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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
  většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje

většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

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

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2006)0401)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 62 odst. 2a a článek 66 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž 
Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0253/2006),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
(A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 2A (nový)

(2a) Kontrola vnějších hranic EU se 
neprovádí pouze v zájmu členského státu, 
k němuž dotčená vnější hranice patří, ale 
provádí se v zájmu všech členských států, 
které zrušily kontrolu na svých vnitřních 
hranicích;   

Odůvodnění

V souladu se zásadou subsidiarity tento pozměňovací návrh vysvětluje přínos pohraničních 
jednotek rychlé reakce. justice

  
1 C.../Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.



PE 380.718v01-00 6/18 PR\636387CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 2B (nový)

(2b) Pohraniční kontrola a kontrola osob 
přispívají zejména k boji proti 
nedovolenému přistěhovalectví a 
obchodování s lidmi, a rovněž slouží jako 
prevence ohrožení vnitřní bezpečnosti, 
veřejného pořádku a veřejného zdraví; 

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 3

(3) S ohledem na kritické situace, kterým 
jsou členské státy občas vystaveny na 
svých vnějších hranicích, zejména 
v případě přílivu velkého počtu příslušníků 
třetích zemí usilujících o nezákonný vstup 
do Evropské unie přes určitá místa vnější 
hranice, se stávající možnosti poskytnout 
účinnou praktickou pomoc při kontrole 
osob a ostraze vnějších hranic na 
evropské úrovni nepovažují za dostatečné.

(3) S ohledem na kritické situace, kterým
jsou členské státy občas vystaveny na 
svých vnějších hranicích, zejména 
v případě přílivu velkého počtu příslušníků 
třetích zemí usilujících o nedovolený vstup 
do Evropské unie, se může ukázat 
nezbytným urychleně mobilizovat lidské 
zdroje a vhodné a dostatečné dodatečné 
prostředky na podporu příslušníků 
pohraniční stráže (nebo pohraničních 
stráží) členského státu nebo členských 
států, na jejichž hranicích se provádí 
kontrola vnějších hranic Unie;     
(Nahrazení pojmu „nezákonný“ pojmem 
„nedovolený“ se vztahuje na celý 
projednávaný legislativní text.)

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 3A (nový)

(3a) Stávající možnosti poskytnout 
účinnou praktickou pomoc při kontrole 
osob a ostraze vnějších hranic na 
evropské úrovni nejsou dostatečné;
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Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 3B (nový)

(3b) Zkušenost kromě toho dostatečně  
prokázala, že je stále více zapotřebí 
podněcovat solidaritu a vzájemnou 
podporu mezi členskými státy a 
Společenstvím v oblasti řízení vnějších 
hranic; 

Odůvodnění

Je důležité připomenout, že solidarita je klíčovým prvkem spolupráce mezi členskými státy, a 
to platí zejména v případě kontroly vnějších hranic. 

Pozměňovací návrh 6
ČLÁNEK 1

Toto nařízení zřizuje mechanismus za 
účelem poskytování rychlé technické 
a operativní pomoci žádajícímu státu, který 
čelí naléhavé situaci, zejména přílivu 
velkého množství státních příslušníků třetí 
země usilujících o nelegální vstup do 
Evropské unie přes určitá místa vnějších 
hranic, a to v podobě pohraničních 
jednotek rychlé reakce. Nařízení dále 
stanoví úkoly, které mají hostující 
příslušníci pohraniční stráže a členové 
pohraničních jednotek rychlé reakce po
dobu operací prováděných v jiném 
členském státě, než jejich vlastním, plnit.

Toto nařízení zřizuje mechanismus za 
účelem poskytování rychlé technické a 
operativní pomoci žádajícímu státu nebo 
několika žádajícím státům, které 
předložily společnou žádost a který / které
čelí naléhavé situaci, zejména přílivu 
velkého množství státních příslušníků třetí 
země usilujících o nedovolený vstup do 
Evropské unie přes určitá místa vnějších 
hranic, a to v podobě pohraničních 
jednotek rychlé reakce. Nařízení dále 
stanoví úkoly, které mají právo plnit 
hostující příslušníci pohraniční stráže a 
členové pohraničních jednotek rychlé 
reakce po dobu operací prováděných v 
jiném členském státě, než jejich vlastním.

Odůvodnění

Je rovněž třeba předvídat možnost, že několik členských států předloží společnou žádost o 
zásah pohraničních jednotek rychlé reakce na území několika členských států v téže 
zeměpisné oblasti.

Pozměňovací návrh 7
ČL. 2 ODST. 1

1. „agenturou“ se rozumí Evropská 1. „agenturou“ se rozumí Evropská 
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agentura pro řízení operativní spolupráce 
na vnějších hranicích členských států 
Evropské unie za účelem rozmístění 
pohraničních jednotek rychlé reakce;

agentura pro řízení operativní spolupráce 
na vnějších hranicích členských států 
Evropské unie;

Odůvodnění

Jedná se o agenturu FRONTEX, kterou není třeba dále definovat.

Pozměňovací návrh 8
ČL. 2 ODST. 5

5 „členy jednotky (jednotek)“ se rozumí 
příslušníci útvarů pohraniční stráže 
členských států, kteří slouží u pohraničních 
jednotek rychlé reakce;

1. „členy jednotky (jednotek)“ se rozumí 
příslušníci útvarů pohraniční stráže jiných
členských států, kteří slouží u pohraničních 
jednotek rychlé reakce;

Odůvodnění

Příslušníci útvarů pohraniční stráže mohou pocházet z několika členských států.

Pozměňovací návrh 9
ČL. 3 ODST. 2

2. Členské státy předloží jména všech
příslušníků vnitrostátní pohraniční stráže, 
které mají v úmyslu uvolnit pro potřeby 
agentury do pohraničních jednotek rychlé 
reakce.

2. Členské státy určí z řad příslušníků 
pohraniční stráže ty, které mají v úmyslu 
uvolnit pro potřeby agentury do 
pohraničních jednotek rychlé reakce. Sdělí 
jejich jména agentuře (poprvé do tří 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v 
platnost).
(Tento odstavec bude předcházet odstavci 
1.)

Odůvodnění

Pro zajištění účinnosti tohoto nařízení musí být členským státům uložena povinnost předložit 
seznam příslušníků pohraniční stáže, kteří byli uvolněni pro potřeby agentury do 
pohraničních jednotek rychlé reakce. Aby mohla agentura řádně plnit své úkoly, musí být tyto 
seznamy dostupné v přiměřené lhůtě. V zájmu koherence je vhodné nejprve uvést sestavení 
seznamů (odstavec 1) a poté složení jednotek, které určí agentura (odstavec 2).

Pozměňovací návrh 10
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ČL. 3 ODST. 3 PÍSM. A)

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

kurzech odborné přípravy a výcviku podle
plánu v rámci ročního pracovního 
programu agentury, včetně všech aspektů 
týkajících se dodržování základních práv;

Odůvodnění

Odborná příprava příslušníků pohraniční stráže musí zahrnovat aspekty spojené s 
dodržováním základních práv v souladu s článek 6 Smlouvy o EU.

Pozměňovací návrh 11
ČL. 5 ODST. 1

1. Po dobu umístění pohraničních jednotek 
rychlé reakce převezme velení nad těmito 
jednotkami hostitelský členský stát 
v souladu s operačním plánem. Žádající 
členský stát neprodleně informuje agenturu 
o všech rozhodnutích, která přijaly jeho 
příslušné orgány ohledně jednotek, včetně 
všech návrhů na změny nebo aktualizace 
operačního plánu.

Po dobu umístění pohraničních jednotek 
rychlé reakce převezme velení nad těmito 
jednotkami hostitelský členský stát 
v souladu s operačním plánem. Hostitelský 
členský stát neprodleně informuje agenturu 
o všech rozhodnutích, která přijaly jeho 
příslušné orgány ohledně jednotek, včetně 
všech návrhů na změny nebo aktualizace 
operačního plánu.

Odůvodnění

Jakmile je mise schválena, „žádající“ členský stát se stane členským státem „hostitelským“.

Pozměňovací návrh 12
ČL. 6 ODST. 1

1. V rámci společných operací a pilotních 
projektů koordinovaných agenturou 
a umístění pohraničních jednotek rychlé 
reakce plní hostující příslušníci pohraniční 
stráže a členové jednotek po dobu těchto 
činností úkoly podle článků 7 a 8.

1. V rámci společných operací a pilotních 
projektů koordinovaných agenturou a 
umístění pohraničních jednotek rychlé 
reakce mají hostující příslušníci pohraniční 
stráže a členové jednotek právo plnit po 
dobu těchto činností úkoly podle článků 7 a 
8.

Odůvodnění

K tomuto pozměňovacímu návrhu není třeba žádné odůvodnění.
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Pozměňovací návrh 13
ČL. 6 ODST. 2A (nový)

2a. Dodržování právních předpisů 
Společenství vyžaduje zejména řádné 
uplatňování kodexu Společenství o 
pravidlech upravujících přeshraniční 
pohyb osob (Schengenský hraniční 
kodex); hostující příslušníci pohraniční 
stráže a členové pohraničních jednotek 
proto při plnění svých úkolů uvedených v 
článku 7 plně respektují lidskou 
důstojnost, žádným způsobem nikoho 
nediskriminují z důvodu pohlaví, rasy 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání či přesvědčení, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace a 
přijímají pouze opatření přiměřená 
sledovaným cílům.

Odůvodnění

K tomuto pozměňovacímu návrhu není třeba žádné odůvodnění.

Pozměňovací návrh 14
ČL. 6 ODST. 4

4. Hostující příslušníci pohraniční stráže 
a členové jednotek oprávněni ve svém 
domovském členském státě s sebou nosit 
služební zbraně, mohou tyto zbraně při 
plnění úkolů uvedených v článcích 7 a 8 
nosit pouze se souhlasem hostitelského 
členského státu a v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy.

Hostující příslušníci pohraniční stráže 
a členové jednotek oprávněni ve svém 
domovském členském státě s sebou nosit 
služební zbraně, jsou oprávněni nosit tyto 
zbraně při plnění úkolů uvedených 
v článcích 7 a 8, pokud to stanoví právní 
předpisy hostitelského členského státu pro 
jeho vlastní příslušníky při plnění stejných 
úkolů. Ve všech ostatních případech se 
tato záležitost řídí operačním plánem 
uvedeným v článku 8g nařízení (ES) č. 
2007/2004.

Odůvodnění

Je třeba, aby nedocházelo k nerovnému zacházení mezi příslušníky hostitelského členského 
státu a příslušníky ostatních členských států, pokud jde o ustanovení týkající se nošení 
služebních zbraní.
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Pozměňovací návrh 15
ČL. 7 ODST. 1 PÍSM.A)

a) kontrolují cestovní doklady všech osob 
překračujících hranici s cílem ověřit 
platnost a pravost těchto dokladů a zjistit 
totožnost těchto osob;

12. kontrolují cestovní doklady – včetně 
kontrol pomocí technických zařízení –
všech osob překračujících hranici s cílem 
ověřit platnost a pravost těchto dokladů a 
zjistit totožnost těchto osob;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zjednodušuje článek 7. Používání technických zařízení může být 
zahrnuto do písmena a).

Pozměňovací návrh 16
ČL. 7 ODST. 1 PÍSM.B)

b) používají technická zařízení ke kontrole 
cestovních dokladů podle písm. a);

vypouští se

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 7 odst. 1 písm. a).

Pozměňovací návrh 17
ČL. 8 PÍSM.B)

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

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

Odůvodnění

Hlídky mohou být různého druhu. Je proto vhodné neomezovat pole působnosti na pěší a 
motorizované hlídky. 

Pozměňovací návrh 18
ČL. 8 PÍSM. CA (nové)

ca) zadržují osoby, které nedovoleně 
překročily vnější hranici a předávají je 
příslušným orgánům hostitelského 
členského státu.  
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Odůvodnění

Zadržování osob, které nedovoleně překročily vnější hranici, je jedním z úkolů, které stanoví  
Schengenský hraniční kodex, a mělo by být zahrnuto v seznamu úkolů jednotek společné 
pomoci.

Pozměňovací návrh 19
ČL. 9 ODST. 1 PÍSM. D)

d) informace o společné operaci/umístění, 
které/kterého se hostující příslušník 
pohraniční stráže/člen jednotky účastní;

d) jméno důstojníka hostitelského státu, 
pod jehož velení spadá;

Odůvodnění

Zpravodaj považuje za vhodnější uvést důstojníka, pod jehož velení spadá dotyčný příslušník, 
než ukládat příslušníkovi povinnost poskytovat celou řadu informací týkajících se společné 
operace/umístění. Tato povinnost nejen, že není nezbytná pro zajištění řádného plnění úkolů 
příslušníka, ale mohla by být navíc chápána jako diskriminační a urážlivá opatření vzhledem 
k postavení vnitrostátních pohraničních stráží. 

Pozměňovací návrh 20
ČL. 9 ODST. 1 PÍSM. E)

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

vypouští se

Odůvodnění

Zpravodaj považuje za vhodnější uvést důstojníka, pod jehož velení spadá dotyčný příslušník, 
než ukládat příslušníkovi povinnost poskytovat seznam úkolů, které může plnil podle článků 7 
a 8. Tato povinnost nejen, že není nezbytná pro zajištění řádného plnění úkolů příslušníka, ale 
mohla by být navíc chápána jako diskriminační a urážlivá opatření vzhledem k postavení 
vnitrostátních pohraničních stráží.

Pozměňovací návrh 21
ČL. 9 ODST. 1 PÍSM. F)

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

vypouští se
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Odůvodnění

Zpravodaj považuje za vhodnější uvést důstojníka, pod jehož velení spadá dotyčný příslušník, 
než ukládat příslušníkovi povinnost uvádět období, během nějž provádí úkoly uvedené v 
článcích 7 a 8. Tato povinnost nejen, že není nezbytná pro zajištění řádného plnění úkolů 
příslušníka, ale mohla by být navíc chápána jako diskriminační a urážlivá opatření vzhledem 
k postavení vnitrostátních pohraničních stráží.

Pozměňovací návrh 22
ČL. 12 ODST. 1 

Čl. 2 odst. 1 písm. g) (nařízení (ES) č. 2007/2004)

g) rozmísťuje pohraniční jednotky rychlé 
reakce na území členských států žádajících 
o pomoc v době, kdy čelí naléhavé situaci, 
zejména přílivu velkého množství státních 
příslušníků třetí země usilujících 
o nezákonný vstup do Evropské unie na 
určitých místech vnějších hranic.

g) rozmísťuje pohraniční jednotky rychlé 
reakce na území členského státu nebo 
několika členských států žádajícího/
žádajících o pomoc v době, kdy čelí 
naléhavé situaci, zejména přílivu velkého 
množství státních příslušníků třetí země 
usilujících o nedovolený vstup do 
Evropské unie na určitých místech vnějších 
hranic.

Odůvodnění

Je rovněž třeba předvídat možnost, že několik členských států předloží společnou žádost o 
zásah pohraničních jednotek rychlé reakce na území několika členských států téže zeměpisné 
oblasti.

Pozměňovací návrh 23
ČL. 12 ODST. 3 

Čl. 8a (nařízení (ES) č. 2007/2004)

V případě, že se zdá, že opatření uvedená 
v čl. 8 odst. 2 písm. a) a b) neřeší 
naléhavou situaci, může agentura do 
žádajícího státu na přiměřenou dobu vyslat 
jednu nebo více pohraničních jednotek 
rychlé reakce.

V případě, že se zdá, že opatření uvedená 
v čl. 8 odst. 2 písm. a) a b) neřeší 
naléhavou situaci, může agentura do 
žádajícího státu nebo do několika 
žádajících členských států na přiměřenou 
dobu vyslat jednu nebo více pohraničních 
jednotek rychlé reakce.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 12 odst. 1.
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Pozměňovací návrh 24
ČL. 12 ODST. 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 
nebo v žádajících členských státech
panují. Jednotka bude sestavena v souladu 
s operačním plánem vypracovaným podle 
čl. 8f odst. 3.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 12 odst. 1.

Pozměňovací návrh 25
ČL. 12 ODST. 3 

Čl. 8d odst. 1 písm. da) (nové) (nařízení (ES) č. 2007/2004)

da) náklady na cestu zpět či repatriaci.

Odůvodnění

Mezi stanovenými náklady chybí výdaje na cestu zpět či případnou repatriaci příslušníka.

Pozměňovací návrh 26
ČL. 12 ODST. 3 

Čl. 8f odst. 1 (nařízení (ES) č. 2007/2004)

1. Výkonný ředitel v rámci rozhodování 
o žádosti členského státu o umístění 
pohraničních jednotek rychlé reakce podle 
článku 8a zohlední zjištění vyplývající 
z analýzy rizik, kterou agentura provede, 
a dále zohlední všechny důležité informace 
poskytnuté žádajícím nebo jiným 
členským státem. Výkonný ředitel může, 
je-li to nutné, vyslat odborníka agentury, 
aby situaci na vnějších hranicích žádajícího 
členského státu posoudil.

1. Výkonný ředitel v rámci rozhodování o 
žádosti jednoho nebo několika členských 
států o umístění pohraničních jednotek 
rychlé reakce podle článku 8a zohlední 
zjištění vyplývající z analýzy rizik, kterou 
agentura provede, a dále zohlední všechny 
důležité dostupné informace, zejména 
informace poskytnuté jedním nebo 
několika žádajícími členskými státy.
Výkonný ředitel může, je-li to nutné, vyslat 
odborníka agentury, aby situaci na vnějších 
hranicích žádajícího členského státu či 
žádajících členských států posoudil.
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 12 odst. 1.

Pozměňovací návrh 27
ČL. 12 ODST. 3 

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

2. Výkonný ředitel rozhodne o žádosti 
o umístění pohraničních jednotek rychlé 
reakce co nejdříve, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů ode dne přijetí této žádosti. 
Výkonný ředitel zároveň písemně uvědomí 
žádající členský stát a správní radu o svém 
rozhodnutí. V rozhodnutí uvede hlavní 
důvody, o něž se opírá.

2. Výkonný ředitel rozhodne o žádosti o 
umístění pohraničních jednotek rychlé 
reakce co nejdříve, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů ode dne přijetí této žádosti. 
Výkonný ředitel zároveň písemně uvědomí 
žádající členský stát a správní radu 
agentury o svém rozhodnutí. V rozhodnutí 
uvede hlavní důvody, o něž se opírá.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh upřesňuje znění článku.

Pozměňovací návrh 28
ČL. 12 ODST. 3 

Čl. 8f odst. 3 (nařízení (ES) č. 2007/2004)

3. V případě, že výkonný ředitel rozhodne 
o umístění jedné či více pohraničních 
jednotek rychlé reakce, agentura a žádající 
členský stát neprodleně vypracuje operační 
plán podle článku 8g. 

3. V případě, že výkonný ředitel rozhodne 
o umístění jedné či více pohraničních 
jednotek rychlé reakce, agentura a žádající 
členský stát či členské státy neprodleně 
vypracuje/vypracují operační plán podle 
článku 8g.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 12 odst. 1.

Pozměňovací návrh 29
ČL. 12 ODST. 3 

Čl. 8f odst. 4 (nařízení (ES) č. 2007/2004)

4. Jakmile je operační plán schválen, 
výkonný ředitel o tom informuje členské 
státy, jejichž příslušníci pohraniční stráže 

4. Jakmile je operační plán schválen, 
výkonný ředitel o tom informuje členský 
stát či členské státy, jejichž příslušníci 
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budou umístěni v pohraničních jednotkách 
rychlé reakce. Informace poskytne 
kontaktní osobě určené podle článku 8c 
v písemné formě a také uvede datum, kdy 
budou jednotky umístěny. Poskytne 
zároveň kopii operačního plánu.

pohraniční stráže budou umístěni v 
pohraničních jednotkách rychlé reakce. 
Informace poskytne kontaktní osobě 
určené podle článku 8c v písemné formě 
a také uvede počet příslušníků, kteří 
budou uvolněni, a jejich totožnost, 
případné požadované vybavení a datum, 
kdy budou jednotky umístěny. Poskytne 
zároveň kopii operačního plánu.

Odůvodnění

Tyto informace jsou pro řádný průběh mise nezbytné.

Pozměňovací návrh 30
ČL. 12 ODST. 3 

Čl. 8f odst. 5 (nařízení (ES) č. 2007/2004)

5. Umístění pohraničních jednotek rychlé 
reakce proběhne nejpozději do pěti 
pracovních dnů ode dne, kdy agentura 
společně se žádajícím členským státem 
schválí operační plán.

5. Umístění pohraničních jednotek rychlé 
reakce proběhne nejpozději do pěti 
pracovních dnů ode dne, kdy agentura 
společně se žádajícím členským státem či 
žádajícími členskými státy schválí 
operační plán.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 12 odst. 1.

Pozměňovací návrh 31
ČL. 12 ODST. 3 

Čl. 8f odst. 5a (nový) (nařízení (ES) č. 2007/2004)

5a. Pokud několik členských států téže 
zeměpisné oblasti čelí naléhavé situaci, 
zejména přílivu velkého množství státních 
příslušníků třetí země usilujících o 
nedovolený vstup do Evropské unie přes 
určitá místa vnějších hranic, mohou 
předložit agentuře společnou žádost o 
umístění pohraničních jednotek rychlé 
reakce. Tato žádost je posouzena podle 
postupu stanoveného tímto článkem a 
pokud je jí vyhověno, agentura a žádající 



PR\636387CS.doc 17/18 PE 380.718v01-00

CS

členské státy vypracují na jejím základě 
společný operační plán. 

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 12 odst. 1.

Pozměňovací návrh 32
ČL. 12 ODST. 3 

Čl. 8f odst. 5b (nový) (nařízení (ES) č. 2007/2004)

5b. Pokud se výkonný ředitel rozhodne 
vyhovět žádosti o umístění, současně však 
dojde k závěru, že agentura nemá k 
dispozici dostatečné prostředky pro 
zajištění financování, předloží do pěti 
pracovních dnů po obdržení žádosti 
Komisi žádost o poskytnutí dodatečných 
prostředků.  Rozpočtový orgán se k této 
žádosti bezodkladně vyjádří.

Odůvodnění

V některých případech může agentura dospět k závěru, že je vhodné bezodkladně zahájit akci, 
avšak nemá k tomu nezbytné rozpočtové prostředky.  Pro případ potřeby je třeba vytvořit 
mimořádný postup.

Pozměňovací návrh 33
ČL. 12 ODST. 3 

Čl. 8g odst. 1 písm. ga)(nové) (nařízení (ES) č. 2007/2004)

ga) v případě potřeby zvláštní ustanovení 
týkající se nošení služební zbraně při 
plnění úkolů stanovených v článcích 7 a 
8;  

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 6 odst. 4.

Pozměňovací návrh 34
ČL. 12 ODST. 3 
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Čl. 8h odst. 1 (nařízení (ES) č. 2007/2004)

1. Výkonný ředitel jmenuje z řad 
zaměstnanců agentury jednoho nebo více
odborníků, kteří budou styčnou 
osobou/osobami mezi pohraničními 
jednotkami a agenturou, již budou 
zastupovat, a kteří budou mít postavení 
pozorovatele/pozorovatelů. Výkonný 
ředitel oznámí hostitelskému členskému 
státu jméno této styčné osoby. 

1. Výkonný ředitel jmenuje z řad 
zaměstnanců agentury jednoho nebo více 
odborníků, kteří budou styčnou 
osobou/osobami mezi pohraničními 
jednotkami a agenturou, již budou 
zastupovat. Výkonný ředitel oznámí 
hostitelskému členskému státu jméno této 
styčné osoby.  

Odůvodnění

Styčný důstojník plní úkoly stanovené v článku 8h a nemůže být proto zde definován pouze 
jako „pozorovatel“.


