnitrostátní předpisy 
hostitelského členského státu. Jednají pod 
velením příslušníků vnitrostátní pohraniční 
stráže hostitelského členského státu. 

3. Hostující příslušníci pohraniční stráže a 
členové jednotek jsou při plnění úkolů 
uvedených v článcích 7 a 8 oprávněni 
používat své vlastní uniformy.

reakce plní hostující příslušníci pohraniční 
stráže a členové jednotek po dobu těchto 
činností úkoly podle článků 7, 8 a 8a.
2. Při plnění úkolů uvedených v článcích 7,
8 a 8a hostující příslušníci pohraniční stráže 
a členové jednotek dodržují právní předpisy 
Společenství a vnitrostátní předpisy 
hostitelského členského státu. Jednají pod 
velením příslušníků vnitrostátní pohraniční 
stráže hostitelského členského státu. 

3. Hostující příslušníci pohraniční stráže a 
členové jednotek jsou při plnění úkolů 
uvedených v článcích 7, 8 a 8a oprávněni 
používat své vlastní uniformy.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Kathalijne Maria Buitenweg

Pozměňovací návrh 42
ČL. 6 ODST. 4A (nový)

4a. Při plnění úkolů uvedených v článcích 
7 a 8 v rámci operací předhraniční kontroly 
a ostrahy se hostující příslušníci a členové 
jednotek řídí ustanoveními, která se 
vztahují na běžné kontroly vnějších hranic, 
zejména zvláštními ustanoveními 
o odepření vstupu a právu na azyl.
Hostující příslušníci a členové jednotek za 
všech okolností garantují mezinárodní 
ochranu v souladu s Evropskou úmluvou 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod a Ženevskou úmluvou o právním 
postavení uprchlíků.  

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pozměňovací návrh 43
ČL. 7 ODST. 1 ÚVODNÍ ČÁST
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1. Hostující příslušníci pohraniční stráže a 
členové jednotek, kteří se podílejí na 
činnostech souvisejících s hraničními 
kontrolami ve smyslu článku 7 nařízení (ES) 
č. 562/2006 plní v hostitelském členském 
státě tyto úkoly:

1. Hostující příslušníci pohraniční stráže 
a členové jednotek, kteří se podílejí 
na činnostech souvisejících s hraničními 
kontrolami ve smyslu nařízení (ES) 
č. 562/2006 plní v hostitelském členském 
státě tyto úkoly:

Or. es

Odůvodnění

Úkoly plněné pohraničními jednotkami rychlé reakce by mělo upravovat nařízení (ES) 
č. 562/2006 jako celek, nikoli jen jeho určitá hlediska.

Pozměňovací návrh, který předkládá Giusto Catania

Pozměňovací návrh 44
ČL. 7 ODST. 1 PÍSM. D) AŽ F)

(d) kontrolují, zda tyto osoby nemají 
záznam o odepření vstupu v rámci 
Schengenského informačního systému 
(SIS); 
(e) opatřují cestovní doklady razítkem podle 
článku 10 nařízení (ES) č. 562/2006 při 
vstupu i odchodu ze země; 
(f) zjišťují způsob dopravy osob 
překračujících hranice a předměty v jejich 
vlastnictví, v souladu s vnitrostátními 
předpisy hostujícícho členského státu.

(e) opatřují cestovní doklady razítkem podle 
článku 10 nařízení (ES) č. 562/2006 při 
vstupu i odchodu ze země; 
(f) zjišťují způsob dopravy osob 
překračujících hranice a předměty v jejich 
vlastnictví, v souladu s vnitrostátními 
předpisy hostujícícho členského státu;
(fa) poskytují osobám překračujícím 
hranice právní poradenství.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pozměňovací návrh 45
ČL. 7 ODST. 1 PÍSM. FA) (nové)

(fa) jakýkoli další druh úkolu stanovený 
v nařízení (ES) č. 562/2006.
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Or. es

Odůvodnění

Úkoly plněné pohraničními jednotkami rychlé reakce by mělo upravovat nařízení (ES) 
č. 562/2006 jako celek, nikoli jen jeho určitá hlediska.

Pozměňovací návrh, který předkládá Giusto Catania

Pozměňovací návrh 46
ČL. 7 ODST. 2

2. Přístup hostujících příslušníků 
pohraniční stráže a členů jednotek 
do Schengenského informačního systému 
a do vnitrostátních databází pro účely 
odst. 1 písm. d) se řídí právními předpisy 
Společenství a vnitrostátními předpisy 
hostitelského členského státu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez

Pozměňovací návrh 47
ČL. 8 PÍSM. A)

a) využívají technické prostředky 
k monitorování oblasti vnějších hranic;

a) využívají technické prostředky včetně  
pozemních vozidel, plavidel a letadel  
k monitorování oblasti vnějších hranic;

Or. es

Odůvodnění

Měla by být zohledněna možnost využívat při plnění úkolů ostrahy mobilní zdroje (lodě, 
letadla, terénní vozidla).

Pozměňovací návrh, který předkládá Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pozměňovací návrh 48
ČL. 8 PÍSM. B)
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b) podílejí se na pěších a motorizovaných 
hlídkách v oblasti vnějších hranic
hostitelského členského státu; 

b) podílejí se na pěších a motorizovaných 
hlídkách v hostitelském členském státu;

Or. es

Odůvodnění

Ačkoli je odůvodněné stanovit pro pozemní hlídky geografické hranice, omezit pobřežní hlídky 
na hraniční oblasti by mělo zcela opačný účinek, neboť by to omezilo práci pohraničních 
jednotek rychlé reakce na teritoriální vody daného členského státu a tyto jednotky by nemohly 
plout v mezinárodních vodách.

Pozměňovací návrh, který předkládají Javier Moreno Sánchez a Gérard Deprez

Pozměňovací návrh 49
ČL. 8 PÍSM. B)

b) podílejí se na pěších a motorizovaných 
hlídkách v oblasti vnějších hranic
hostitelského členského státu; 

b) podílejí se na pěších a motorizovaných 
hlídkách v hostitelském členském státu;

Or. es

Odůvodnění

Činnost pohraničních jednotek rychlé reakce musí sahat až k námořním hranicím.

Pozměňovací návrh, který předkládají Javier Moreno Sánchez, Gérard Deprez

Pozměňovací návrh 50
ČL. 8 PÍSM. CA) (nové)

(ca) účastní se všech úkolů nezbytných pro 
výkon nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 
2006, kterým se stanoví kodex Společenství 
o pravidlech upravujících přeshraniční 
pohyb osob (Schengenský hraniční 
kodex)1.

1Úř. věst.  L 105, 14.4.2006,  s. 1.

Or. es
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Odůvodnění

Účast pohraničních jednotek rychlé reakce musí být rozšířena na všechny úkoly nezbytné pro 
plnění hraničního kodexu. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Giusto Catania

Pozměňovací návrh 51
ČLÁNEK 8A) (nový)

Článek 8a
Záchranné operace

Při plnění úkolů uvedených v článcích 7 
a 8 hostující příslušníci pohraniční stráže 
a členové jednotek poskytují pomoc při 
záchranných operacích s cílem záchrany 
života nebo prevence zranění osob 
překračujících hranice nebo takové operace 
provádějí.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Giusto Catania

Pozměňovací návrh 52
ČL. 9 ODST. 1

1. Hostitelský členský stát vydává 
hostujícím příslušníkům pohraniční stráže a 
členům jednotek doklad pro účely zajištění 
jejich totožnosti a také jako důkaz o tom, že 
mají právo plnit úkoly uvedené v článcích 7 
a 8. Tyto doklady musejí obsahovat 
následující informace:
(a) jméno a státní příslušnost hostujícího 
příslušníka pohraniční stráže/člena jednotky;
(b) hodnost hostujícího příslušníka 
pohraniční stráže/člena jednotky;
(c) aktuální digitální fotografii hostujícího 
příslušníka pohraniční stráže/člena jednotky;
(d) informace o společné operaci/umístění, 
které/kterého se hostující příslušník 

1. Hostitelský členský stát vydává 
hostujícím příslušníkům pohraniční stráže a 
členům jednotek doklad pro účely zajištění 
jejich totožnosti a také jako důkaz o tom, že 
mají právo plnit úkoly uvedené v článcích 7,
8 a 8a. Tyto doklady musejí obsahovat 
následující informace:
(a) jméno a státní příslušnost hostujícího 
příslušníka pohraniční stráže/člena jednotky;
(b) hodnost hostujícího příslušníka 
pohraniční stráže/člena jednotky;
(c) aktuální digitální fotografii hostujícího 
příslušníka pohraniční stráže/člena jednotky;
(d) informace o společné operaci/umístění, 
které/kterého se hostující příslušník 
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pohraniční stráže/člen jednotky účastní;
(e) úkoly, které hostující příslušník 
pohraniční stráže nebo člen jednotky může 
plnit podle článků 7 a 8; 

(f) období, během kterého hostující 
příslušník pohraniční stráže nebo člen 
jednotky úkoly uvedené v článcích 7 a 8 
provádí.

pohraniční stráže/člen jednotky účastní;
(e) úkoly, které hostující příslušník 
pohraniční stráže nebo člen jednotky může 
plnit podle článků 7, 8 a 8a; 

(f) období, během kterého hostující 
příslušník pohraniční stráže nebo člen 
jednotky úkoly uvedené v článcích 7, 8 a 8a
provádí.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pozměňovací návrh 53
ČL. 12 BOD 1A (nový)

Čl. 7 odst. 1a (nový) (nařízení (ES) č. 2007/2004)

1a) V článku 7 se vkládá odst. 1a, který zní:
„Prostředky, z nichž se technické vybavení 
pro kontrolu a ostrahu skládá, lze použít 
v souvislosti s misemi pohraničních 
jednotek rychlé reakce. Členské státy, 
jejichž státní příslušníci se účastní činnosti 
pohraničních jednotek rychlé reakce, 
poskytují zdroje potřebné k zabezpečení 
jejich hladkého provozu na základě 
požadavků hostujícího členského státu 
a agentury.“ 

Or. es

Odůvodnění

Příspěvek pohraničním jednotkám rychlé reakce by se neměl omezovat pouze na lidské zdroje. 
Naopak se musí jednat rovněž o poskytování logistických zdrojů (včetně systémů ostrahy 
a všech druhů letadel, lodí a vozidel). Tento pozměňovací návrh má za cíl vyjasnit, že 
technické vybavení uvedené v článku 7 nařízení č. 2007/2004 (nařízení o agentuře Frontex) 
lze rovněž využít v souvislosti s pohraničními jednotkami rychlé reakce (což bylo v původním 
znění poměrně nejasné) a že členské státy, jejichž státní příslušníci se účastní činnosti těchto 
jednotek, poskytují logistické zdroje potřebné k jejich hladkému provozu. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Giusto Catania

Pozměňovací návrh 54
ČL. 12 BOD 3

Čl. 8b odst. 1 pododstavec 2 (nařízení (ES) č. 2007/2004)

Při sestavování seznamu agentura zohlední
relevantní odborné zkušenosti příslušníků 
pohraniční stráže, zejména jejich znalost 
jazyků.

Při sestavování seznamu agentura zajistí, že 
příslušníci pohraniční stráže mají 
relevantní odborné zkušenosti, zejména 
jejich znalost jazyků a znalosti 
mezinárodních právních ustanovení stejně 
jako ustanovení vnitrostátního práva 
členských států týkajících se ochrany 
uprchlíků.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Giusto Catania

Pozměňovací návrh 55
ČL. 12 BOD 3

Čl. 8b odst. 2 (nařízení (ES) č. 2007/2004)

2. Agentura při určování složení 
pohraničních jednotek rychlé reakce za 
účelem vyslání zohlední konkrétní okolnosti, 
které v žádajícím členském státě panují. 
Jednotka bude sestavena v souladu s 
operačním plánem vypracovaným podle čl. 
8f odst. 3.

2. Agentura při určování složení 
pohraničních jednotek rychlé reakce za 
účelem vyslání zohlední konkrétní okolnosti, 
které v žádajícím členském státě panují.
Členové jednotky musí mít dobrou znalost 
práva hostujícího členského státu, které se 
týká plnění jejich úkolů, včetně ustanovení 
vnitrostátního práva týkajících se ochrany 
uprchlíků. Jednotka bude sestavena 
v souladu s operačním plánem 
vypracovaným podle čl. 8f odst. 3.

Or. en


