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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro azyl a 

o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)) 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2016)0271), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 78 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0174/2016), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

a stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Rozpočtového výboru (A8-0392/2016), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu 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, Komisi, jakož 

i vnitrostátním parlamentům. 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Společný evropský azylový systém 

je založen na společných minimálních 

normách pro azylové řízení, uznávání 

a ochranu poskytované na úrovni Unie, 

podmínky přijímání a systém pro určení 

členského státu odpovědného za žadatele 

o azyl. Bez ohledu na pokrok v oblasti 

společného evropského azylového systému 

stále přetrvávají mezi členskými státy 

významné rozdíly v poskytování 

mezinárodní ochrany a ve formě této 

(2) Společný evropský azylový systém 

je založen na společných minimálních 

normách pro azylové řízení, uznávání 

a ochranu poskytované na úrovni Unie, 

podmínky přijímání a systém pro určení 

členského státu odpovědného za žadatele 

o azyl. Bez ohledu na pokrok v oblasti 

společného evropského azylového systému 

stále přetrvávají mezi členskými státy 

významné rozdíly v poskytování 

mezinárodní ochrany a ve formě této 
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mezinárodní ochrany. Tyto rozdíly by měly 

být řešeny zajištěním většího sbližování při 

posuzování žádostí o mezinárodní ochranu 

a zaručením vysoké a jednotné úrovně 

uplatňování práva Unie v celé Unii. 

mezinárodní ochrany. Tyto rozdíly by měly 

být řešeny zajištěním většího sbližování při 

posuzování žádostí o mezinárodní ochranu, 

a tedy snahou o jednotnou úroveň 

uplatňování práva Unie v celé Unii na 

základě vysokých standardů. 

 

Pozměňovací návrh   2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Ve svém sdělení ze dne 6. dubna 

2016 stanovila Komise své možnosti pro 

zlepšení evropského azylového systému, 

a to vytvoření udržitelného a spravedlivého 

systému pro určení členských států 

odpovědných za žadatele o azyl, posílení 

systému Eurodac, dosažení větší 

konvergence v azylovém systému 

a předcházení druhotnému pohybu 

a vytvoření posíleného mandátu 

Evropského podpůrného úřadu pro otázky 

azylu. Uvedené sdělení je v souladu 

s výzvami Evropské rady ze dne 18. února 

2016, které vybízejí k dosažení pokroku 

v oblasti reformy stávajícího rámce EU 

s cílem zajistit humánní a účinnou 

azylovou politiku. Navrhuje také další 

postup v souladu s holistickým přístupem 

k migraci, který stanovil Evropský 

parlament ve své zprávě z vlastního 

podnětu ze dne 12. dubna 2016. 

(3) Ve svém sdělení ze dne 6. dubna 

2016 stanovila Komise své možnosti pro 

zlepšení evropského azylového systému, 

a to vytvoření udržitelného a spravedlivého 

systému pro určení členských států 

odpovědných za žadatele o azyl, posílení 

systému Eurodac, dosažení větší 

konvergence v azylovém systému 

a předcházení druhotnému pohybu 

a vytvoření posíleného mandátu 

Evropského podpůrného úřadu pro otázky 

azylu. Uvedené sdělení je v souladu 

s výzvami Evropské rady ze dne 18. února 

2016, které vybízejí k dosažení pokroku 

v oblasti reformy stávajícího rámce EU 

s cílem zajistit humánní, spravedlivou 

a účinnou azylovou politiku. Navrhuje také 

další postup v souladu s holistickým 

přístupem k migraci, který stanovil 

Evropský parlament ve své zprávě 

z vlastního podnětu ze dne 12. dubna 2016. 

Pozměňovací návrh   3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Evropský podpůrný úřad pro otázky 

azylu byl zřízen nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 439/20107 

a ujal se svých povinností dne 1. února 

2011. Evropský podpůrný úřad pro otázky 

azylu posílil praktickou spolupráci mezi 

(4) Evropský podpůrný úřad pro otázky 

azylu byl zřízen nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 439/20107 

a ujal se svých povinností dne 1. února 

2011. Evropský podpůrný úřad pro otázky 

azylu posílil praktickou spolupráci mezi 
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členskými státy v otázkách azylu 

a poskytováním pomoci členským státům 

při plnění jejich závazků v rámci 

společného evropského azylového 

systému. Evropský podpůrný úřad pro 

otázky azylu rovněž poskytuje podporu 

členským státům, jejichž azylový 

a přijímací systém je vystaven 

mimořádnému tlaku. Jeho úlohu a funkci je 

však třeba dále posílit, aby nejen 

podporoval praktickou spolupráci mezi 

členskými státy, ale aby rovněž posiloval 

a doplňoval azylové a přijímací systémy 

členských států. 

členskými státy v otázkách azylu 

a poskytováním pomoci členským státům 

při plnění jejich závazků v rámci 

společného evropského azylového 

systému. Evropský podpůrný úřad pro 

otázky azylu rovněž poskytuje podporu 

členským státům, jejichž azylový 

a přijímací systém je vystaven 

mimořádnému tlaku. Jeho úlohu a funkci je 

však třeba dále posílit, aby nejen 

podporoval praktickou spolupráci mezi 

členskými státy, ale aby rovněž posiloval 

a doplňoval azylové a přijímací systémy 

členských států na základě vysokých 

standardů a v souladu s Listinou 

základních práv Evropské unie (dále jen 

Listinou). 

__________________ __________________ 

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 

o zřízení Evropského podpůrného úřadu 

pro otázky azylu (Úř. věst. L 132, 

29.5.2010, s. 11). 

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 

o zřízení Evropského podpůrného úřadu 

pro otázky azylu (Úř. věst. L 132, 

29.5.2010, s. 11). 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) S ohledem na strukturální 

nedostatky společného evropského 

azylového systému, které se dostaly do 

popředí v důsledku rozsáhlého 

a nekontrolovaného příchodu migrantů 

a žadatelů o azyl do Unie, a na potřebu 

účinné, vysoké a jednotné úrovně 

uplatňování právních předpisů Unie 

týkajících se azylu v členských státech je 

nezbytné zlepšit provádění a fungování 

společného evropského azylového systému 

v návaznosti na práci Evropského 

podpůrného úřadu pro otázky azylu a dále 

jej rozvíjet tak, aby z něj vznikla 

plnohodnotná agentura, která by měla 

odpovídat za usnadňování a zlepšování 

fungování společného evropského 

(5) S ohledem na strukturální 

nedostatky společného evropského 

azylového systému, které se dostaly do 

popředí v důsledku rozsáhlého příchodu 

migrantů a žadatelů o azyl do Unie, a na 

potřebu účinné, vysoké a jednotné úrovně 

uplatňování právních předpisů Unie 

týkajících se azylu v členských státech je 

nezbytné zlepšit provádění a fungování 

společného evropského azylového systému 

v návaznosti na práci Evropského 

podpůrného úřadu pro otázky azylu a dále 

jej rozvíjet tak, aby z něj vznikla 

plnohodnotná agentura, která by měla 

odpovídat za usnadňování a zlepšování 

fungování společného evropského 

azylového systému, umožňovat udržitelné 
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azylového systému, umožňovat udržitelné 

a spravedlivé rozdělení žádostí 

o mezinárodní ochranu, zajistit sbližování 

při posuzování žádostí o mezinárodní 

ochranu v celé Unii a sledovat operativní 

a technické uplatňování práva Unie. 

a spravedlivé rozdělení žádostí 

o mezinárodní ochranu, zajistit sbližování 

při posuzování žádostí o mezinárodní 

ochranu v celé Unii a sledovat operativní 

a technické uplatňování práva Unie. 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Úkoly Evropského podpůrného 

úřadu pro otázky azylu by měly být 

rozšířeny a, aby se tyto změny zohlednily, 

úřad by měl být přejmenován na Agenturu 

Evropské unie pro azyl. Tato agentura by 

měla být odborným centrem a její hlavní 

úlohou by mělo být posilování praktické 

spolupráce a výměny informací mezi 

členskými státy v otázkách azylu, podpora 

právních předpisů a provozních norem 

Unie s cílem zajistit vysoký stupeň 

jednotnosti, pokud se jedná o azylová 

řízení, podmínky přijímání a posouzení 

potřeb ochrany v celé Unii, monitorování 

operativního a technického uplatňování 

právních předpisů a norem Unie v otázkách 

azylu, podpora dublinského systému 

a poskytování zvýšené operativní 

a technické podpory členským státům za 

účelem řízení azylových a přijímacích 

systémů, a to zejména těch členských států, 

jejichž azylové a přijímací systémy jsou 

vystaveny neúměrnému tlaku. 

(6) Úkoly Evropského podpůrného 

úřadu pro otázky azylu by měly být 

rozšířeny, a aby se tyto změny zohlednily, 

úřad by měl být přejmenován na Agenturu 

Evropské unie pro azyl. Měl by však zůstat 

touž právnickou osobou s úplnou 

kontinuitou všech činností a postupů. 

Tato agentura by měla být odborným 

centrem a její hlavní úlohou by mělo být 

posilování praktické spolupráce a výměny 

informací mezi členskými státy v otázkách 

azylu, podpora mezinárodních a unijních 

právních předpisů a provozních norem 

v oblasti azylu, a tedy snaha o vysoký 

stupeň jednotnosti zakládající se na 

vysokých standardech, pokud se jedná 

o azylová řízení, podmínky přijímání 

a posouzení potřeb ochrany v celé Unii, 

monitorování operativního a technického 

uplatňování právních předpisů a norem 

Unie v otázkách azylu, podpora 

přesídlování a dublinského systému 

a poskytování zvýšené operativní 

a technické podpory členským státům za 

účelem řízení azylových a přijímacích 

systémů, a to zejména těch členských států, 

jejichž azylové a přijímací systémy jsou 

vystaveny neúměrnému tlaku. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Agentura Evropské unie pro azyl 

by měla mít k dispozici dostatečné 

finanční prostředky a dostatek personálu, 

aby se zajistila její nezávislost a schopnost 

vykonávat řádně své povinnosti, a to 

včetně sestavování týmů odborníků z řad 

vlastního personálu, jež by odpovídaly za 

postupy vyhodnocování a monitorování 

azylových a přijímacích systémů. 

Odůvodnění 

Předpokládá se, že se počet zaměstnanců agentury zvýší do roku 2020 na celkem 500 osob. 

Plán pracovních míst však nemůže být začleněn do nařízení, a proto by se mělo zajistit, že 

agentura bude mít dostatečný počet vlastních zaměstnanců, aby dokázala účinně plnit své 

úkoly a zajistit svou nestrannost. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla shromažďovat a analyzovat 

informace o situaci v oblasti azylu v Unii 

a ve třetích zemích do té míry, do níž to 

může mít dopad na Unii. To by mělo 

agentuře umožnit pomoci členským státům 

lépe chápat faktory migrace související 

s azylem do Unie nebo v jejím rámci, jakož 

i sloužit k včasnému varování 

a připravenosti členských států. 

(8) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla shromažďovat a analyzovat 

informace o situaci v oblasti azylu v Unii 

a ve třetích zemích do té míry, do níž to 

může mít dopad na Unii. To by mělo 

agentuře umožnit pomoci členským státům 

lépe chápat faktory migračních 

a uprchlických toků do Unie nebo v jejím 

rámci, jakož i sloužit k včasnému varování 

a připravenosti členských států. 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) S ohledem na reformu dublinského 

systému by Agentura Evropské unie pro 

(9) S ohledem na reformu dublinského 

systému by Agentura Evropské unie pro 
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azyl měla poskytovat členským státům 

nezbytnou podporu, zejména 

provozováním a řízením opravného 

mechanismu. 

azyl měla poskytovat členským státům 

nezbytnou podporu, zejména 

provozováním a řízením opravného 

mechanismu a plněním dalších úkolů, 

které jí byly svěřeny v rámci nařízení (EU) 

xxx/xxx (dublinské nařízení). 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Pokud jde o přesídlování, zejména 

v očekávání budoucího rámce Unie pro 

znovuusídlování, měla by být Agentura 

Evropské unie pro azyl schopna 

poskytovat členským státům nezbytnou 

podporu. Za tímto účelem by agentura 

měla rozvíjet a nabízet odborné znalosti 

týkající se přesídlování s cílem podpořit 

opatření související s přesídlováním, která 

přijaly členské státy nebo Unie, včetně 

výměny informací, a to v úzké spolupráci 

s Úřadem vysokého komisaře OSN pro 

uprchlíky (UNHCR) a příslušnými 

nevládními organizacemi a plně v souladu 

se standardy a doporučeními UNHCR. 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla členským státům pomáhat s odbornou 

přípravou odborníků ze všech 

vnitrostátních správních orgánů a soudů, 

jakož i vnitrostátních služeb odpovědných 

za záležitosti v oblasti azylu, včetně 

vytvoření společných hlavních osnov. 

Kromě toho by agentura měla zajistit, aby 

všichni odborníci, kteří se účastní 

azylových podpůrných týmů nebo kteří 

tvoří součást rezervní skupiny pro otázky 

(10) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla organizovat odbornou přípravu nebo 

členským státům pomáhat s odbornou 

přípravou odborníků ze všech 

vnitrostátních správních orgánů a soudů, 

jakož i vnitrostátních služeb odpovědných 

za záležitosti v oblasti azylu, včetně 

vytvoření společných hlavních osnov. 

Kromě toho by agentura měla zajistit, aby 

všichni odborníci, kteří se účastní 

azylových podpůrných týmů nebo kteří 
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azylu, absolvovali před tím, než se zúčastní 

operativních činností organizovaných 

agenturou, specializovanou odbornou 

přípravu. 

tvoří součást rezervní skupiny pro otázky 

azylu, absolvovali před tím, než se zúčastní 

operativních činností organizovaných 

agenturou, specializovanou odbornou 

přípravu. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla zajistit strukturovanější a efektivnější 

zpracovávání informací o zemích původu 

na úrovni Evropské unie. Je nezbytné, aby 

agentura shromažďovala informace 

a vypracovávala zprávy poskytující 

informace o zemi původu s využitím 

evropských sítí informací o zemi původu, 

aby zamezila zdvojování a vytvářela 

součinnost s vnitrostátními zprávami. Aby 

agentura zajistila sbližování při posuzování 

žádostí o mezinárodní ochranu a sbližování 

povahy a kvality poskytované ochrany, 

měla by se spolu s členskými státy zapojit 

do společné analýzy poskytující pokyny 

k situaci v konkrétních zemích původu 

a rozvíjet ji. 

(11) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla zajistit strukturovanější a efektivnější 

zpracovávání informací o zemích původu 

na úrovni Evropské unie. Je nezbytné, aby 

agentura shromažďovala informace 

a vypracovávala zprávy poskytující 

informace o zemi původu s využitím sítí 

mezi členskými státy obsahujících 

informace o zemi původu a aby zamezila 

zdvojování a vytvářela součinnost 

s vnitrostátními zprávami. Tyto informace 

by se měly týkat mimo jiné politické, 

kulturní a náboženské situace v dané 

zemi, jakož i podmínek zadržování, 

zejména pokud jde o mučení a špatné 

zacházení v místech zadržování. Aby 

agentura zajistila sbližování při posuzování 

žádostí o mezinárodní ochranu a sbližování 

povahy a kvality poskytované ochrany, 

měla by se spolu s členskými státy zapojit 

do společné analýzy poskytující pokyny 

k situaci v konkrétních zemích původu 

a rozvíjet ji. Tato společná analýza by 

měla být vypracována ve spolupráci 

s Komisí, Úřadem vysokého komisaře 

OSN pro uprchlíky (UNHCR) a poradním 

fórem a měla by zohlednit nejnovější 

pokyny UNHCR ke způsobilosti pro účely 

posuzování potřeb mezinárodní ochrany 

žadatelů o azyl z konkrétních zemí 

původu. V případě rozporu mezi 

společnou analýzou a pokyny UNHCR ke 

způsobilosti by tyto pokyny měly být 

členskými státy při posuzování 
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jednotlivých žádostí o mezinárodní 

ochranu v souladu s výkonem dohledu 

UNHCR pečlivě zohledněny, jak je 

stanoveno v odstavci 8 Statutu úřadu 

vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, ve 

spojení s článkem 35 Úmluvy o právním 

postavení uprchlíků z roku 1951 (úmluva 

z roku 1951) a článkem II protokolu 

z roku 1967 o právním postavení 

uprchlíků (protokol z roku 1967). 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Společný seznam EU bezpečných 

zemí původu, vytvořený nařízením (EU) č. 

XXX/XXX9, by měl být předmětem 

pravidelného přezkumu Komise. Agentura 

by s ohledem na své odborné znalosti měla 

být Komisi při přezkumu tohoto seznamu 

nápomocna. Agentura by měla Komisi 

rovněž na její žádost poskytovat informace 

o konkrétních třetích zemích, které by 

mohly být zahrnuty do společného 

seznamu EU bezpečných zemí původu, a 

o třetích zemích označených jako bezpečné 

země původu nebo jako bezpečné třetí 

země nebo o zemích, na něž se vztahují 

pojmy bezpečné třetí země, první země 

azylu nebo evropské bezpečné třetí země 

jednotlivých členských států. 

(12) Společný seznam EU bezpečných 

zemí původu, vytvořený nařízením (EU) č. 

XXX/XXX9, by měl být předmětem 

pravidelného přezkumu Komise. Agentura 

by s ohledem na své odborné znalosti měla 

být Komisi při přezkumu tohoto seznamu 

nápomocna. Agentura by měla Komisi 

rovněž poskytovat informace o konkrétních 

třetích zemích, které by mohly být 

zahrnuty do společného seznamu EU 

bezpečných zemí původu nebo jejichž 

zařazení na tento seznam by mohlo být 

pozastaveno či které by mohly být z tohoto 

seznamu vyškrtnuty, a o třetích zemích 

označených jako bezpečné země původu 

nebo jako bezpečné třetí země nebo 

o zemích, na něž se vztahují pojmy 

bezpečné třetí země, první země azylu 

nebo evropské bezpečné třetí země 

jednotlivých členských států. 

__________________ __________________ 

9 Úř. věst. L […]. 9 Úř. věst. L […]. 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 



 

RR\1113452CS.docx 13/158 PE589.110v02-00 

 CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Aby byl zajištěn vysoký stupeň 

jednotnosti, pokud jde o azylová řízení, 

podmínky přijímání a posuzování potřeb 

ochrany v celé Unii, měla by agentura 

organizovat a koordinovat činnosti 

prosazující právo Unie. Za tímto účelem by 

agentura měla napomáhat členským státům 

tím, že bude vytvářet provozní normy 

a ukazatele umožňující monitorovat 

dodržování těchto norem. Agentura by 

také měla vytvořit pokyny týkající se 

otázek azylu a měla by umožňovat výměnu 

osvědčených postupů mezi členskými 

státy. 

(13) S cílem usilovat o jednotnost 

zakládající se na vysokých standardech, 

pokud jde o azylová řízení, podmínky 

přijímání a posuzování potřeb ochrany 

v celé Unii, měla by agentura organizovat 

a koordinovat činnosti prosazující právo 

Unie. Za tímto účelem by agentura měla 

napomáhat členským státům tím, že bude 

vytvářet provozní normy a ukazatele 

umožňující monitorovat dodržování těchto 

norem. Ve spolupráci s Agenturou 

Evropské unie pro základní práva a 

s UNHCR a po konzultaci s poradním 

fórem by agentura také měla vytvořit 

pokyny týkající se otázek azylu a měla by 

umožňovat výměnu osvědčených postupů 

mezi členskými státy. 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla v úzké spolupráci s Komisí, a aniž by 

byla dotčena odpovědnost Komise jako 

strážkyně Smluv, zavést mechanismus 

umožňující monitorovat a posuzovat 

provádění společného evropského 

azylového systému, dodržování provozních 

norem, pokynů a osvědčených postupů 

v oblasti azylu ze strany členských států 

a ověřovat fungování azylových 

a přijímacích systémů členských států. 

Toto monitorování a posuzování by mělo 

být komplexní a mělo by být založeno 

zejména na informacích poskytnutých 

členskými státy, na analýze informací 

o situaci v oblasti azylu vypracované 

agenturou, na kontrolách na místě a na 

výběru případů. Agentura by měla podávat 

zprávy o svých zjištěních správní radě, 

která by tyto zprávy měla následně 

přijímat. Výkonný ředitel by měl po 

(14) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla v úzké spolupráci s Komisí, a aniž by 

byla dotčena odpovědnost Komise jako 

strážkyně Smluv, zavést mechanismus 

umožňující monitorovat a posuzovat 

provádění společného evropského 

azylového systému, dodržování provozních 

norem, pokynů a osvědčených postupů 

v oblasti azylu ze strany členských států 

a ověřovat fungování azylových 

a přijímacích systémů členských států. 

Toto monitorování a posuzování by mělo 

být komplexní a mělo by být založeno 

zejména na informacích poskytnutých 

členskými státy, mezinárodními 

a nevládními organizacemi na vnitrostátní 

úrovni nebo na úrovni Unie a orgány 

Organizace spojených národů (OSN) 

monitorujícími příslušné smlouvy 

o lidských právech či monitorovacími 

mechanismy Rady Evropy pro oblast 
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konzultaci s Komisí vypracovat návrhy 

doporučení dotčenému členskému státu, ve 

kterých nastíní potřebná opatření k řešení 

závažných nedostatků, která budou 

následně přijata správní radou jako 

doporučení. 

lidských práv, na analýze informací 

o situaci v oblasti azylu vypracované 

agenturou, na kontrolách na místě a na 

výběru případů. Agentura by měla podávat 

zprávy o svých zjištěních správní radě, 

která by tyto zprávy měla následně 

přijímat. Výkonný ředitel by měl po 

konzultaci s Komisí vypracovat návrhy 

doporučení dotčenému členskému státu, ve 

kterých nastíní potřebná opatření k řešení 

závažných nedostatků, která budou 

následně přijata správní radou jako 

doporučení. 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Na tato doporučení by se mělo 

navázat na základě akčního plánu 

vypracovaného dotčeným členským 

státem. Pokud dotčený členský stát ve 

stanovené lhůtě nepřijme nezbytná opatření 

k řešení těchto doporučení a nedostatky 

azylového a přijímacího systému jsou 

natolik závažné, že ohrožují fungování 

společného evropského azylového 

systému, měla by Komise na základě 

vlastního posouzení provádění akčního 

plánu a závažnosti nedostatků přijmout 

doporučení určená pro daný členský stát 

vymezující opatření potřebná k nápravě 

těchto závažných nedostatků. Je možné, že 

Komise bude muset organizovat kontroly 

na místě v dotčeném členském státě, aby 

ověřila provádění akčního plánu. V případě 

potřeby by Komise měla rovněž stanovit 

opatření, která by měla agentura přijmout 

na podporu daného členského státu. 

V případě, že členský stát i nadále po 

určitou dobu nesplňuje požadavky, může 

Komise přijmout další opatření požadující, 

aby agentura poskytla tomuto členskému 

státu podporu. 

(15) Na tato doporučení by se mělo 

navázat na základě akčního plánu 

vypracovaného dotčeným členským 

státem. Pokud dotčený členský stát ve 

stanovené lhůtě nepřijme nezbytná opatření 

k řešení těchto doporučení a nedostatky 

azylového a přijímacího systému jsou 

natolik závažné, že ohrožují fungování 

společného evropského azylového 

systému, měla by Komise na základě 

vlastního posouzení provádění akčního 

plánu a závažnosti nedostatků přijmout 

doporučení určená pro daný členský stát 

vymezující opatření potřebná k nápravě 

těchto závažných nedostatků s cílem 

zajistit dodržování práv zakotvených 

v Listině. Je možné, že Komise bude muset 

organizovat kontroly na místě v dotčeném 

členském státě, aby ověřila provádění 

akčního plánu. V případě potřeby by 

Komise měla rovněž stanovit opatření, 

která by měla agentura přijmout na 

podporu daného členského státu. 

V případě, že členský stát i nadále po 

určitou dobu nesplňuje požadavky, může 

Komise přijmout další opatření 

prostřednictvím prováděcího aktu. 
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Pozměňovací návrh   16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15a) Agentura by měla být schopna 

vysílat do členských států styčné úředníky, 

jejichž úkolem je napomáhat při 

provádění společného evropského 

azylového systému, zejména napomáhat 

u případů sjednocování rodin a dětí bez 

doprovodu a zranitelných osob. 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15b) Pokud členský stát ve lhůtě 

uvedené v prováděcím aktu systematicky 

neplní opatření v něm stanovená, čímž 

závažně ohrožuje fungování společného 

evropského azylového systému, měla by 

mít Komise, pro zachování solidarity 

jakožto základního kamene společného 

evropského azylového systému, možnost 

aktivovat v krajním případě postup 

stanovený v článku 29 nařízení (EU) 

2016/399. Systematické neplnění 

povinností členským státem může rovněž 

vést k přerušení či pozastavení plateb 

nebo k uplatnění finanční opravy finanční 

pomoci Unie poskytované v rámci 

unijních fondů v souladu se stávajícími 

a budoucími legislativními akty Unie. 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Aby Agentura Evropské unie pro 

azyl usnadnila a zlepšila řádné fungování 

společného evropského azylového systému 

a pomohla členským státům při plnění 

jejich závazků v rámci evropského 

azylového systému, měla by členským 

státům poskytovat operativní a technickou 

pomoc, zejména v případě, že jejich 

azylové a přijímací systémy jsou vystaveny 

nepřiměřenému tlaku. Agentura by měla 

tuto potřebnou operativní a technickou 

pomoc poskytovat v podobě vyslání 

azylových podpůrných týmů složených 

z odborníků z řad vlastních zaměstnanců 

agentury, odborníků z členských států nebo 

odborníků vyslaných členskými státy do 

agentury a na základě operačního plánu. 

Tyto týmy by měly podporovat členské 

státy pomocí operativních a technických 

opatření včetně poskytování odborných 

znalostí týkajících se identifikace 

a evidence státních příslušníků třetích 

zemí, tlumočnických služeb, informací 

o zemích původu a znalostí při 

zpracovávání a správě azylových spisů, 

jakož i tím, že budou poskytovat pomoc 

vnitrostátním orgánům příslušným pro 

posuzování žádostí o mezinárodní ochranu 

a pomoc při přemísťování. Pravidla týkající 

se azylových podpůrných týmů by se měla 

řídit tímto nařízením, aby bylo zajištěno, že 

vyslání těchto týmů bude účinné. 

(16) Aby Agentura Evropské unie pro 

azyl usnadnila a zlepšila řádné fungování 

společného evropského azylového systému 

a pomohla členským státům při plnění 

jejich závazků v rámci evropského 

azylového systému, měla by členským 

státům poskytovat operativní a technickou 

pomoc, zejména v případě, že jejich 

azylové a přijímací systémy jsou vystaveny 

nepřiměřenému tlaku. Agentura by měla 

tuto potřebnou operativní a technickou 

pomoc poskytovat v podobě vyslání 

azylových podpůrných týmů složených 

z odborníků z řad vlastních zaměstnanců 

agentury, odborníků z členských států nebo 

odborníků vyslaných členskými státy do 

agentury a na základě operačního plánu. 

Tyto týmy by měly podporovat členské 

státy pomocí operativních a technických 

opatření včetně poskytování odborných 

znalostí týkajících se identifikace 

a evidence státních příslušníků třetích 

zemí, tlumočnických služeb, informací 

o zemích původu a znalostí při 

zpracovávání a správě azylových spisů, 

jakož i tím, že budou poskytovat pomoc 

vnitrostátním orgánům příslušným pro 

posuzování žádostí o mezinárodní ochranu, 

a to i ve věci přípustnosti žádostí o azyl, 
a pomoc při přemísťování. Veškerá 

rozhodnutí o žádostech o mezinárodní 

ochranu by nicméně měla být i nadále ve 

výlučné pravomoci vnitrostátních orgánů. 

Pravidla týkající se azylových podpůrných 

týmů by se měla řídit tímto nařízením, aby 

bylo zajištěno, že vyslání těchto týmů bude 

účinné. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16a) Odborníci, kteří jsou součástí 

azylových podpůrných týmů, musejí před 

svým zapojením do operativní činnosti 

absolvovat tematickou a specializovanou 

odbornou přípravu týkající se úkolů 

a funkcí, jež mají plnit. Odborníci z řad 

zaměstnanců agentury by se měli podílet 

na posuzování žádostí o mezinárodní 

ochranu pouze tehdy, pokud mohou 

prokázat odpovídající praxi v délce 

nejméně jednoho roku jako sociální 

pracovník v azylové správě členského 

státu nebo jako inspektor ochrany Úřadu 

vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. 

Veškerá činnost prováděná příslušníky 

azylových podpůrných týmů by měla být 

plně v souladu s Listinou, zejména 

článkem 18 týkajícím se práva na azyl. 

 

Pozměňovací návrh   20 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16b) V hotspotech by jednotlivé 

agentury a členské státy měly působit 

v mezích svých mandátů a pravomocí. 

Komise by ve spolupráci s ostatními 

příslušnými agenturami měla zajistit 

soulad činností v hotspotech s příslušným 

acquis Unie, včetně společného 

evropského azylového systému 

a základních práv. 

Pozměňovací návrh   21 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) V případech, kdy je azylový 

a přijímací systém některého členského 

státu vystaven nepřiměřenému tlaku, 

(17) V případech, kdy jsou na azylový 

a přijímací systém některého členského 

státu kladeny značné a neodkladné nároky, 



 

PE589.110v02-00 18/158 RR\1113452CS.docx 

CS 

v jehož důsledku jsou na jeho azylový 

nebo přijímací systém kladeny značné 

a neodkladné nároky, měla by Agentura 

Evropské unie pro azyl poskytovat tomuto 

členskému státu pomoc na jeho žádost 

nebo z vlastního podnětu agentury 

prostřednictvím komplexního souboru 

opatření, včetně vyslání odborníků 

z rezervní skupiny pro otázky azylu. Aby 

byla zajištěna dostupnost těchto odborníků 

a jejich okamžité vyslání, měla by rezervní 

skupina pro otázky azylu představovat 

rezervu odborníků z členských států 

v počtu nejméně 500 osob. Agentura by 

měla být sama o sobě schopna zasáhnout 

na podporu členského státu v případě, že si 

dotčený členský stát navzdory 

nepřiměřenému tlaku nevyžádá od 

agentury dostatečnou pomoc, případně 

pokud daný členský stát nepřijme 

dostatečná opatření k řešení tohoto tlaku 

s tím důsledkem, že by azylový a přijímací 

systém byl neúčinný do té míry, že by 

ohrožoval fungování společného 

evropského azylového systému. 

Indikátorem nepřiměřeného tlaku může být 

nepřiměřený počet žádostí o mezinárodní 

ochranu, za které daný členský stát 

odpovídá. 

měla by Agentura Evropské unie pro azyl 

poskytovat tomuto členskému státu pomoc 

na jeho žádost nebo z vlastního podnětu 

agentury prostřednictvím komplexního 

souboru opatření, včetně vyslání odborníků 

z rezervní skupiny pro otázky azylu. Aby 

byla zajištěna dostupnost těchto odborníků 

a jejich okamžité vyslání, měla by rezervní 

skupina pro otázky azylu představovat 

rezervu odborníků z členských států 

v počtu nejméně 500 osob. Agentura by 

měla být sama o sobě schopna zasáhnout 

na podporu členského státu v případě, že si 

dotčený členský stát navzdory velmi 

vysokému přílivu žadatelů o azyl nevyžádá 

od agentury dostatečnou pomoc, případně 

pokud daný členský stát nepřijme 

dostatečná opatření k řešení tohoto tlaku 

s tím důsledkem, že by azylový a přijímací 

systém byl neúčinný do té míry, že by 

ohrožoval fungování společného 

evropského azylového systému. 

Indikátorem nepřiměřeného tlaku může být 

velmi vysoký počet žádostí o mezinárodní 

ochranu, za které daný členský stát 

odpovídá. 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) V případě členských států, jejichž 

vnitrostátní azylový a přijímací systém je 

vystaven specifickému a nepřiměřenému 

tlaku především z důvodu jejich zeměpisné 

polohy či demografické situace, by 

Agentura Evropské unie pro azyl měla 

podporovat rozvoj solidarity uvnitř Unie 

a pomáhat při lepším přemísťování osob 

požívajících mezinárodní ochrany z těchto 

členských států do jiných členských států 
a současně zajistit, aby nebyly azylové 

(19) V případě členských států, jejichž 

vnitrostátní azylový a přijímací systém je 

vystaven specifickému a nepřiměřenému 

tlaku především z důvodu jejich zeměpisné 

polohy či demografické situace, by 

Agentura Evropské unie pro azyl měla 

podporovat rozvoj solidarity uvnitř Unie 

a vykonávat úkoly a povinnosti týkající se 

relokace či přemísťování žadatelů a osob 

požívajících mezinárodní ochrany v rámci 

Unie a současně zajistit, aby azylové 

a přijímací systémy byly řádně rozvíjeny 
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a přijímací systémy zneužívány. a prováděny i v rámci nařízení (EU) 

xxx/xxx [dublinské nařízení]. 

 

 

Pozměňovací návrh   23 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) V konkrétních oblastech vnějších 

hranic, v nichž jsou členské státy 

vystaveny nepřiměřenému tlaku 

charakterizovanému velkým přílivem 

smíšených migračních toků a které se 

označují jako oblasti hotspotů, by členské 

státy měly být schopny spolehnout se na 

zvýšenou operativní a technickou posilu ze 

strany podpůrných týmů pro řízení 

migrace, které se skládají z týmů 

odborníků vyslaných z členských států 

prostřednictvím Agentury Evropské unie 

pro azyl, Evropské agentury pro řízení 

operativní spolupráce na vnějších hranicích 

členských států Evropské unie a Europolu 

a dalších relevantních agentur Unie, jakož 

i odborníků z řad zaměstnanců Agentury 

Evropské unie pro azyl a Evropské 

agentury pro řízení operativní spolupráce 

na vnějších hranicích členských států 

Evropské unie. Agentura by měla zajistit 

koordinaci svých činností v podpůrných 

týmech pro řízení migrace s Komisí 

a dalšími relevantními agenturami Unie. 

(20) Členské státy by měly být schopny 

spolehnout se na zvýšenou operativní 

a technickou posilu ze strany podpůrných 

týmů pro řízení migrace, které se skládají 

z týmů odborníků vyslaných z členských 

států prostřednictvím Agentury Evropské 

unie pro azyl, Evropské agentury pro řízení 

operativní spolupráce na vnějších hranicích 

členských států Evropské unie a Europolu 

a dalších relevantních agentur Unie, jakož 

i odborníků z řad zaměstnanců Agentury 

Evropské unie pro azyl a Evropské 

agentury pro řízení operativní spolupráce 

na vnějších hranicích členských států 

Evropské unie. Agentura by měla zajistit 

koordinaci svých činností v podpůrných 

týmech pro řízení migrace s Komisí 

a dalšími relevantními agenturami Unie. 

Veškeré činnosti prováděné příslušníky 

podpůrných týmů pro řízení migrace by 

měly být plně v souladu s Listinou, 

zejména článkem 18 týkajícím se práva 

na azyl. 

 

Pozměňovací návrh   24 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20a) Agentura by měla o své činnosti 

podávat co nejúplnější zprávy 

Evropskému parlamentu a Radě. 
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Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla spolupracovat s mezinárodními 

organizacemi, zejména s Úřadem vysokého 

komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) 

v záležitostech, na které se vztahuje toto 

nařízení, v rámci pracovních ujednání, aby 

mohla využívat jejich odborných znalostí 

a podpory. Za tímto účelem by měla být 

role UNHCR i ostatních příslušných 

mezinárodních organizací plně uznána 

a tyto organizace by měly být zapojeny do 

činnosti agentury. Tato pracovní ujednání 

by měla být předem schválena Komisí. 

(23) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla spolupracovat s mezinárodními 

a nevládními organizacemi, zejména 

s UNHCR v záležitostech, na které se 

vztahuje toto nařízení, v rámci pracovních 

ujednání, aby mohla využívat jejich 

odborných znalostí a podpory. Za tímto 

účelem by měla být role UNHCR 

i ostatních příslušných mezinárodních 

a nevládních organizací plně uznána a tyto 

organizace by měly být zapojeny do 

činnosti agentury. Tato pracovní ujednání 

by měla být předem schválena Komisí. 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla usnadňovat operativní spolupráci 

mezi členskými státy v záležitostech, na 

které se vztahuje toto nařízení. Měla by 

také spolupracovat s orgány třetích zemí 

v rámci pracovních ujednání, která by měla 

být předem schválena Komisí. Agentura by 

měla jednat v souladu s politikou vnějších 

vztahů Unie, v žádném případě by však 

neměla vyvíjet nezávislou vnější politiku. 

Ve spolupráci s třetími zeměmi by 

agentura a členské státy měly dodržovat 

normy a standardy, které jsou alespoň 

rovnocenné těm, jež jsou stanoveny 

v právních předpisech Unie, a to i 

v případech, kdy spolupráce s třetími 

zeměmi probíhá na území těchto zemí. 

(24) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla usnadňovat operativní spolupráci 

mezi členskými státy v záležitostech, na 

které se vztahuje toto nařízení. Měla by 

také spolupracovat s orgány třetích zemí 

v otázkách týkajících se azylu 

a přesídlování v rámci pracovních 

ujednání, která by měla být předem 

schválena Komisí. Agentura by měla 

jednat v souladu s politikou vnějších 

vztahů Unie, v žádném případě by však 

neměla vyvíjet nezávislou vnější politiku. 

Ve spolupráci s třetími zeměmi by 

agentura a členské státy měly dodržovat 

normy a standardy, které jsou alespoň 

rovnocenné těm, jež jsou stanoveny 

v právních předpisech Unie, a to i 

v případech, kdy spolupráce s třetími 

zeměmi probíhá na území těchto zemí. 
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Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla udržovat úzký dialog s občanskou 

společností za účelem výměny informací 

a sdílení poznatků v oblasti azylu. 

Agentura by měla vytvořit poradní fórum, 

které by mělo být mechanismem k výměně 

informací a sdílení poznatků. Toto poradní 

fórum by mělo být nápomocno výkonnému 

řediteli a správní radě v oblastech, na něž 

se vztahuje toto nařízení. 

(25) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla udržovat úzký dialog s občanskou 

společností za účelem výměny informací 

a sdílení poznatků v oblasti azylu. 

Agentura by měla vytvořit poradní fórum, 

které by mělo být mechanismem ke 

konzultaci, výměně informací a sdílení 

poznatků. Toto poradní fórum by mělo 

poskytovat poradenství výkonnému řediteli 

a správní radě v oblastech, na něž se 

vztahuje toto nařízení. 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Toto nařízení ctí základní práva 

a zachovává zásady uznané zejména 

v Listině základních práv Evropské unie. 

Veškeré činnosti Agentury Evropské unie 

pro azyl musí probíhat tak, aby byla plně 

respektována základní práva a zásady, 

včetně práva na azyl, ochrany před 

navrácením, práva na respektování 

soukromého a rodinného života, práva na 

ochranu osobních údajů a práva na účinnou 

právní ochranu. Vždy musí být zohledněna 

práva dítěte a zvláštní potřeby zranitelných 

osob. 

(26) Toto nařízení ctí základní práva 

a zachovává zásady uznané zejména 

v Listině základních práv Evropské unie. 

Veškeré činnosti Agentury Evropské unie 

pro azyl musí probíhat tak, aby byla plně 

respektována základní práva a zásady, 

včetně práva na azyl, ochrany před 

navrácením, práva na respektování 

soukromého a rodinného života, práva na 

sloučení rodiny, práva na ochranu 

osobních údajů, práva na přístup ke 

spravedlnosti a práva na účinnou právní 

ochranu v souladu s právními předpisy 

Unie a mezinárodním právem. Vždy by 

měla být zohledněna práva dítěte a zvláštní 

potřeby zranitelných osob v souladu 

s právními předpisy Unie a mezinárodním 

právem. Z tohoto důvodu by Agentura 

měla plnit své výsady s ohledem na 

nejlepší zájem dítěte, v souladu s Úmluvou 

OSN o právech dítěte a s ohledem na 

dobré životní podmínky, sociální rozvoj, 
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bezpečnost a ochranu nezletilých a – 

v závislosti na jejich věku a zralosti – také 

na jejich názory. 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (26a) Za zranitelné osoby podle tohoto 

nařízení by měly být považovány mimo 

jiné nezletilé osoby (včetně nezletilých 

osob bez doprovodu), zdravotně postižené 

osoby, starší osoby, těhotné ženy, rodiče 

samoživitelé s dětmi, oběti obchodování 

s lidmi, osoby, které byly podrobeny 

mučení, znásilnění nebo jiným formám 

hrubého psychického, fyzického nebo 

sexuálního násilí, jako jsou oběti 

mrzačení ženských pohlavních orgánů, 

osoby trpící posttraumatickou stresovou 

poruchou (zejména osoby, které přežily 

ztroskotání lodí), osoby trpící vážným 

onemocněním a osoby s duševní 

poruchou. Při posuzování zranitelnosti je 

rovněž možné zohlednit rizika související 

s pohlavím, sexuální orientací nebo 

genderovou identitou. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (26b) Pro účely podpory dodržování 

základních práv v rámci agentury, včetně 

vypracování strategie agentury pro oblast 

základních práv a vyřizování stížností 

obdržených agenturou podle mechanismu 

pro podávání stížností, by měl být 

jmenován nezávislý úředník pro otázky 

základních práv. 
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Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 c (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (26c) Pracovní postupy a metody, které 

vypracovala Agentura Evropské unie pro 

azyl, by měly v příslušných případech 

usnadnit zapojení členských států, 

agentur Unie a externích odborníků, 

zejména z Úřadu vysokého komisaře OSN 

pro uprchlíky a nevládních organizací, 

kromě jiného do vypracovávání 

vzdělávacích materiálů, zpráv o zemích 

původu, pokynů, operačních standardů 

a osvědčených postupů uvedených 

v článcích 7, 8, 9, 10, 11 a 12. 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Komise a členské státy by měly být 

zastoupeny ve správní radě Agentury 

Evropské unie pro azyl za účelem výkonu 

politiky a politického dohledu nad jejím 

fungováním. Správní rada by se měla 

skládat pokud možno z vedoucích 

operačních pracovníků orgánů členských 

států příslušných pro oblast azylu nebo 

z jejich zástupců. Měly by jí být svěřeny 

pravomoci nezbytné zejména k sestavování 

rozpočtu, ověřování jeho plnění, přijímání 

vhodných finančních předpisů, 

vypracovávání transparentních pracovních 

postupů pro rozhodování agentury 

a jmenování výkonného ředitele a jeho 

zástupce. Agentura by měla být řízena 

a provozována v souladu se zásadami 

společného přístupu k decentralizovaným 

agenturám Unie, který dne 19. července 

2012 přijaly Evropský parlament, Rada 

(27) Komise, členské státy a Evropský 

parlament by měly být zastoupeny ve 

správní radě Agentury Evropské unie pro 

azyl za účelem výkonu politiky 

a politického dohledu nad jejím 

fungováním. Správní rada by se měla 

skládat pokud možno z vedoucích 

operačních pracovníků orgánů členských 

států příslušných pro oblast azylu nebo 

z jejich zástupců. Měly by jí být svěřeny 

pravomoci nezbytné zejména k sestavování 

rozpočtu, ověřování jeho plnění, přijímání 

vhodných finančních předpisů 

a vypracovávání transparentních 

pracovních postupů pro rozhodování 

agentury. Agentura by měla být řízena 

a provozována v souladu se zásadami 

společného přístupu k decentralizovaným 

agenturám Unie, který dne 19. července 

2012 přijaly Evropský parlament, Rada 
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a Evropská komise. a Evropská komise. 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 35 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) Veškeré zpracování osobních údajů 

Agenturou Evropské unie pro azyl v rámci 

tohoto nařízení by se mělo provádět 

v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 a měly 

by při něm být dodržovány zásady 

nezbytnosti a přiměřenosti.16 Agentura 

může zpracovávat osobní údaje za účelem 

plnění svých úkolů nebo poskytování 

operativní a technické pomoci členským 

státům, aby usnadnila výměnu informací 

s členskými státy, s Evropskou agenturou 

pro řízení operativní spolupráce na 

vnějších hranicích členských států 

Evropské unie, Europolem nebo 

Eurojustem, k analýze informací o situaci 

v oblasti azylu a pro administrativní účely. 

Jakékoli další zpracování uchovávaných 

osobních údajů pro jiné účely, než jsou 

uvedeny v tomto nařízení, by mělo být 

zakázáno. 

(35) Veškeré zpracování osobních údajů 

Agenturou Evropské unie pro azyl v rámci 

tohoto nařízení by se mělo provádět 

v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 a měly 

by při něm být dodržovány zásady 

nezbytnosti a přiměřenosti.16 Agentura 

může zpracovávat osobní údaje za účelem 

plnění svých úkolů spočívajících 

v poskytování operativní a technické 

pomoci členským státům, aby usnadnila 

výměnu informací s členskými státy, 

s Evropskou agenturou pro řízení 

operativní spolupráce na vnějších hranicích 

členských států Evropské unie, Europolem 

nebo Eurojustem pro administrativní účely. 

Jakékoli další zpracování uchovávaných 

osobních údajů pro jiné účely, než jsou 

uvedeny v tomto nařízení, by mělo být 

zakázáno. 

__________________ __________________ 

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů orgány 

a institucemi Společenství a o volném 

pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 

12.1.2001, s. 1). 

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů orgány 

a institucemi Společenství a o volném 

pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 

12.1.2001, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 36 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(36) Nařízení Evropského parlamentu (36) Nařízení Evropského parlamentu 
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a Rady (EU) č. XXX/201617 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů se vztahuje na 

zpracování osobních údajů členskými státy 

prováděné při uplatňování tohoto nařízení, 

pokud toto zpracování neprovádějí určené 

nebo ověřující příslušné orgány členských 

států pro účely prevence, vyšetřování, 

odhalování a stíhání teroristických 

trestných činů nebo jiných závažných 

trestných činů, včetně ochrany proti 

ohrožení veřejné bezpečnosti a prevence 

tohoto ohrožení. 

a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů se vztahuje na 

zpracování osobních údajů členskými státy 

prováděné při uplatňování tohoto nařízení, 

pokud toto zpracování neprovádějí určené 

nebo ověřující příslušné orgány členských 

států pro účely prevence, vyšetřování, 

odhalování a stíhání teroristických 

trestných činů nebo jiných závažných 

trestných činů, včetně ochrany proti 

ohrožení veřejné bezpečnosti a prevence 

tohoto ohrožení. 

__________________ __________________ 

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

s. 1). 

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 37 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2016/XXX/EU18 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se 

zpracováváním osobních údajů příslušnými 

orgány za účelem prevence, vyšetřování, 

odhalování či stíhání trestných činů nebo 

výkonu trestů a o volném pohybu těchto 

údajů se vztahuje na zpracování osobních 

údajů příslušnými orgány členských států 

pro účely prevence, vyšetřování, 

odhalování či stíhání teroristických 

trestných činů nebo jiných závažných 

trestných činů v souladu s tímto nařízením. 

(37) Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2016/680/EU18 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováváním 

osobních údajů příslušnými orgány za 

účelem prevence, vyšetřování, odhalování 

či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů 

a o volném pohybu těchto údajů se 

vztahuje na zpracování osobních údajů 

příslušnými orgány členských států pro 

účely prevence, vyšetřování, odhalování či 

stíhání teroristických trestných činů nebo 

jiných závažných trestných činů v souladu 

s tímto nařízením. 

__________________ __________________ 

18 Směrnice Evropského parlamentu 18 Směrnice Evropského parlamentu 
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a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů příslušnými orgány za účelem 

prevence, vyšetřování, odhalování či 

stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, 

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

rámcového rozhodnutí Rady 

2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

s. 89). 

a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů příslušnými orgány za účelem 

prevence, vyšetřování, odhalování či 

stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, 

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

rámcového rozhodnutí Rady 

2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

s. 89). 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 39 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(39) Agentura by měla zpracovávat 

osobní údaje pouze pro účely plnění svých 

úkolů, jimiž je poskytování operativní 

a technické pomoci při provádění výběru 

případů pro účely monitorování, případně 

i vyřizování žádostí dětí nebo zranitelných 

osob o mezinárodní ochranu, usnadňování 

výměny informací s členskými státy, 

s Evropskou agenturou pro řízení 

operativní spolupráce na vnějších hranicích 

členských států Evropské unie, Europolem 

nebo Eurojustem, dále v rámci informací 

získaných při plnění svých úkolů 

v podpůrných týmech pro řízení migrace 

v oblastech hotspotů a pro analýzu 

informací o situaci v oblasti azylu. Při 

veškerém zpracovávání osobních údajů by 

měla být dodržena zásada proporcionality 

a musí být přísně omezeno na osobní údaje 

nezbytné pro tyto účely. 

(39) Agentura by měla zpracovávat 

osobní údaje pouze pro účely plnění svých 

úkolů, jimiž je poskytování operativní 

a technické pomoci při provádění výběru 

případů pro účely monitorování, případně 

i vyřizování žádostí o mezinárodní 

ochranu, usnadňování výměny informací 

s členskými státy, s Evropskou agenturou 

pro řízení operativní spolupráce na 

vnějších hranicích členských států 

Evropské unie, Europolem nebo 

Eurojustem, dále v rámci informací 

získaných při plnění svých úkolů 

v podpůrných týmech pro řízení migrace 

v oblastech hotspotů. Při veškerém 

zpracovávání osobních údajů by měla být 

dodržena zásada proporcionality a musí být 

přísně omezeno na osobní údaje nezbytné 

pro tyto účely. 

 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 40 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(40) Veškeré osobní údaje, které 

agentura zpracovává, s výjimkou údajů 

zpracovávaných pro administrativní účely, 

by se měly po 30 dnech vymazat. Delší 

období uchovávání údajů není pro účely, 

pro které agentura zpracovává osobní údaje 

v rámci tohoto nařízení, nezbytné; 

(40) Veškeré osobní údaje, které 

agentura zpracovává, s výjimkou údajů 

zpracovávaných pro administrativní účely, 

by se měly po 45 dnech vymazat. Delší 

období uchovávání údajů není pro účely, 

pro které agentura zpracovává osobní údaje 

v rámci tohoto nařízení, nezbytné;  

Pozměňovací návrh   38 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 42 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(42) Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž 

potřeby usnadnit provádění a zlepšit 

fungování společného evropského 

azylového systému, posílit praktickou 

spolupráci a výměnu informací mezi 

členskými státy v otázkách azylu, 

podporovat právní předpisy a provozní 

normy Unie, aby byl zajištěn vysoký 

stupeň jednotnosti, pokud se jedná 

o azylová řízení, podmínky přijímání 

a posouzení potřeb ochrany v celé Unii, 

monitorovat operativní a technické 

uplatňování právních předpisů a norem 

Unie v otázkách azylu a poskytovat 

zvýšenou operativní a technickou podporu 

členským státům za účelem řízení 

azylových a přijímacích systémů, a to 

zejména těm členským státům, jejichž 

azylový a přijímací systém je vystaven 

nepřiměřenému tlaku, nemůže být 

uspokojivě dosaženo na úrovni členských 

států, a proto jich může být z důvodu 

rozsahu a účinků této akce lépe dosaženo 

na úrovni Unie, může Unie přijmout 

opatření v souladu se zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. 

V souladu se zásadou proporcionality 

stanovenou v uvedeném článku 

nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 

je nezbytné pro dosažení těchto cílů. 

(42) Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž 

potřeby usnadnit provádění a zlepšit 

fungování společného evropského 

azylového systému, posílit praktickou 

spolupráci a výměnu informací mezi 

členskými státy v otázkách azylu, 

podporovat právní předpisy a provozní 

normy Unie, aby byl zajištěn vysoký 

stupeň jednotnosti a spravedlnosti, pokud 

se jedná o azylová řízení, podmínky 

přijímání a posouzení potřeb ochrany 

v celé Unii, monitorovat operativní 

a technické uplatňování právních předpisů 

a norem Unie v otázkách azylu 

a poskytovat zvýšenou operativní 

a technickou podporu členským státům za 

účelem řízení azylových a přijímacích 

systémů, a to zejména těm členským 

státům, jejichž azylový a přijímací systém 

je vystaven nepřiměřenému tlaku, nemůže 

být uspokojivě dosaženo na úrovni 

členských států, a proto jich může být 

z důvodu rozsahu a účinků této akce lépe 

dosaženo na úrovni Unie, může Unie 

přijmout opatření v souladu se zásadou 

subsidiarity stanovenou v článku 5 

Smlouvy o EU. V souladu se zásadou 

proporcionality stanovenou v uvedeném 

článku nepřekračuje toto nařízení rámec 

toho, co je nezbytné pro dosažení těchto 

cílů. 
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Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 46 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(46) Pravomoc přijímat rozhodnutí 

azylových orgánů členských států týkající 

se individuálních žádostí o mezinárodní 

ochranu náleží i nadále členským státům. 

(46) Pravomoc přijímat rozhodnutí 

azylových orgánů členských států týkající 

se individuálních žádostí o mezinárodní 

ochranu náleží i nadále členským státům. 

To však nevylučuje společné vyřizování 

žádostí o individuální ochranu ze strany 

členského státu a agentury na žádost 

agentury a v rámci stanoveném 

v operačním plánu dohodnutém mezi 

hostitelským členským státem 

a agenturou. 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Článek 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1.  Agentura Evropské unie pro azyl 

(dále jen „agentura“) zajistí účinné 

a jednotné uplatňování právních předpisů 

Unie v oblasti azylu v členských státech. 

Usnadní provádění a zlepší fungování 

společného evropského azylového systému 

a bude odpovídat za umožnění sbližování 

při posuzování žádostí o mezinárodní 

ochranu v celé Unii.  

1.  Agentura Evropské unie pro azyl 

(dále jen „agentura“) přispívá k zajištění 

účinného a jednotného uplatňování 

právních předpisů Unie v oblasti azylu 

v členských státech. Usnadní provádění 

a zlepší fungování společného evropského 

azylového systému a bude odpovídat za 

umožnění sbližování při posuzování 

žádostí o mezinárodní ochranu v celé Unii, 

a to plně v souladu se základními právy 

s cílem zajistit v celé Unii vysoké 

standardy. 

2.  Agentura je odborným centrem 

díky své nezávislosti, vědecké a technické 

úrovni poskytované pomoci a šířených 

informací, transparentnosti svých 

pracovních postupů a metod, důkladnosti 

při vykonávání svěřených úkolů a podpoře 

informační technologie potřebné 

k provádění jejího mandátu. 

2. Agentura je odborným centrem 

díky své nezávislosti, vědecké a technické 

úrovni poskytované pomoci 

a shromažďovaných a šířených informací, 

transparentnosti svých pracovních postupů 

a metod, důkladnosti při vykonávání 

svěřených úkolů a podpoře informační 

technologie potřebné k provádění jejího 

mandátu. 

3.  Agentura Evropské unie pro azyl je 3. Agentura Evropské unie pro azyl je 
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nový název pro Evropský podpůrný úřad 

pro otázky azylu, zřízený nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

439/2010. Činnosti agentury vychází 

z tohoto nařízení. 

nový název pro Evropský podpůrný úřad 

pro otázky azylu, zřízený nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

439/2010. Činnosti agentury vychází 

z tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Článek 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 1a 

 Definice 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

 1. „podpůrným týmem pro řízení 

migrace“ tým odborníků, který poskytuje 

technickou a operativní posilu členským 

státům v hotspotech a který se skládá 

z odborníků vyslaných z členských států 

Evropskou agenturou pro pohraniční 

a pobřežní stráž a Agenturou Evropské 

unie pro azyl a z odborníků z Evropské 

agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, 

Agentury Evropské unie pro azyl, 

Europolu či z dalších příslušných agentur 

Unie; 

 2. „hotspotem“ hotspot definovaný 

v čl. 2 odst. 10 nařízení (EU) č. 

2016/1624; 

 3.  „hostitelským členským státem“ 

členský stát, kterému agentura poskytuje 

operativní a technickou pomoc, zejména 

členský stát, v němž působí azylový 

podpůrný tým nebo odborníci z rezervní 

skupiny pro otázky azylu a odborníci z řad 

zaměstnanců agentury či podpůrný tým 

pro řízení migrace; 

 4. „domovským členským státem“ 

členský stát, který vyšle odborníka či 

přispěje do azylových podpůrných týmů, 

do rezervní skupiny pro otázky azylu nebo 

do podpůrných týmů pro řízení migrace; 

 5. „zúčastněným členským státem“ 

členský stát, který agentuře pomáhá 



 

PE589.110v02-00 30/158 RR\1113452CS.docx 

CS 

poskytovat operativní a technickou 

pomoc, jak je definováno v příslušném 

operačním plánu, tím, že vyšle odborníky 

či poskytne technické vybavení; 

 6. „společným zpracováním“ 

podpora v rámci posuzování 

individuálních žádostí o mezinárodní 

ochranu, s výjimkou případů, kdy 

rozhodnutí o těchto individuálních 

žádostech přijímají azylové orgány 

členských států. 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Článek 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura provádí tyto úkoly: 1. Agentura podporuje, usnadňuje, 

koordinuje a posiluje praktickou 

spolupráci, výměnu informací a provádění 

společného evropského azylového systému 

včetně dodržování základních práv tím, že 

vykonává tyto úkoly: 

a) usnadňuje, koordinuje a posiluje 

praktickou spolupráci a výměnu 

informací mezi členskými státy o různých 

aspektech azylu; 

 

b) shromažďuje a analyzuje informace 

o situaci v oblasti azylu a o provádění 

společného evropského azylového 

systému; 

b) shromažďuje a analyzuje 

informace, včetně kvalitativních 

a kvantitativních údajů, o situaci v oblasti 

azylu a o provádění společného evropského 

azylového systému; 

c) podporuje členské státy při 

provádění společného evropského 

azylového systému; 

c) podporuje členské státy při 

provádění společného evropského 

azylového systému; 

d) pomáhá členským státům 

s odbornou přípravou odborníků ze všech 

vnitrostátních správních orgánů a soudů, 

jakož i vnitrostátních služeb, než jsou 

příslušné pro záležitosti v oblasti azylu, 

včetně vytvoření společných hlavních 

osnov; 

d) pomáhá členským státům 

s odbornou přípravou jejich odborníků 

pocházejících ze všech vnitrostátních 

správních orgánů a soudů, jakož 

i vnitrostátních služeb, jež jsou příslušné 

pro záležitosti v oblasti azylu, včetně 

vytvoření a rozvíjení společných hlavních 

osnov, nebo tuto přípravu poskytuje; 

e) vypracovává a pravidelně e) vypracovává a pravidelně 
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aktualizuje zprávy a další dokumenty 

obsahující informace o zemích původu na 

úrovni Unie; 

aktualizuje zprávy a další dokumenty 

obsahující informace o zemích původu na 

úrovni Unie; 

f) koordinuje úsilí mezi členskými 

státy, aby se zapojily do společné analýzy 

situace ve třetích zemích původu 

a rozvíjely ji; 

f) koordinuje úsilí mezi členskými 

státy, aby se zapojily do společné analýzy 

situace ve třetích zemích původu 

a rozvíjely ji; 

g) poskytuje účinnou operativní 

a technickou pomoc členským státům, 

zejména pokud je vyvíjen nepřiměřený tlak 

na jejich azylový a přijímací systém; 

g) poskytuje účinnou operativní 

a technickou pomoc členským státům, 

s cílem zajistit vysoké standardy 

a dodržování základních práv, zejména 

pokud je vyvíjen nepřiměřený tlak na jejich 

azylový a přijímací systém; 

h) pomáhat při relokaci nebo 

přemísťování osob, jimž byla přiznána 

mezinárodní ochrana, v rámci Unie; 

h) pomáhá při relokaci nebo 

přemísťování osob, jimž byla přiznána 

mezinárodní ochrana, a žadatelů o tuto 

ochranu v rámci Unie, tuto činnost 

provádí či koordinuje; 

i) zřizuje a vysílá azylové podpůrné 

týmy a rezervní skupinu pro otázky azylu; 

i) zřizuje a vysílá azylové podpůrné 

týmy a rezervní skupinu pro otázky azylu; 

 ia) plní své úkoly a povinnosti 

stanovené v nařízení (EU) č. xxx/xxx 

[dublinské nařízení]; 

j) vysílá nezbytné technické vybavení 

pro azylové podpůrné týmy a odborníky 

z rezervní skupiny pro otázky azylu; 

j) obstarává a vysílá nezbytné 

technické vybavení pro azylové podpůrné 

týmy a vysílá odborníky z rezervní skupiny 

pro otázky azylu; 

k) stanoví provozní normy, ukazatele, 

pokyny a osvědčené postupy ve vztahu 

k provádění všech nástrojů práva Unie 

v oblasti azylu; 

k) stanoví provozní normy, ukazatele, 

pokyny a osvědčené postupy ve vztahu 

k provádění všech nástrojů práva Unie 

v oblasti azylu; 

 ka) vysílá styčné úředníky do 

členských států a případně do třetích 

zemí; 

l) monitoruje a hodnotí provádění 

společného evropského azylového 

systému, jakož i azylových a přijímacích 

systémů členských států; 

l) monitoruje, posuzuje a vydává 

doporučení, pokud jde o provádění 

společného evropského azylového 

systému, jakož i azylových a přijímacích 

systémů členských států, a jejich kapacitu 

přijímání; 

m) podporuje členské státy ve 

spolupráci se třetími zeměmi 

v záležitostech týkajících se azylu, zejména 

pokud jde o přesídlení. 

m) podporuje členské státy ve 

spolupráci se třetími zeměmi 

v záležitostech týkajících se azylu, zejména 

pokud jde o přesídlení; 



 

PE589.110v02-00 32/158 RR\1113452CS.docx 

CS 

 ma) pomáhá členským státům ohledně 

humanitárních víz; 

 mb) plní své úkoly a povinnosti 

stanovené v nařízení (EU) č. xxx/xxx 

[dublinské nařízení]. 

2. Agentura podporuje členské státy 

v souvislosti s vnějším rozměrem 

společného evropského azylového 

systému. Agentura v tomto ohledu a po 

dohodě s Komisí koordinuje výměnu 

informací a další opatření, která se týkají 

problematiky provádění nástrojů 

a mechanismů souvisejících s vnějším 

rozměrem společného evropského 

azylového systému. 

2. Agentura podporuje členské státy 

v souvislosti s vnějším rozměrem 

společného evropského azylového 

systému. Agentura v tomto ohledu a po 

dohodě s Komisí koordinuje výměnu 

informací a další opatření přijatá 

v souvislosti s problematikou provádění 

nástrojů a mechanismů týkajících se 

společného evropského azylového 

systému, zejména otázek týkajících se 

přístupu k azylu a přesídlování 

a prosazování vysokých standardů 

přijímání. 

 2a. Agentura v zájmu plnění úkolů 

uvedených v odstavcích 1 a 2 úzce 

spolupracuje s UNHCR, příslušnými 

mezivládními organizacemi, jako je Rada 

Evropy a Mezinárodní organizace pro 

migraci, a relevantními nevládními 

organizacemi, výzkumnými pracovníky 

a členy akademických obcí a podle 

potřeby zohledňuje informace, které 

poskytují, včetně informací poskytovaných 

v rámci poradního fóra uvedeného 

v článku 48. 

3. Agentura může z vlastního podnětu 

vykonávat komunikační činnost 

v oblastech spadajících do jejího mandátu. 

Komunikační činnosti nesmějí být 

prováděny na úkor plnění úkolů uvedených 

v odstavcích 1 a 2 a provádějí se v souladu 

s příslušnými plány pro komunikaci 

a šíření informací přijatými správní radou. 

3.  Agentura z vlastního podnětu 

vykonává komunikační činnost v oblastech 

spadajících do jejího mandátu. Poskytuje 

veřejnosti přesné a komplexní informace 

o své činnosti. Komunikační činnosti 

nesmějí být prováděny na úkor plnění 

úkolů uvedených v odstavcích 1 a 2 

a provádějí se v souladu s příslušnými 

plány pro komunikaci a šíření informací 

přijatými správní radou. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Článek 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1.  Agentura a orgány členských států 

příslušné pro oblast azylu, vnitrostátní 

služby působící v oblasti přistěhovalectví 

a azylu a jiné vnitrostátní služby jsou 

povinny spolupracovat v dobré víře 

a vyměňovat si informace. 

1.  Agentura a orgány členských států 

příslušné pro oblast azylu, vnitrostátní 

služby působící v oblasti přistěhovalectví 

a azylu a jiné vnitrostátní služby jsou 

povinny spolupracovat v dobré víře 

a pravidelně si vyměňovat všechny 

podstatné informace. 

2. Agentura úzce spolupracuje 

s Komisí a orgány členských států 

příslušnými pro oblast azylu, 

s vnitrostátními službami působícími 

v oblasti přistěhovalectví a azylu a s jinými 

vnitrostátními službami. Plněním úkolů 

agentury nejsou dotčeny úkoly jiných 

příslušných subjektů Unie, přičemž 

agentura úzce spolupracuje s těmito 

subjekty a s Úřadem vysokého komisaře 

OSN pro uprchlíky (UNHCR). 

2. Agentura úzce spolupracuje 

s Komisí a orgány členských států 

příslušnými pro oblast azylu, 

s vnitrostátními službami působícími 

v oblasti přistěhovalectví a azylu a s jinými 

vnitrostátními službami. Plněním úkolů 

agentury nejsou dotčeny úkoly jiných 

příslušných subjektů Unie, přičemž 

agentura úzce spolupracuje s těmito 

subjekty a s Úřadem vysokého komisaře 

OSN pro uprchlíky (UNHCR) a 

s ostatními subjekty, organizacemi 

a osobami uvedenými v čl. 2 odst. 2a. 

3. Agentura organizuje, podporuje 

a koordinuje činnosti umožňující výměnu 

informací mezi členskými státy, mimo jiné 

prostřednictvím vytváření sítí podle 

potřeby. Pro tyto účely musí agentura 

a orgány členských států příslušné pro 

oblast azylu, vnitrostátní služby působící 

v oblasti přistěhovalectví a azylu a jiné 

vnitrostátní služby včas a přesně sdílet 

všechny potřebné informace. 

3. Agentura organizuje, podporuje 

a koordinuje činnosti umožňující výměnu 

informací mezi členskými státy, mimo jiné 

prostřednictvím vytváření sítí podle 

potřeby. Pro tyto účely musí agentura 

a orgány členských států příslušné pro 

oblast azylu, vnitrostátní služby působící 

v oblasti přistěhovalectví a azylu a jiné 

vnitrostátní služby včas a přesně sdílet 

všechny potřebné informace. 

 3a. Pokud výkonný ředitel zjistí, že 

orgány členského státu působící v oblasti 

azylu, vnitrostátní útvary působící 

v oblasti přistěhovalectví a azylu a jiné 

vnitrostátní útvary systematicky neplní 

povinnost loajální spolupráce, včetně 

povinnosti poskytovat včasné a přesné 

informace v souladu s nařízením (ES) č. 

862/2007, předloží výkonný ředitel správní 

radě a Komisi zprávu a uvede tyto 

informace ve výroční zprávě o činnosti 

týkající se situace v oblasti azylu v Unii 

podle článku 65. 
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Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Článek 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura shromažďuje a analyzuje 

informace o situaci v oblasti azylu v Unii 

a ve třetích zemích do té míry, do níž to 

může mít dopad na Unii, včetně aktuálních 

informací o základních příčinách, 

migračních a uprchlických tocích, jakož i 

o náhlém příchodu velkého počtu státních 

příslušníků třetích zemí, jenž může 

způsobit nepřiměřený tlak na azylové 

a přijímací systémy, s cílem podpořit 

rychlé a spolehlivé vzájemné předávání 

informací členským státům a určit možná 

rizika pro azylové systémy členských států. 

1. Agentura shromažďuje a analyzuje 

informace o situaci v oblasti azylu v Unii 

a ve třetích zemích do té míry, do níž to 

může mít dopad na Unii, včetně aktuálních 

informací o základních příčinách, 

migračních a uprchlických tocích, zejména 

o přítomnosti nezletilých osob bez 

doprovodu, kapacitě přijímání 

a potřebách přesídlení, jakož i o náhlém 

příchodu velkého počtu státních 

příslušníků třetích zemí, jenž může 

způsobit nepřiměřený tlak na azylové 

a přijímací systémy, s cílem podpořit 

rychlé a spolehlivé vzájemné předávání 

informací členským státům a určit možná 

rizika pro azylové systémy členských států. 

2. Agentura založí svou analýzu na 

informacích poskytnutých zejména 

členskými státy, příslušnými orgány 

a agenturami Unie, Evropskou službou pro 

vnější činnost a rovněž UNHCR a dalšími 

mezinárodními organizacemi. 

2. Agentura založí svou analýzu na 

informacích poskytnutých zejména 

členskými státy, příslušnými orgány 

a agenturami Unie, Evropskou službou pro 

vnější činnost a rovněž UNHCR 

a ostatními subjekty, organizacemi 

a osobami uvedenými v čl. 2 odst. 2a. 

Za tímto účelem agentura úzce 

spolupracuje s Evropskou agenturou pro 

řízení operativní spolupráce na vnějších 

hranicích členských států Evropské unie 
a spoléhá se zejména na analýzu rizik 

provedenou touto agenturou s cílem zajistit 

co nejvyšší úroveň konzistentnosti 

a sbližování informací poskytnutých 

oběma agenturami. 

Za tímto účelem agentura úzce 

spolupracuje s Evropskou agenturou pro 

pohraniční a pobřežní stráž a zohledňuje 

zejména podle potřeby analýzu rizik 

a posouzení zranitelnosti provedené touto 

agenturou s cílem zajistit co nejvyšší 

úroveň konzistentnosti a sbližování 

informací poskytnutých oběma agenturami. 

3. Agentura zajišťuje rychlou výměnu 

příslušných informací mezi členskými státy 

a Komisí. Výsledky své analýzy předkládá 

rovněž včas a přesně správní radě. 

3. Agentura zajišťuje rychlou výměnu 

příslušných informací mezi členskými státy 

a Komisí. Výsledky své analýzy předkládá 

rovněž včas a přesně správní radě 

a Evropskému parlamentu. 
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Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Článek 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura organizuje, koordinuje 

a podporuje výměnu informací mezi 

členskými státy a mezi Komisí a členskými 

státy, které se týkají provádění všech 

nástrojů práva Unie v oblasti azylu. 

1. Agentura organizuje, koordinuje 

a podporuje výměnu informací mezi 

členskými státy a mezi Komisí a členskými 

státy, které se týkají provádění všech 

nástrojů práva Unie v oblasti azylu. 

2. Agentura vytváří věcné databáze 

a databáze v oblasti práva a judikatury, 

které se týkají uplatňování a interpretace 

nástrojů azylové politiky na unijní, 

vnitrostátní a mezinárodní úrovni, 

a využívá zejména stávající systémy. 

V těchto databázích se neuchovávají žádné 

osobní údaje, pokud je agentura nezískala 

z veřejně dostupných dokumentů. 

2. Agentura vytváří veřejně přístupné 

věcné databáze a databáze v oblasti práva 

a judikatury, které se týkají uplatňování 

a interpretace nástrojů azylové politiky na 

unijní, vnitrostátní a mezinárodní úrovni, 

a využívá zejména stávající systémy. 

V těchto databázích se neuchovávají žádné 

osobní údaje, pokud je agentura nezískala 

z veřejně dostupných dokumentů. 

3. Agentura shromažďuje zejména 

tyto informace: 

3. Agentura shromažďuje zejména 

tyto kvantitativní a kvalitativní informace: 

a) informace o zpracovávání žádostí 

o mezinárodní ochranu ve vnitrostátních 

správních a jiných orgánech; 

a) informace o zpracovávání žádostí 

o mezinárodní ochranu ve vnitrostátních 

správních a jiných orgánech, včetně 

informací o délce trvání zpracování 

žádostí a o dalších procesních aspektech; 

b) informace o vnitrostátním právu 

v oblasti azylu a jeho vývoji, včetně 

judikatury; 

b) informace o vnitrostátním právu 

v oblasti azylu a jeho vývoji, včetně 

judikatury; 

c) příslušnou judikaturu Soudního 

dvora Evropské unie a Evropského soudu 

pro lidská práva. 

c) příslušnou judikaturu Soudního 

dvora Evropské unie a Evropského soudu 

pro lidská práva. 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Článek 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 6 vypouští se 

Podpora dublinského systému  
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Agentura plní své úkoly a povinnosti 

stanovené v nařízení (EU) č. XXX/XXX. 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Článek 7 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura zavede a rozvíjí odbornou 

přípravu vlastních zaměstnanců, členů 

všech vnitrostátních správních orgánů 

a soudů, jakož i vnitrostátních služeb, jež 

jsou příslušné v členských státech pro 

záležitosti v oblasti azylu. 

1. Agentura zavede a rozvíjí odbornou 

přípravu vlastních zaměstnanců, členů 

všech vnitrostátních správních orgánů 

a soudů, jakož i vnitrostátních služeb, jež 

jsou příslušné v členských státech pro 

záležitosti v oblasti azylu. 

2. Agentura tuto odbornou přípravu 

rozvíjí v úzké spolupráci s členskými státy 

a ve spolupráci s vhodnými subjekty 

členských států, které jsou odpovědné za 

odbornou přípravu, včetně akademických 

institucí a dalších příslušných organizací. 

2. Agentura tuto odbornou přípravu 

rozvíjí v úzké spolupráci s členskými státy 

a případně s Evropskou agenturou pro 

pohraniční a pobřežní stráž a Agenturou 

Evropské unie pro základní práva a ve 

spolupráci s vhodnými subjekty členských 

států odpovědnými za odbornou přípravu, 

stávajícími sítěmi, které jsou odpovědné za 

odbornou přípravu, jako je Evropská síť 

pro justiční vzdělávání, a dalšími subjekty, 

organizacemi a osobami uvedenými v čl. 2 

odst. 2a. 

3. Agentura vypracuje obecné, 

specializované či tematické nástroje 

odborné přípravy, které mohou zahrnovat 

metodiku přípravy školitelů a e-learning. 

3. Agentura vypracuje obecné, 

specializované či tematické nástroje 

odborné přípravy, které mohou zahrnovat 

metodiku přípravy školitelů a e-learning. 

4. Agentura vytváří a rozvíjí evropské 

osnovy pro vzdělávání odborníků v oblasti 

azylu, a to s přihlédnutím ke stávající 

spolupráci Unie v této oblasti. Členské 

státy začlení společné hlavní osnovy do 

odborné přípravy pracovníků vnitrostátních 

služeb a orgánů, jež jsou příslušné 

v členských státech pro záležitosti v oblasti 

azylu v souladu se svou povinností podle 

čl. 4 odst. 3 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2013/32/EU21 s cílem 

zajistit řádnou odbornou přípravu svých 

zaměstnanců. 

4. Agentura vytváří a rozvíjí evropské 

osnovy pro vzdělávání odborníků v oblasti 

azylu, a to s přihlédnutím ke stávající 

spolupráci Unie v této oblasti. Společné 

hlavní osnovy si kladou za cíl prosazování 

osvědčených postupů a nejvyšších 

standardů při provádění právních 

předpisů Unie v oblasti azylu. Členské 

státy začlení společné hlavní osnovy do 

odborné přípravy pracovníků vnitrostátních 

služeb a orgánů, jež jsou příslušné 

v členských státech pro záležitosti v oblasti 

azylu v souladu se svou povinností podle 

čl. 4 odst. 3 směrnice Evropského 
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parlamentu a Rady 2013/32/EU21 s cílem 

zajistit řádnou odbornou přípravu svých 

zaměstnanců. 

5. Specializované či tematické 

činnosti odborné přípravy týkající se 

otázek azylu zahrnují: 

5. Specializované či tematické 

činnosti odborné přípravy týkající se 

otázek azylu zahrnují mimo jiné: 

a) mezinárodní a unijní normy 

v oblasti základních práv, a zejména 

ustanovení Listiny základních práv 

Evropské unie, jakož i mezinárodního 

práva a práva Unie v oblasti azylu, včetně 

zvláštních právních otázek a zvláštních 

otázek týkajících se judikatury; 

a) mezinárodní a unijní normy 

v oblasti základních práv, a zejména 

ustanovení Listiny základních práv 

Evropské unie, jakož i mezinárodního 

práva a práva Unie v oblasti azylu, včetně 

zvláštních právních a procesních otázek 

a zvláštních otázek týkajících se 

judikatury; 

b) otázky spojené se zpracováváním 

žádostí o mezinárodní ochranu podaných 

zejména zranitelnými osobami se 

zvláštními potřebami a dětmi, i pokud jde 

o posouzení nejlepšího zájmu dítěte, 

zvláštní procesní záruky, jako je například 

dodržování práva dítěte být vyslyšeno, 

a aspekty ochrany dětí, jako například 

techniky používané při posuzování věku; 

b) otázky spojené se zpracováváním 

žádostí o mezinárodní ochranu podaných 

zejména zranitelnými osobami; 

 ba) postupy identifikace nezletilých 

osob a jejich předání příslušným 

subjektům včetně podrobných pravidel 

pro posouzení nejlepších zájmů dítěte 

a zvláštní procesní záruky, jako je 

dodržování práva dítěte být vyslyšeno, 

a aspekty ochrany dětí, jako jsou techniky 

používané při posuzování věku, 

stanovování opatrovníků a alternativy 

k zadržování pro děti a rodiny; 

c) techniky pohovoru se zvláštní 

pozorností zaměřenou na děti, zranitelné 

skupiny a oběti mučení; 

c) techniky pohovoru se zvláštní 

pozorností zaměřenou na děti, zranitelné 

osoby a oběti mučení; 

 ca) postupy identifikace zranitelných 

osob a jejich předání příslušným 

subjektům; 

 cb) výměna osvědčených postupů při 

provádění právních předpisů Unie 

v oblasti azylu, zejména v rámci 

usnadnění odborné přípravy určené pro 

členy soudů a tribunálů; 

d) údaje o otiscích prstů, včetně d) údaje o otiscích prstů, včetně 
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požadavků na kvalitu údajů a bezpečnost; aspektů ochrany údajů a požadavků na 

kvalitu a bezpečnost údajů; 

e) využití lékařských a právních 

posudků v azylovém řízení; 

e) využití lékařských a právních 

posudků v azylovém řízení; 

f) otázky spojené se získáváním 

a použitím informací o zemích původu; 

f) otázky spojené se získáváním 

a použitím informací o zemích původu; 

g) podmínky přijímání se zvláštní 

pozorností zaměřenou na děti bez 

doprovodu a děti s rodinami, zranitelné 

skupiny a oběti mučení. 

g) podmínky přijímání se zvláštní 

pozorností a pomocí zaměřenou na děti bez 

doprovodu a děti s rodinami a zranitelné 

osoby. 

 ga) otázky týkající se obsahu 

mezinárodní ochrany, práva osob, jimž 

byla poskytnuta mezinárodní ochrana, 

a podpory integrace; 

 gb) otázky týkající se vyřizování 

relokačních postupů; 

 gc) přesídlování, a to i s ohledem na 

výběrové mise, poskytování informací 

před odjezdem i po příjezdu, přístup ke 

vzdělání, jazykovým kurzům a odborné 

a učňovské přípravě; 

 gd) dovednosti týkající se odolnosti 

a zvládání stresu u pracovníků 

pracujících přímo s žadateli o azyl; 

 ge) případně další příslušné otázky na 

základě rozhodnutí správní rady. 

6. Poskytovaná odborná příprava by 

měla být vysoce kvalitní a měla by 

definovat hlavní zásady a osvědčené 

postupy s cílem přispět k většímu sblížení 

administrativních postupů, rozhodnutí 

a právních postupů za plného dodržení 

nezávislosti vnitrostátních soudů. 

6. Poskytovaná odborná příprava by 

měla být vysoce kvalitní a měla by 

definovat hlavní zásady a osvědčené 

postupy s cílem přispět k většímu sblížení 

administrativních postupů, rozhodnutí 

a právních postupů za plného dodržení 

nezávislosti vnitrostátních soudů. 

7. Agentura provádí nezbytné 

iniciativy, aby zajistila, že odborníci, kteří 

jsou součástí azylových podpůrných týmů 

a rezervní skupiny pro otázky azylu, 

absolvují před svou účastí na operativních 

činnostech organizovaných agenturou 

specializovanou odbornou přípravu týkající 

se úkolů a funkcí, jež mají plnit. Agentura 

vede pravidelný výcvik těchto odborníků 

podle plánu specializované odborné 

přípravy a výcviku uvedeného v ročním 

7.  Agentura zajistí odborníkům, kteří 

jsou součástí azylových podpůrných týmů 

a rezervní skupiny pro otázky azylu, před 

jejich účastí na operativních činnostech 

organizovaných agenturou specializovanou 

odbornou přípravu týkající se úkolů 

a funkcí, jež mají plnit. Agentura vede 

pravidelný výcvik těchto odborníků podle 

plánu specializované odborné přípravy 

a výcviku uvedeného v ročním pracovním 

programu agentury. 
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pracovním programu agentury. 

8. Agentura může organizovat 

odbornou přípravu ve spolupráci 

s členskými státy nebo třetími zeměmi na 

jejich území. 

8.  Agentura může organizovat 

odbornou přípravu ve spolupráci 

s členskými státy nebo třetími zeměmi na 

jejich území. 

__________________ __________________ 

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2013/32/EU ze dne 26. června 2013 

o společných řízeních pro přiznávání 

a odnímání statusu mezinárodní ochrany 

(přepracované znění) (Úř. věst. L 180 

29.6.2013, s. 60). 

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2013/32/EU ze dne 26. června 2013 

o společných řízeních pro přiznávání 

a odnímání statusu mezinárodní ochrany 

(přepracované znění) (Úř. věst. L 180 

29.6.2013, s. 60). 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Článek 8 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura je centrem pro 

shromažďování příslušných, spolehlivých, 

přesných a aktuálních informací o zemích 

původu žadatelů o mezinárodní ochranu, 

včetně informací konkrétně zaměřených na 

děti a cílených informací o osobách, které 

patří do zranitelných skupin. Vypracovává 

a pravidelně aktualizuje zprávy a další 

produkty obsahující informace o zemích 

původu na úrovni Unie, včetně 

tematických otázek specifických pro země 

původu. 

1. Agentura je centrem pro 

shromažďování objektivních, relevantních, 

spolehlivých, přesných a aktuálních 

informací o zemích původu žadatelů 

o mezinárodní ochranu, včetně informací 

konkrétně zaměřených na děti 

a genderovou příslušnost a cílených 

informací o zranitelných osobách 

a příslušnících menšin. Vypracovává 

a pravidelně aktualizuje zprávy a další 

produkty obsahující informace o zemích 

původu na úrovni Unie, včetně 

tematických otázek specifických pro země 

původu. 

2. Agentura zejména: 2. Agentura zejména: 

a) využívá všechny příslušné zdroje 

informací, včetně vlastní analýzy informací 

o situaci v oblasti azylu a jiných informací 

shromážděných vládními, nevládními 

a mezinárodními organizacemi, mimo jiné 

prostřednictvím sítí uvedených v článku 9, 

jakož i od orgánů, agentur, subjektů 

a úřadů Unie a od Evropské služby pro 

vnější činnost; 

a) využívá všechny příslušné zdroje 

informací, včetně vlastní analýzy informací 

o situaci v oblasti azylu a jiných informací 

shromážděných UNHCR a ostatními 

subjekty, organizacemi a osobami 

uvedenými v čl. 2 odst. 2a, mimo jiné 

prostřednictvím sítí uvedených v článku 9 

a poradního fóra uvedeného v článku 48, 

v rámci pracovních cest ke zjištění 

potřebných údajů koordinovaných 
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agenturou, jakož i od orgánů, agentur, 

subjektů a úřadů Unie a od Evropské 

služby pro vnější činnost; 

b) řídí a dále vyvíjí portál 

shromažďující informace o zemích 

původu; 

b) řídí a dále vyvíjí veřejně přístupný 

portál shromažďující a šířící informace 

o zemích původu; 

c) vytváří společný formát 

a společnou metodiku, včetně pokynů, pro 

vytváření zpráv a dalších produktů 

obsahujících informace o zemích původu 

na úrovni Unie v souladu s požadavky 

právních předpisů Unie v oblasti azylu. 

c) v rámci konzultací s poradním 

fórem i UNHCR a dalšími příslušnými 

mezivládními a nevládními organizacemi, 

výzkumnými pracovníky a členy 

akademických obcí vytváří společný 

formát a společnou metodiku, včetně 

pokynů, pro vytváření zpráv a dalších 

produktů obsahujících informace o zemích 

původu na úrovni Unie v souladu 

s požadavky mezinárodního práva 

a právních předpisů Unie v oblasti azylu. 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Článek 9 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura zajistí koordinaci 

vnitrostátních iniciativ vypracovávajících 

informace o zemích původu tím, že vytvoří 

a bude spravovat sítě informací o zemích 

původu mezi členskými státy. 

1. Agentura zajistí koordinaci 

vnitrostátních iniciativ vypracovávajících 

informace o zemích původu tím, že vytvoří 

a bude spravovat sítě informací o zemích 

původu mezi členskými státy. Tyto sítě 

případně mohou v jednotlivých případech 

zahrnovat externí odborníky s příslušnou 

odborností z UNHCR a z nevládních 

organizací. 

2. Účelem sítí uvedených v odstavci 1 

je, aby členské státy: 

2. Účelem sítí uvedených v odstavci 1 

je, aby členské státy: 

a) aktualizovaly a vyměňovaly si 

vnitrostátní zprávy a další výstupy týkající 

se zemí původu, včetně tematických 

problémů specifických pro země původu; 

a) pravidelně aktualizovaly 

a vyměňovaly si vnitrostátní zprávy a další 

výstupy týkající se zemí původu, včetně 

tematických problémů specifických pro 

země původu; 

b) předkládaly agentuře dotazy 

týkající se konkrétních skutkových otázek, 

které mohou vyplynout ze žádostí 

o mezinárodní ochranu, aniž by byla 

dotčena pravidla důvěrnosti stanovená ve 

b) předkládaly agentuře dotazy 

a pomáhaly s odpovídáním na dotazy 

týkající se konkrétních skutkových otázek, 

které mohou vyplynout ze žádostí 

o mezinárodní ochranu, aniž by byla 
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vnitrostátním právu. dotčena pravidla soukromí, ochrany údajů 

a důvěrnosti stanovená ve vnitrostátním 

právu. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Článek 10 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Za účelem podpory sbližování při 

uplatňování kritérií posuzování 

stanovených ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2011/95/EU22 agentura 

koordinuje úsilí členských států podílet se 

na společné analýze obsahující pokyny 

ohledně situace v konkrétních zemích 

původu a rozvíjet ji. 

1. Za účelem podpory sbližování při 

uplatňování kritérií posuzování 

stanovených ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2011/95/EU22 agentura 

koordinuje úsilí členských států podílet se 

na společné analýze obsahující pokyny 

ohledně situace v konkrétních zemích 

původu a rozvíjet ji. Agentura zajistí, aby 

tato společná analýza zohledňovala 

nejnovější pokyny způsobilosti UNHCR 

pro posuzování potřeb mezinárodní 

ochrany žadatelů o azyl z konkrétních 

zemí původu. 

2. Výkonný ředitel po konzultaci 

s Komisí předloží tuto společnou analýzu 

správní radě ke schválení. Členské státy 

jsou povinny tuto společnou analýzu 

zohlednit při posuzování žádostí 

o mezinárodní ochranu, aniž by byla 

dotčena jejich pravomoc při rozhodování 

o jednotlivých žádostech. 

2. Výkonný ředitel po konzultaci 

s Komisí, UNHCR a poradním fórem 

přijme tuto společnou analýzu, poté co ji 

předložil správní radě k přezkumu. 

Členské státy jsou povinny tuto společnou 

analýzu zohlednit při posuzování žádostí 

o mezinárodní ochranu, aniž by byla 

dotčena jejich pravomoc při rozhodování 

o jednotlivých žádostech. 

3. Agentura zajistí, aby byla tato 

společná analýza neustále přezkoumávána 

a v nezbytném rozsahu aktualizována. 

Jakákoli taková revize rovněž vyžaduje 

předchozí konzultaci s Komisí a schválení 

správní radou. 

3. Agentura zajistí, aby byla tato 

společná analýza neustále přezkoumávána 

a v nezbytném rozsahu aktualizována. 

Jakákoli taková revize rovněž vyžaduje 

předchozí konzultaci s Komisí, UNHCR 

a poradním fórem. 

4. Členské státy každý měsíc 

předkládají agentuře příslušné informace 

o rozhodnutích přijatých ve vztahu 

k žadatelům o mezinárodní ochranu 

pocházejícím ze třetích zemí, která jsou 

předmětem společné analýzy. Tyto 

4. Členské státy každý měsíc 

předkládají agentuře veškeré příslušné 

informace o rozhodnutích přijatých ve 

vztahu k žadatelům o mezinárodní ochranu 

pocházejícím ze třetích zemí, která jsou 

předmětem společné analýzy. Tyto 
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informace musí obsahovat zejména: informace musí obsahovat zejména: 

a) statistické údaje o počtu kladně 

vyřízených rozhodnutí o poskytnutí 

mezinárodní ochrany žadatelům 

z jednotlivých zemí původu, která jsou 

předmětem společné analýzy, a s uvedením 

typu ochrany; 

a) statistické údaje o počtu podaných 

žádostí o mezinárodní ochranu a o počtu 

kladně vyřízených rozhodnutí o poskytnutí 

mezinárodní ochrany žadatelům 

z jednotlivých zemí původu, která jsou 

předmětem společné analýzy, a s uvedením 

typu ochrany; 

b) statistické údaje o počtu rozhodnutí 

zamítajících udělení mezinárodní ochrany 

žadatelům z jednotlivých zemí původu, 

která jsou předmětem společné analýzy; 

b) statistické údaje o počtu rozhodnutí, 

včetně rozhodnutí o nepřípustnosti, 
zamítajících udělení mezinárodní ochrany 

žadatelům z jednotlivých zemí původu, 

která jsou předmětem společné analýzy, 

a důvody zamítnutí; 

c) statistické údaje o počtu rozhodnutí 

přijatých ve vztahu k žadatelům 

z jednotlivých zemí původu, která jsou 

předmětem společné analýzy, u nichž však 

společná analýza nebyla provedena, 

a důvody, proč nebyla provedena. 

c) statistické údaje o počtu rozhodnutí, 

včetně rozhodnutí o nepřípustnosti, 
přijatých ve vztahu k žadatelům 

z jednotlivých zemí původu, která jsou 

předmětem společné analýzy, u nichž však 

společná analýza nebyla provedena, 

a důvody, proč nebyla provedena. 

 4a. Na základě informací uvedených 

v odstavci 4 agentura zkoumá rozdíly 

v míře uznávání ze strany členských států, 

pokud jde o žádosti o mezinárodní 

ochranu od žadatelů dané země původu, 

která je předmětem společné analýzy. 

Pokud agentura nalezne podstatné 

rozdíly, výkonný ředitel o těchto rozdílech 

a o jejich možných důvodech uvědomí 

Komisi a Evropský parlament. Komise 

poté učiní veškeré případné následné 

kroky. 

 4b. Agentura zajistí, aby informace 

obdržené od členských států v souladu 

s odstavcem 4 byly veřejně přístupné a aby 

byly v podobě přílohy součástí výročních 

zpráv, jež mají být vypracovávány podle 

článku 65. 

__________________ __________________ 

22 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 

2011 o normách, které musí splňovat státní 

příslušníci třetích zemí nebo osoby bez 

státní příslušnosti, aby mohli požívat 

mezinárodní ochrany, o jednotném statusu 

22 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 

2011 o normách, které musí splňovat státní 

příslušníci třetích zemí nebo osoby bez 

státní příslušnosti, aby mohli požívat 

mezinárodní ochrany, o jednotném statusu 
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pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok 

na doplňkovou ochranu, a o obsahu 

poskytnuté ochrany (přepracované znění) 

(Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9). 

pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok 

na doplňkovou ochranu, a o obsahu 

poskytnuté ochrany (přepracované znění) 

(Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9). 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Článek 11 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura je Komisi nápomocna při 

pravidelném přezkumu situace ve třetích 

zemích, které jsou zahrnuty do společného 

seznamu EU bezpečných zemí původu, 

vytvořeného nařízením (EU) č. 

XXX/XXX, včetně těch, jejichž zařazení 

na tento seznam bylo Komisí pozastaveno, 

a těch, které byly z tohoto seznamu 

odstraněny. 

1. Agentura je Komisi nápomocna při 

pravidelném přezkumu situace ve třetích 

zemích, které jsou zahrnuty do společného 

seznamu EU bezpečných zemí původu, 

vytvořeného nařízením (EU) č. 

XXX/XXX, včetně těch, jejichž zařazení 

na tento seznam bylo Komisí pozastaveno, 

a těch, které byly z tohoto seznamu 

odstraněny. 

2. Agentura poskytne Komisi na její 

žádost informace o konkrétních třetích 

zemích, jejichž zařazení do společného 

seznamu EU bezpečných zemí původu by 

mohlo být zvažováno v souladu 

s nařízením (EU) č. XXX/XXX. 

2. Agentura poskytne Komisi 

informace o konkrétních třetích zemích, 

jejichž zařazení do společného seznamu 

EU bezpečných zemí původu a dočasné 

nebo trvalé odstranění z tohoto seznamu 
by mohlo být zvažováno v souladu 

s nařízením (EU) č. XXX/XXX. Tato 

informace se předává rovněž Evropskému 

parlamentu. 

 2a. Informace poskytované agenturou 

podle odstavců 1 a 2 se shromažďují 

v souladu s obecnými zásadami 

uvedenými v článku 8, přičemž zohledňují 

informace poskytnuté UNHCR, v rámci 

monitorovacích mechanismů OSN a Rady 

Evropy pro oblast lidských práv, 

příslušnými nevládními organizacemi 

a dalšími relevantními nezávislými 

a spolehlivými zdroji, včetně informací 

poskytnutých v rámci poradního fóra. 

3. Při oznamování Komisi v souladu 

s čl. 37 odst. 4, čl. 38 odst. 5 a čl. 39 odst. 

7 směrnice 2013/32/EU členské státy 

rovněž informují agenturu o třetích zemích, 

3. Při oznamování Komisi v souladu 

s čl. 37 odst. 4, čl. 38 odst. 5 a čl. 39 odst. 

7 směrnice 2013/32/EU členské státy 

rovněž informují agenturu o třetích zemích, 
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které jsou označeny za bezpečné země 

původu nebo za bezpečné třetí země nebo 

na které se vztahují pojmy první země 

azylu, bezpečná třetí země nebo evropská 

bezpečná třetí země v souladu s články 35, 

38 a 39 směrnice 2013/32/EU. 

které jsou označeny za bezpečné země 

původu nebo za bezpečné třetí země nebo 

na které se vztahují pojmy první země 

azylu, bezpečná třetí země nebo evropská 

bezpečná třetí země v souladu s články 35, 

38 a 39 směrnice 2013/32/EU. 

Komise může požádat agenturu, aby 

provedla přezkum situace v kterékoli 

takové třetí zemi s cílem posoudit, zda jsou 

dodržovány příslušné podmínky a kritéria 

stanovená v uvedené směrnici. 

Parlament, Rada nebo Komise mohou 

požádat agenturu, aby provedla přezkum 

situace v kterékoli takové třetí zemi s cílem 

posoudit, zda jsou dodržovány příslušné 

podmínky a kritéria stanovená v uvedené 

směrnici. 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Článek 12 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura organizuje a koordinuje 

činnosti, které podporují správné a účinné 

uplatňování práva Unie, mimo jiné 

prostřednictvím rozvoje operačních norem, 

ukazatelů, pokynů nebo osvědčených 

postupů v otázkách azylu, a výměnu 

osvědčených postupů v otázkách azylu 

mezi členskými státy. 

1. Agentura organizuje a koordinuje 

činnosti, které podporují správné a účinné 

uplatňování práva Unie, mimo jiné 

prostřednictvím rozvoje operačních norem, 

ukazatelů, pokynů nebo osvědčených 

postupů v otázkách azylu, a výměnu 

osvědčených postupů v otázkách azylu 

mezi členskými státy. 

2. Agentura z vlastního podnětu nebo 

na žádost Komise a po konzultaci s Komisí 

vypracuje provozní normy týkající se 

provádění nástrojů práva Unie v oblasti 

azylu a ukazatele pro sledování souladu 

s těmito provozními normami, jakož 

i pokyny a osvědčené postupy vztahující se 

k provádění nástrojů práva Unie v oblasti 

azylu. Agentura po konzultaci s Komisí 

a po schválení správní radou sdělí tyto 

normy, ukazatele, pokyny nebo osvědčené 

postupy členským státům. 

2. Agentura z vlastního podnětu nebo 

na žádost Komise a po konzultaci s Komisí 

a členskými státy, svým poradním fórem, 

UNHCR, příslušnými mezivládními 

a nevládními organizacemi a v případě 

potřeby s Evropskou sítí pro justiční 

vzdělávání a soudní sdružení vypracují 
provozní normy týkající se provádění 

nástrojů práva Unie v oblasti azylu 

a ukazatele pro sledování souladu s těmito 

provozními normami, jakož i pokyny 

a osvědčené postupy vztahující se 

k provádění nástrojů práva Unie v oblasti 

azylu. Agentura po konzultaci s Komisí 

a po schválení správní radou sdělí tyto 

normy, ukazatele, pokyny nebo osvědčené 

postupy členským státům. 

3. Agentura poskytne členským 

státům na jejich žádost pomoc při 

3. Agentura poskytne členským 

státům na jejich žádost pomoc při 
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uplatňování provozních norem, pokynů 

a osvědčených postupů na jejich azylové 

a přijímací systémy tím, že jim poskytne 

nezbytné odborné znalosti nebo operativní 

a technickou pomoc. 

uplatňování provozních norem, pokynů 

a osvědčených postupů na jejich azylové 

a přijímací systémy tím, že jim poskytne 

nezbytné odborné znalosti nebo operativní 

a technickou pomoc. 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Článek 13 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura v úzké spolupráci 

s Komisí zavede mechanismus umožňující: 

1. Agentura v úzké spolupráci 

s Komisí zavede mechanismus umožňující: 

a) monitorovat provádění a hodnotit 

všechny aspekty společného evropského 

azylového systému v členských státech, 

zejména dublinský systém, podmínky 

přijímání, azylová řízení, uplatňování 

kritérií určujících potřebu ochrany 

a povahu a kvalitu ochrany poskytované 

osobám, které potřebují mezinárodní 

ochranu ze strany členských států, včetně 

dodržování základních práv, opatření na 

ochranu dětí a potřeb zranitelných osob; 

a) monitorovat provádění a hodnotit 

všechny aspekty společného evropského 

azylového systému v členských státech, 

zejména dublinský systém, podmínky 

přijímání, azylová řízení a dodržování 

příslušných procesních záruk, právo na 

účinnou právní ochranu včetně právní 

pomoci, přístup k tlumočení, uplatňování 

kritérií určujících potřebu ochrany 

a povahu a kvalitu ochrany poskytované 

osobám, které potřebují mezinárodní 

ochranu ze strany členských států, včetně 

dodržování základních práv, opatření na 

ochranu dětí a fungování referenčních 

mechanismů pro zranitelné žadatele 

a přesídlování; 

b) monitorovat dodržování provozních 

norem, ukazatelů, pokynů a osvědčených 

postupů v oblasti azylu členskými státy; 

b) monitorovat dodržování provozních 

norem, ukazatelů, pokynů a osvědčených 

postupů v oblasti azylu členskými státy; 

c) ověřovat azylové a přijímací 

systémy, schopnosti, infrastrukturu, 

vybavení, dostupné počty zaměstnanců, 

včetně překladatelských a tlumočnických 

služeb v členských státech, finanční zdroje 

a schopnost orgánů členských států 

příslušných pro oblast azylu, včetně 

soudnictví, efektivně a správně 

zpracovávat a řídit azylové spisy. 

c) ověřovat azylové a přijímací 

systémy, schopnosti, infrastrukturu, 

vybavení, finanční a lidské zdroje, včetně 

překladatelských a tlumočnických služeb 

v členských státech, a schopnost soudních 

a správních orgánů členských států 

příslušných pro oblast azylu, včetně 

soudnictví, zpracovávat a řídit azylové 

spisy efektivně a v souladu 

s mezinárodním a unijním právem. 

 1a. Pro účely odstavce 1 bude mít 

agentura přístup k souhrnným 

a anonymizovaným statistickým údajům 
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ze systémů Eurodac a VIS zavedených 

nařízením (ES) 767/2008, SIS II 

zavedeného nařízením (ES) 1987/2006 

a systému vstupů a výstupů, který by měl 

být zaveden nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2017/...  

2. Agentura může své hodnocení 

založit zejména na informacích 

poskytnutých členskými státy, na analýze 

informací o situaci v oblasti azylu 

vypracovaných agenturou, na kontrolách 

na místě a na výběru případů. 

2. Agentura zakládá své hodnocení 

zejména na informacích poskytnutých 

mimo jiné členskými státy, na analýze 

informací o situaci v oblasti azylu 

vypracovaných agenturou, na kontrolách 

na místě a na výběru případů, na 

informacích poskytnutých žadateli a na 

posouzeních provedených orgány, 

organizacemi a osobami, uvedenými v čl. 

2 odst. 2 písm. a). 

 Pro účely tohoto posouzení může 

agentura vykonávat neohlášené kontroly 

na místě, aniž by o nich předem 

uvědomila dotčený členský stát. Komise 

v úzké spolupráci s členskými státy vydá 

obecné pokyny o praktickém provádění 

těchto kontrol. 

Za tímto účelem členské státy poskytují 

agentuře na její žádost nezbytné informace 

o azylových řízeních, vybavení, 

infrastruktuře, podmínkách přijímání, míře 

uznávání žádostí a kvalitě ochrany, jakož i 

o pracovnících a finančních zdrojích, které 

jsou na vnitrostátní úrovni k dispozici, 

s cílem zajistit efektivní řízení azylového 

a přijímacího systému. Členské státy 

rovněž spolupracují s agenturou 

a umožňují provádění všech kontrol na 

místě, které bude agentura pro účely 

monitorování provádět. 

Za tímto účelem členské státy poskytují 

agentuře na její žádost nezbytné informace 

o azylových řízeních, příslušných 

procesních zárukách včetně dostupné 

právní pomoci a přístupu k tlumočení, 
vybavení, infrastruktuře, podmínkách 

přijímání, míře uznávání žádostí a kvalitě 

ochrany, jakož i o pracovnících 

a finančních zdrojích, které jsou na 

vnitrostátní úrovni k dispozici, s cílem 

zajistit efektivní řízení azylového 

a přijímacího systému. Členské státy 

rovněž spolupracují s agenturou 

a umožňují a aktivně podporují provádění 

všech kontrol na místě, které bude agentura 

pro účely monitorování provádět. 

3. Agentura posoudí připravenost 

členských států čelit výzvám vyvolaným 

potenciálním nepřiměřeným tlakem na 

jejich azylové a přijímací systémy. 

Agentura může požádat členské státy, aby 

jí poskytly své pohotovostní plány 

obsahující opatření, která budou přijata 

s cílem takový potenciální nepřiměřený 

3. Agentura posoudí kapacitu 

a připravenost členských států čelit 

výzvám vyvolaným potenciálním 

nepřiměřeným tlakem na jejich azylové 

a přijímací systémy, aniž by byly dotčeny 

pravomoci Komise stanovené ve 

Smlouvách. Agentura může požádat 

členské státy, aby jí poskytly své 
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tlak řešit, a v případě potřeby pomůže 

členským státům při přípravě a přezkumu 

těchto pohotovostních plánů. 

pohotovostní plány obsahující opatření, 

která budou přijata s cílem takový 

potenciální nepřiměřený tlak řešit, a 

v případě potřeby pomůže členským státům 

při přípravě a přezkumu těchto 

pohotovostních plánů v souladu s článkem 

16. 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Agentura má pro efektivní, 

nestranné a nezávislé plnění úkolu 

monitorování a hodnocení provádění 

společného evropského azylového systému 

a azylových a přijímacích systémů 

členských států k dispozici odpovídající 

počet stálých a dočasných zaměstnanců 

a dostatečné finanční zdroje. 

Odůvodnění 

Monitorování a hodnocení společného evropského azylového systému by neměli provádět 

vyslaní odborníci, ale vlastní zaměstnanci agentury, kteří budou za tímto účelem vyškoleni. 

Předpokládá se, že se počet zaměstnanců agentury zvýší do roku 2020 na celkem 500 osob. 

Plán pracovních míst však nemůže být začleněn do nařízení, a proto by se mělo zajistit, že 

agentura bude mít dostatečný počet vlastních zaměstnanců, aby dokázala účinně plnit své 

úkoly a zajistit svou nestrannost. 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Článek 14 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Správní rada po konzultaci 

s Komisí stanoví program pro 

monitorování a hodnocení azylových 

a přijímacích systémů v jednotlivých 

členských státech, případně ve všech 

členských státech na základě tematických 

1. Agentura po konzultaci s Komisí 

stanoví program pro mechanismus 

uvedený v článku 13. Tento program tvoří 

součást víceletých a ročních programů 

uvedených v článku 41. 
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nebo specifických aspektů azylových 

systémů. Tento program tvoří součást 

víceletých a ročních programů uvedených 

v článku 41. 

Víceletý program obsahuje seznam 

členských států, jejichž azylové a přijímací 

systémy budou každoročně monitorovány, 

a zajistí, že každý členský stát bude 

monitorován nejméně jednou za pět let. 

Víceletý program obsahuje seznam 

členských států, jejichž azylové a přijímací 

systémy budou každoročně monitorovány, 

a zajistí, že každý členský stát bude 

monitorován nejméně jednou za tři roky. 

Roční pracovní program obsahuje seznam 

členských států, které mají být 

monitorovány v následujícím roce 

v souladu s víceletým plánem a 

s tematickými hodnoceními. Musí 

obsahovat údaje o tom, z čeho toto 

monitorování sestává, a harmonogram 

případných kontrol na místě. 

Roční pracovní program obsahuje seznam 

členských států, které mají být 

monitorovány v následujícím roce 

v souladu s víceletým plánem a případným 

tematickým hodnocením v jednom nebo 

více členských států, kde to bude 

považováno za nezbytné, v následujícím 

roce na základě analýzy informací 

vypracovaných podle článku 4 tohoto 

nařízení. Musí obsahovat údaje o tom, 

z čeho toto monitorování sestává, 

a harmonogram případných kontrol na 

místě. 

Roční pracovní program může být 

v případě potřeby upraven v souladu 

s článkem 41. 

Roční pracovní program může být 

v případě potřeby upraven v souladu 

s článkem 41. 

Agentura může zahájit monitorování za 

účelem hodnocení azylových nebo 

přijímacích systémů některého členského 

státu z vlastního podnětu nebo na žádost 

Komise, kdykoli vzniknou závažné 

pochybnosti o fungování jakéhokoli 

aspektu azylového nebo přijímacího 

systému daného členského státu. 

Agentura může zahájit monitorování za 

účelem hodnocení azylových nebo 

přijímacích systémů některého členského 

státu z vlastního podnětu nebo na žádost 

Komise, kdykoli vzniknou závažné 

pochybnosti o fungování jakéhokoli 

aspektu azylového nebo přijímacího 

systému daného členského státu nebo 

o jeho kapacitě a připravenosti řešit výzvy 

plynoucí z neúměrného tlaku, který by 

mohl ohrozit fungování společného 

evropského azylového systému. Pokud toto 

monitorování odhalí závažné nedostatky, 

které mohou ohrozit fungování 

společného evropského azylového systému 

či představovat závažnou hrozbu pro 

veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost 

v prostoru bez vnitřních hranic, Komise 

o tom z vlastního podnětu nebo na žádost 

Evropského parlamentu nebo členského 

státu informuje co nejdříve Evropský 

parlament a Radu. 
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2. Agentura zřídí pro každé 

monitorování, včetně kontrol na místě, 

týmy odborníků podle potřeby. Týmy 

odborníků se skládají z odborníků z řad 

vlastních zaměstnanců agentury a zástupců 

Komise. Tým odborníků je odpovědný za 

vypracování zprávy založené na zjištěních 

vyplývajících z kontrol na místě a na 

informacích poskytnutých členskými státy. 

2. Agentura zřídí pro každé 

monitorování, včetně kontrol na místě, 

týmy odborníků podle potřeby. Týmy 

odborníků se mohou skládat z odborníků 

z řad vlastních zaměstnanců agentury 

a zástupců Komise. Tým odborníků je 

odpovědný za vypracování zprávy 

založené na zjištěních vyplývajících 

z kontrol na místě, včetně neoznámených 

kontrol na místě, a na informacích 

poskytnutých členskými státy a také na 

informacích UNHCR a nevládních 

organizací. 

3. Výkonný ředitel předá návrh 

zprávy týmu odborníků dotčenému 

členskému státu, který se k tomuto návrhu 

zprávy vyjádří. Výkonný ředitel poté 

předloží návrh zprávy správní radě, 

přičemž zohlední připomínky dotčeného 

členského státu. Správní rada přijme 

monitorovací zprávu a předá ji Komisi. 

3. Výkonný ředitel předá návrh 

zprávy týmu odborníků dotčenému 

členskému státu, který se k tomuto návrhu 

zprávy vyjádří. Výkonný ředitel poté 

finalizuje návrh zprávy, přičemž zohlední 

připomínky dotčeného členského státu, 

a předá ji Evropskému parlamentu, Radě 

a Komisi. 

4. Výkonný ředitel po konzultaci 

s Komisí předloží dotčenému členskému 

státu návrhy doporučení nastiňující 

opatření potřebná k řešení vážných 

nedostatků uvedených v monitorovací 

zprávě. Dotčený členský stát má jeden 

měsíc na to, aby se k těmto návrhům 

doporučení vyjádřil. Po zvážení uvedených 

připomínek správní rada tato doporučení 

přijme a vyzve dotčený členský stát 

k tomu, aby vypracoval akční plán 

nastiňující opatření k nápravě případných 

nedostatků. 

4. Výkonný ředitel po konzultaci 

s Komisí předloží dotčenému členskému 

státu návrhy doporučení nastiňující 

opatření potřebná k řešení vážných 

nedostatků uvedených v monitorovací 

zprávě. Dotčený členský stát má jeden 

měsíc na to, aby se k těmto návrhům 

doporučení vyjádřil, a deset dní, nastane-li 

situace uvedená v čl. 1 písm. c). Po 

zvážení uvedených připomínek správní 

rada tato doporučení přijme a vyzve 

dotčený členský stát k tomu, aby 

vypracoval akční plán nastiňující opatření 

k nápravě případných nedostatků. 

Doporučení budou zveřejněna. 

5. Dotčený členský stát poskytne 

agentuře tento akční plán do jednoho 

měsíce od přijetí doporučení uvedených 

v odstavci 4. Uvedený členský stát podá 

agentuře zprávu o provádění akčního plánu 

do tří měsíců od přijetí uvedených 

doporučení a i nadále jí podává zprávy 

každý měsíc po dobu maximálně šesti 

měsíců. 

5. Dotčený členský stát poskytne 

agentuře tento akční plán do jednoho 

měsíce od přijetí doporučení uvedených 

v odstavci 4 a patnáct dní, nastane-li 

situace uvedená v odst. 1 písm. c). 

Uvedený členský stát podá agentuře zprávu 

o provádění akčního plánu do tří měsíců od 

přijetí uvedených doporučení a 45 dní, 

nastane-li situace uvedená v odst. 1 písm. 

c), a i nadále jí podává zprávy každý měsíc 

po dobu maximálně šesti měsíců. 
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6. Agentura pravidelně informuje 

Komisi o provádění akčního plánu. 

6. Agentura pravidelně informuje 

Komisi a Evropský parlament o provádění 

akčního plánu. 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh nařízení 

Článek 14 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 14a 

 Styční úředníci v členských státech 

 1. V zájmu usnadnění plnění 

povinností agentury stanovených 

v článcích 13 a 14 zajišťuje agentura 

pravidelné monitorování provádění 

společného evropského azylového systému 

ze strany členských států prostřednictvím 

styčných úředníků agentury. 

 Agentura může rozhodnout, že jeden 

styčný úředník bude mít na starost až čtyři 

členské státy, které si jsou zeměpisně 

blízko. 

 2. Výkonný ředitel jmenuje 

odborníky z řad zaměstnanců agentury, 

kteří budou vysíláni jako styční úředníci. 

Výkonný ředitel po konzultaci s dotčenými 

členskými státy předloží návrh týkající se 

povahy a podmínek nasazení styčných 

úředníků a členského státu či regionu, do 

nějž může být styčný úředník vyslán. 

Tento návrh výkonného ředitele musí 

schválit správní rada. Výkonný ředitel 

uvědomí dotčený členský stát o jmenování 

styčného úředníka a společně s tímto 

členským státem určí místo, kam bude 

úředník vyslán. 

 3. Styční úředníci jednají jménem 

agentury a upevňují spolupráci a dialog 

mezi agenturou a vnitrostátními orgány 

odpovědnými za uplatňování společného 

evropského azylového systému, zejména 

orgány odpovědnými za zpracovávání 

žádostí o azyl. Styční úředníci zejména: 

 a) koordinují součinnost mezi 
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agenturou a vnitrostátními orgány 

odpovědnými za záležitosti azylu; 

 b) pomáhají shromažďovat 

informace uvedené v článcích 13 a 14 

a veškeré další informace vyžadované 

agenturou; 

 c) přispívají k prosazování 

uplatňování acquis Unie při provádění 

společného evropského azylového 

systému, a to i pokud jde o dodržování 

základních práv; 

 d) pokud možno pomáhají členským 

státům s přípravou plánů pro 

nepředvídané události, pokud jde 

o opatření, která je nutno přijmout 

v zájmu zvládnutí neúměrného tlaku, 

jemuž jsou vystaveny jejich azylové 

a přijímací systémy; 

 e) usnadňují komunikaci mezi 

dotčeným členským státem a agenturou 

a sdílejí důležité informace agentury 

s dotčeným členským státem, včetně 

informací o probíhající podpoře; 

 f) podávají výkonnému řediteli 

pravidelně zprávy o schopnosti dotčeného 

členského státu plnit účinně povinnosti 

v rámci společného evropského azylového 

systému; 

 Pokud zprávy uvedené v písmeni f) 

vyvolávají obavy v souvislosti s jedním či 

více hledisky relevantními pro dotčený 

členský stát, výkonný ředitel dotčený 

členský stát bezodkladně informuje. 

 4. Při plnění svých povinností 

přijímají styční úředníci pokyny pouze od 

agentury. 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Článek 15 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud po uplynutí období 

uvedeného v čl. 14 odst. 5 dotčený členský 

1. Pokud po uplynutí období 

uvedeného v čl. 14 odst. 5 dotčený členský 
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stát akční plán plně neprovede 

a nedostatky azylového a přijímacího 

systému jsou natolik závažné, že ohrožují 

fungování společného evropského 

azylového systému, přijme Komise na 

základě vlastního posouzení provádění 

akčního plánu a závažnosti nedostatků 

doporučení určená danému členskému 

státu, která nastíní opatření potřebná 

k nápravě závažných nedostatků, a 

v případě nutnosti stanoví opatření, která 

má agentura na podporu tohoto členského 

státu přijmout. 

stát akční plán plně neprovede, přijme 

Komise na základě vlastního posouzení 

provádění akčního plánu a závažnosti 

nedostatků doporučení určená danému 

členskému státu, která nastíní opatření 

potřebná k nápravě závažných nedostatků, 

a v případě nutnosti stanoví opatření, která 

má agentura na podporu tohoto členského 

státu přijmout. 

2. Komise může s ohledem na 

závažnost zjištěných nedostatků 

organizovat kontroly na místě v dotčeném 

členském státě s cílem ověřit provádění 

akčního plánu. 

2. Komise může s ohledem na 

závažnost zjištěných nedostatků 

organizovat kontroly na místě v dotčeném 

členském státě s cílem ověřit provádění 

akčního plánu. 

3. Dotčený členský stát předloží 

Komisi zprávu o provádění doporučení 

uvedených v odstavci 1 ve lhůtě stanovené 

v těchto doporučeních. 

3. Dotčený členský stát předloží 

Komisi zprávu o provádění doporučení 

uvedených v odstavci 1 ve lhůtě stanovené 

v těchto doporučeních. 

Pokud má Komise po uplynutí této lhůty 

pochybnosti, že daný členský stát tato 

doporučení zcela splnil, může přijmout 

další opatření v souladu s čl. 22 odst. 3. 

Pokud má Komise po uplynutí této lhůty 

pochybnosti, že daný členský stát tato 

doporučení zcela splnil, může přijmout 

rozhodnutí prostřednictvím prováděcího 

aktu, v němž je vymezeno jedno nebo více 

opatření nezbytných k řešení zjištěných 

závažných nedostatků. 

 3a. Pokud členský stát systematicky 

neplní opatření stanovená v prováděcím 

aktu uvedeném v odstavci 3 v časové 

lhůtě, která je zde stanovena, a tím vážně 

ohrožuje fungování společného 

evropského azylového systému, může 

Komise jako krajní řešení zahájit postup 

podle článku 29 nařízení (EU) 2016/399 

za předpokladu, že jsou splněny příslušné 

podmínky, a v souladu se zásadou 

nezbytnosti a přiměřenosti. 

4. Komise pravidelně informuje 

Evropský parlament a Radu o pokroku 

dosaženém dotčeným členským státem. 

4. Komise pravidelně informuje 

Evropský parlament a Radu o pokroku 

dosaženém dotčeným členským státem. 

 4a. Komise předloží Evropskému 

parlamentu na jeho žádost veškeré 

dokumenty vztahující se k pokračujícímu 
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monitorování, včetně výsledků kontrol na 

místě. 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení 

Článek 16 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy mohou agenturu 

požádat o pomoc při plnění svých závazků, 

pokud jde o azyl, zejména pokud je jejich 

azylový a přijímací systém vystaven 

nepřiměřenému tlaku. 

1. Členské státy mohou agenturu 

požádat o pomoc při plnění svých závazků, 

pokud jde o azyl, zejména pokud je jejich 

azylový a přijímací systém vystaven 

nepřiměřenému tlaku. 

2. Členské státy předloží žádost 

o pomoc popisující situaci a uvádějící účel 

žádosti výkonnému řediteli. K žádosti je 

přiloženo podrobné posouzení potřeb. 

Výkonný ředitel žádosti o pomoc hodnotí, 

schvaluje a koordinuje. Každá z nich musí 

být podrobena důkladnému a spolehlivému 

posouzení, jež umožní agentuře stanovit 

a navrhnout soubor opatření uvedených 

v odstavci 3, která by uspokojila potřeby 

dotčeného členského státu. 

2. Členské státy předloží žádost 

o pomoc popisující situaci a uvádějící účel 

žádosti výkonnému řediteli. K žádosti je 

přiloženo podrobné posouzení potřeb. 

Výkonný ředitel žádosti o pomoc hodnotí, 

schvaluje a koordinuje. Každá z nich musí 

být podrobena důkladnému a spolehlivému 

posouzení, jež umožní agentuře stanovit 

a navrhnout v přiměřené lhůtě soubor 

opatření uvedených v odstavci 3, která by 

uspokojila potřeby dotčeného členského 

státu. 

3. Agentura po omezenou dobu 

organizuje a koordinuje jedno nebo vícero 

z následujících operativních a technických 

opatření: 

3. Agentura po omezenou dobu 

organizuje a koordinuje jedno nebo vícero 

z následujících operativních a technických 

opatření v plném souladu se základními 

právy: 

a) napomáhat členským státům při 

identifikaci a evidenci státních příslušníků 

třetích zemí; 

a) napomáhat členským státům při 

identifikaci a evidenci státních příslušníků 

třetích zemí; 

b) umožňovat posuzování žádostí 

o mezinárodní ochranu, které jsou 

předmětem posuzování příslušných 

vnitrostátních orgánů; 

b) umožňovat posuzování žádostí 

o mezinárodní ochranu, které jsou 

předmětem posuzování příslušných 

vnitrostátních orgánů, a to případně také 

tím, že členským státům poskytne pomoc 

při přezkumu přípustnosti žádostí o azyl; 

c) poskytovat pomoc příslušným 

vnitrostátním orgánům odpovědným za 

posuzování žádostí o mezinárodní ochranu; 

c) poskytovat pomoc příslušným 

vnitrostátním orgánům odpovědným za 

posuzování žádostí o mezinárodní ochranu, 

a to i prostřednictvím společného 
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zpracování, pokud o to požádá dotčený 

členský stát; 

d) usnadňovat iniciativy členských 

států týkající se technické spolupráce 

v oblasti zpracovávání žádostí 

o mezinárodní ochranu; 

d) usnadňovat iniciativy členských 

států týkající se technické spolupráce 

v oblasti zpracovávání žádostí 

o mezinárodní ochranu;  

e) pomáhat při poskytování informací 

o řízení o mezinárodní ochraně; 

e) pomáhat při poskytování informací 

o řízení o mezinárodní ochraně; 

f) zajišťovat poradenství a koordinaci 

při zakládání či poskytování zařízení pro 

přijímání uprchlíků členskými státy, a to 

zejména nouzového ubytování, dopravních 

prostředků a lékařské péče; 

f) zajišťovat poradenství a koordinaci 

při zakládání či poskytování zařízení pro 

přijímání uprchlíků členskými státy, a to 

zejména nouzového ubytování, dopravních 

prostředků a lékařské péče; 

g) pomáhat při relokaci nebo 

přemísťování osob, jimž byla přiznána 

mezinárodní ochrana, v rámci Unie; 

g) pomáhat při relokaci nebo 

přemísťování osob, jimž byla přiznána 

mezinárodní ochrana, a žadatelů o tuto 

ochranu v rámci Unie a tuto relokaci nebo 

přemísťování provádět nebo koordinovat; 

h) poskytovat tlumočnické služby; h) poskytovat tlumočnické služby; 

i) pomáhat členským státům 

zajišťovat dodržování veškerých 

nezbytných práv dětí a opatření na 

ochranu dítěte; 

i) pomáhat členským státům 

zajišťovat dodržování veškerých 

nezbytných opatření za účelem dodržování 

práv dětí, plně v souladu s nejlepšími 

zájmy dítěte, včetně postupů identifikace 

a předávání nezletilých příslušným 

subjektům; 

j) zapojit se do podpůrných týmů pro 

řízení migrace v oblastech hotspotů 

uvedených v nařízení č. XXX/XXX. 

j) zapojit se do podpůrných týmů pro 

řízení migrace v oblastech hotspotů 

uvedených v nařízení č. XXX/XXX. 

 ja) podílet se na postupech a zárukách 

při identifikaci a předávání zranitelných 

osob a na poskytování odpovídající 

pomoci těmto zranitelným osobám; 

 jb) poskytnout jakoukoli dodatečnou 

formu operativní a technické pomoci 

požadované členským státem v souladu 

s odstavcem 1. 

 3a. Za účelem organizování 

a koordinování operativních 

a technických opatření může agentura 

uzavírat mimořádné pohotovostní dohody 

s UNHCR a příslušnými mezinárodními 

nebo nevládními organizacemi s cílem 

doplňovat kapacitu agentury při 
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poskytování operační a technické podpory 

členským státům, zejména při zakládání či 

zajišťování přijímacích zařízení, 

poskytování informací žadatelům o azyl, 

identifikaci, předávání a pomoci 

zranitelným osobám a při poskytování 

tlumočnických služeb; 

4. Agentura financuje nebo 

spolufinancuje činnosti uvedené v odstavci 

3 ze svého rozpočtu v souladu s finančními 

předpisy, které se na ni vztahují. 

4. Agentura financuje nebo 

spolufinancuje činnosti uvedené v odstavci 

3 ze svého rozpočtu v souladu s finančními 

předpisy, které se na ni vztahují. 

5. Výkonný ředitel vyhodnotí 

výsledek operativních a technických 

opatření a do 60 dnů po ukončení těchto 

opatření předá správní radě podrobnou 

hodnotící zprávu. Agentura provede 

komplexní srovnávací analýzu těchto 

výsledků, které budou začleněny do 

výroční zprávy o činnosti uvedené v článku 

65. 

5. Výkonný ředitel na základě režimu 

podávání zpráv a hodnocení, který 

obsahuje ukazatele a kritéria pro 

hodnocení, také s ohledem na ochranu 

základních práv a případně 

s přihlédnutím k informacím od ostatních 

agentur a orgánů Unie, organizací a osob 

uvedených v článku 2 (2a), vyhodnotí 

výsledek operativních a technických 

opatření a do 60 dnů po ukončení těchto 

opatření předá správní radě, Komisi 

a Evropskému parlamentu podrobnou 

hodnotící zprávu spolu s připomínkami 

úředníka pro otázky základních práv. 

Agentura provede komplexní srovnávací 

analýzu těchto výsledků, které budou 

začleněny do výroční zprávy o činnosti 

uvedené v článku 65. 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh nařízení 

Článek 17 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura vyšle azylové podpůrné 

týmy do členských států s cílem 

poskytnout jim operativní a technickou 

pomoc v souladu s článkem 16. 

1. Agentura vyšle azylové podpůrné 

týmy do členských států s cílem 

poskytnout jim operativní a technickou 

pomoc v souladu s článkem 16. 

2. Azylové podpůrné týmy sestávají 

z odborníků z řad vlastních zaměstnanců 

agentury, z odborníků z členských států 

nebo z odborníků vyslaných členskými 

2. Azylové podpůrné týmy sestávají 

z odborníků z řad vlastních zaměstnanců 

agentury, z odborníků z členských států 

nebo z odborníků vyslaných členskými 
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státy do agentury. státy do agentury. 

3. Na návrh výkonného ředitele 

správní rada rozhoduje nadpoloviční 

většinou hlasů svých členů s hlasovacím 

právem o profilech a celkovém počtu 

odborníků, kteří mají být k dispozici 

azylovým podpůrným týmům. Tentýž 

postup se použije pro všechny následné 

změny v jejich profilech a celkovém počtu 

odborníků. 

3. Na návrh výkonného ředitele 

správní rada rozhoduje nadpoloviční 

většinou hlasů svých členů s hlasovacím 

právem o profilech a celkovém počtu 

odborníků, kteří mají být k dispozici 

azylovým podpůrným týmům. Tentýž 

postup se použije pro všechny následné 

změny v jejich profilech a celkovém počtu 

odborníků. 

4. Členské státy přispějí do azylových 

podpůrných týmů tím, že z vnitrostátní 

rezervy odborníků vytvořené podle různě 

stanovených profilů jmenují odborníky 

odpovídající požadovaným profilům. 

4. Členské státy přispějí do azylových 

podpůrných týmů tím, že z vnitrostátní 

rezervy odborníků vytvořené podle různě 

stanovených profilů jmenují odborníky 

odpovídající požadovaným profilům. 

5. Agentura sestaví seznam 

tlumočníků, kteří budou součástí azylových 

podpůrných týmů. Při výběru tlumočníků, 

kteří mají být uvedeni na seznamu 

tlumočníků, jsou agentuře nápomocny 

členské státy. Členské státy si mohou 

vybrat, zda tyto tlumočníky vyšlou, nebo je 

dají k dispozici prostřednictvím 

videokonference. 

5. Agentura sestaví seznam 

tlumočníků, kteří budou součástí azylových 

podpůrných týmů. Při výběru tlumočníků, 

kteří mají být uvedeni na seznamu 

tlumočníků, jsou agentuře nápomocny 

členské státy. Členské státy si mohou 

vybrat, zda tyto tlumočníky vyšlou, nebo je 

dají k dispozici prostřednictvím 

videokonference.  

6. Příspěvek členských států, pokud 

jde o jejich vlastní odborníky nebo 

odborníky vyslané do agentury 

v následujícím roce, se plánuje na základě 

každoročních dvoustranných jednání 

a dohod mezi agenturou a členskými státy. 

V souladu s těmito dohodami dají členské 

státy tyto odborníky bezprostředně 

k dispozici pro vyslání, pokud nejsou 

vystaveny výjimečné situaci, při níž je 

podstatně dotčeno plnění jejich 

vnitrostátních úkolů. 

6. Příspěvek členských států, pokud 

jde o jejich vlastní odborníky nebo 

odborníky vyslané do agentury 

v následujícím roce, se plánuje na základě 

každoročních dvoustranných jednání 

a dohod mezi agenturou a členskými státy. 

V souladu s těmito dohodami dají členské 

státy tyto odborníky bezprostředně 

k dispozici pro vyslání, pokud nejsou 

vystaveny výjimečné situaci, při níž je 

podstatně dotčeno plnění jejich 

vnitrostátních úkolů. 

7. Členské státy zajistí, že odborníci, 

jimiž přispívají, odpovídají profilům 

a počtům, o nichž rozhodla správní rada. 

Doba vyslání bude určena hostitelským 

členským státem, avšak nebude kratší než 

30 dnů. 

7. Členské státy zajistí, že odborníci, 

jimiž přispívají, odpovídají profilům 

a počtům, o nichž rozhodla správní rada. 

Doba vyslání bude určena hostitelským 

členským státem, avšak nebude kratší než 

60 dnů. 

8. Agentura přispěje do těchto 

azylových podpůrných týmů odborníky 

z řad vlastních zaměstnanců zaměstnaných 

výhradně za účelem práce v terénu 

8. Agentura přispěje do těchto 

azylových podpůrných týmů odborníky 

z řad vlastních zaměstnanců zaměstnaných 

a odborně připravených výhradně za 
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a tlumočníky. účelem práce v terénu a tlumočníky 

s alespoň základní odbornou přípravou. 

 8a. Agentura každoročně informuje 

Evropský parlament o počtu odborníků 

vyslaných do azylových podpůrných týmů 

v souladu s tímto článkem. V této zprávě 

jsou uvedeny členské státy, které se 

v předchozím roce odvolaly na výjimečnou 

situaci uvedenou v odstavci 6. Zpráva 

obsahuje rovněž důvody odvolání se na 

výjimečnou situaci a informace, jež 

dotčený členský stát poskytl. 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh nařízení 

Článek 18 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pro účely článku 22 zřídí správní 

rada na návrh výkonného ředitele rezervní 

skupinu pro otázky azylu, tvořenou 

rezervou odborníků, kteří jsou agentuře 

okamžitě k dispozici. K tomuto účelu dají 

členské státy každý rok agentuře 

k dispozici odborníky v počtu nejméně 500 

osob. 

1. Pro účely článku 22 zřídí správní 

rada na návrh výkonného ředitele rezervní 

skupinu pro otázky azylu, tvořenou 

rezervou odborníků, kteří jsou agentuře 

okamžitě k dispozici. K tomuto účelu dají 

členské státy každý rok agentuře 

k dispozici odborníky v počtu nejméně 500 

osob. 

2. Správní rada rozhoduje na návrh 

výkonného ředitele tříčtvrtinovou většinou 

hlasů svých členů, kteří mají hlasovací 

právo, o profilech odborníků a o podílu, 

jímž každý členský stát přispěje 

k vytvoření rezervní skupiny pro otázky 

azylu. Tentýž postup se použije pro 

všechny následné změny v jejich profilech 

a celkovém počtu odborníků. 

2. Správní rada rozhoduje na návrh 

výkonného ředitele o profilech odborníků. 

3. Členské státy přispějí do této 

rezervní skupiny pro otázky azylu tím, že 

z vnitrostátní rezervy odborníků vytvořené 

podle různě stanovených profilů jmenují 

odborníky odpovídající požadovaným 

profilům. Doba vyslání bude určena 

hostitelským členským státem, avšak 

nebude kratší než 30 dnů. 

3. Členské státy přispějí do této 

rezervní skupiny pro otázky azylu tím, že 

z vnitrostátní rezervy odborníků vytvořené 

podle různě stanovených profilů jmenují 

odborníky odpovídající požadovaným 

profilům. Doba vyslání bude určena 

hostitelským členským státem, avšak 

nebude kratší než 60 dnů.  
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 3a. Výkonný ředitel může ověřit, zda 

odborníci poskytnutí členskými státy 

v souladu s odstavcem 1 odpovídají 

stanoveným profilům, a rozhodne 

o odbornících, kteří budou vybráni 

z rezervní skupiny pro otázky azylu. 

Výkonný ředitel může požádat členský 

stát, aby z rezervní skupiny pro otázky 

azylu odvolal odborníka, který 

požadované profily nesplňuje. Požádá, 

aby členský stát odvolal odborníka 

z rezervní skupiny pro otázky azylu 

v případě pochybení či porušení 

příslušných předpisů o vyslání. 

 3b. Každý členský stát přispívá k počtu 

odborníků, jak je uvedeno v odstavci 1, 

v souladu s přílohou 1a. Členské státy, 

které neposkytnou požadovaný počet 

odborníků, poskytnou namísto toho 

finanční příspěvek platformě vytvořené na 

úrovni Unie, čímž přispějí k řešení výzev 

z důvodu nepřiměřeného tlaku, které 

přímo či nepřímo řeší agentura, pokud 

nejsou vystaveny výjimečné situaci, která 

zásadním způsobem ovlivňuje plnění 

vnitrostátních úkolů v souladu 

s informační analýzou, na niž se odkazuje 

v článku 4. 

 3c. Pokud nastane situace, kdy je 

potřeba více odborníků, než je k dispozici 

podle odstavce 1, výkonný ředitel o tom 

okamžitě uvědomí Evropský parlament, 

Radu a Komisi. Výkonný ředitel rovněž 

vyzve Radu, aby požádala členské státy, 

aby se zavázaly tento nedostatečný počet 

doplnit. 

 3d. Agentura každoročně informuje 

Evropský parlament o počtu odborníků, 

který se každý členský stát zavázal 

poskytnout, a o počtu odborníků skutečně 

vyslaných z rezervy v souladu s tímto 

článkem. 
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Pozměňovací návrh  61 

Návrh nařízení 

Článek 19 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Výkonný ředitel a hostitelský 

členský stát se společně dohodnou na 

operačním plánu. Tento operační plán je 

pro agenturu, hostitelský členský stát 

a zúčastněné členské státy závazný. 

1. Výkonný ředitel a hostitelský 

členský stát se společně dohodnou na 

operačním plánu. Tento operační plán je 

pro agenturu, hostitelský členský stát 

a zúčastněné členské státy závazný. 

2. Operační plán podrobně stanoví 

podmínky poskytování operativní 

a technické pomoci a vysílání azylových 

podpůrných týmů nebo odborníků 

z rezervní skupiny pro otázky azylu 

a obsahuje tyto údaje: 

2. Operační plán podrobně stanoví 

podmínky poskytování operativní 

a technické pomoci a vysílání azylových 

podpůrných týmů nebo odborníků 

z rezervní skupiny pro otázky azylu 

a obsahuje tyto údaje: 

a) popis situace, způsob provedení 

a cíle vyslání, včetně operačního cíle; 

a) popis situace, způsob provedení 

a cíle vyslání, včetně operačního cíle; 

b) předpokládanou dobu vyslání; b) předpokládanou dobu vyslání; 

c) místo v hostitelském členském 

státě, kam budou azylové podpůrné týmy 

nebo odborníci z rezervní skupiny pro 

otázky azylu vysláni; 

c) místo v hostitelském členském 

státě, kam budou azylové podpůrné týmy 

nebo odborníci z rezervní skupiny pro 

otázky azylu vysláni 

 ca) územní působnost azylových 

podpůrných týmů, mají-li být tyto týmy 

mobilní; 

d) logistické zajištění, včetně 

informací o pracovních podmínkách 

a prostředí v místě, kam budou azylové 

podpůrné týmy nebo odborníci z rezervní 

skupiny pro otázky azylu vysláni; 

d) logistické zajištění, včetně 

informací o pracovních podmínkách 

a prostředí v místě, kam budou azylové 

podpůrné týmy nebo odborníci z rezervní 

skupiny pro otázky azylu vysláni; 

e) podrobný a jasný popis úkolů 

a zvláštních pokynů pro azylové podpůrné 

týmy nebo odborníky z rezervní skupiny 

pro otázky azylu, včetně vnitrostátních 

a evropských databází, do nichž jsou 

oprávněni nahlížet, a vybavení, které 

mohou v hostitelském členském státě 

používat nebo mít u sebe; 

e) podrobný a jasný popis úkolů 

a funkcí také s ohledem na dodržování 

základních práv a zvláštních pokynů pro 

azylové podpůrné týmy nebo odborníky 

z rezervní skupiny pro otázky azylu, včetně 

vnitrostátních a evropských databází, do 

nichž jsou oprávněni nahlížet, a vybavení, 

které mohou v hostitelském členském státě 

používat nebo mít u sebe; 

f) složení azylových podpůrných 

týmů nebo odborníků, kteří mají být 

vysláni z rezervní skupiny pro otázky 

f) složení azylových podpůrných 

týmů nebo odborníků, kteří mají být 

vysláni z rezervní skupiny pro otázky 
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azylu; azylu; 

g) technické vybavení, které bude 

nasazeno, včetně specifických ustanovení, 

jako jsou podmínky použití, doprava a jiné 

logistické aspekty, jakož i finanční 

ustanovení; 

g) technické vybavení, které bude 

nasazeno, včetně specifických ustanovení, 

jako jsou podmínky použití, doprava a jiné 

logistické aspekty, jakož i finanční 

ustanovení; 

h) pokud jde o pomoc se žádostmi 

o mezinárodní ochranu, a to i pokud jde 

o posuzování takových žádostí, konkrétní 

informace o úkolech, které mohou azylové 

podpůrné týmy nebo odborníci z rezervní 

skupiny pro otázky azylu vykonávat, 

a rovněž odkaz na použitelné vnitrostátní 

právo a právo Unie; 

h) pokud jde o pomoc se žádostmi 

o mezinárodní ochranu, a to i pokud jde 

o posuzování takových žádostí, konkrétní 

informace o úkolech, které mohou azylové 

podpůrné týmy nebo odborníci z rezervní 

skupiny pro otázky azylu vykonávat, 

a rovněž jasný popis jejich funkcí 

a použitelného vnitrostátního 
a mezinárodního práva a práva Unie 

včetně režimu odpovědnosti, také 

s odkazem na článek 26; 

i) režim podávání zpráv a hodnocení, 

který obsahuje kritéria pro hodnotící 

zprávu a konečné datum předložení 

závěrečné hodnotící zprávy; 

i) režim podávání zpráv a hodnocení, 

který obsahuje kritéria pro hodnotící 

zprávu, také s ohledem na dodržování 

základních práv, a konečné datum 

předložení závěrečné hodnotící zprávy; 

j) způsoby spolupráce se třetími 

zeměmi a jinými agenturami, subjekty 

a úřady Unie nebo mezinárodními 

organizacemi; 

j) způsoby spolupráce se třetími 

zeměmi a jinými agenturami, subjekty 

a úřady Unie nebo mezinárodními 

organizacemi v oblastech, v nichž mají 

tyto subjekty podobné mandáty; 

k) postupy, jejichž prostřednictvím 

mohou být osoby, které potřebují 

mezinárodní ochranu, oběti obchodování 

s lidmi, nezletilé osoby bez doprovodu 

a osoby ve zranitelné situaci odkázány na 

příslušné vnitrostátní orgány, které jim 

poskytnou odpovídající pomoc. 

k) postupy za účelem identifikace 

a předání nezletilých a zranitelných osob 

příslušným vnitrostátním orgánům, které 

jim poskytnou odpovídající pomoc a péči; 

 ka) postupy stanovující praktická 

opatření v souvislosti s opravnými 

prostředky podle článku 54c. 

 2a. V členských státech, v nichž 

působí UNHCR a má schopnost přispět 

k žádosti o operativní a technickou 

pomoc, agentura s UNHCR v případě 

potřeby koordinuje vypracování 

a provádění operačního plánu. 

3. S ohledem na odst. 2 písm. e) 

hostitelský členský stát zmocní odborníky 

3. S ohledem na odst. 2 písm. e) 

hostitelský členský stát zmocní odborníky 
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z azylových podpůrných týmů nebo 

z rezervní skupiny pro otázky azylu 

k nahlížení do evropských databází a může 

jim povolit, aby nahlíželi do jeho 

vnitrostátních databází v souladu s právem 

Unie a vnitrostátními právními předpisy 

o přístupu k těmto databázím a nahlížení 

do nich do té míry, v níž to bude nezbytné 

pro dosažení cílů a plnění úkolů 

nastíněných v operačním plánu. 

z azylových podpůrných týmů nebo 

z rezervní skupiny pro otázky azylu 

k nahlížení do evropských databází a může 

jim povolit, aby nahlíželi do jeho 

vnitrostátních databází v souladu s právem 

Unie a vnitrostátními právními předpisy 

o přístupu k těmto databázím a nahlížení 

do nich do té míry, v níž to bude nezbytné 

pro dosažení cílů a plnění úkolů 

nastíněných v operačním plánu. 

4. Všechny změny nebo úpravy 

operačního plánu vyžadují souhlas 

výkonného ředitele a hostitelského 

členského státu. Kopii pozměněného nebo 

upraveného operačního plánu agentura 

okamžitě zašle zúčastněným členským 

státům. 

4. Všechny změny nebo úpravy 

operačního plánu vyžadují souhlas 

výkonného ředitele a hostitelského 

členského státu. Kopii pozměněného nebo 

upraveného operačního plánu agentura 

okamžitě zašle zúčastněným členským 

státům. 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh nařízení 

Článek 20 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Výkonný ředitel může, je-li to 

nutné, vyslat odborníky agentury, aby 

posoudili situaci v členském státu, který 

žádá o pomoc. Výkonný ředitel neprodleně 

uvědomí správní radu o každé žádosti 

o vyslání azylových podpůrných týmů. 

1. Výkonný ředitel může, je-li to 

nutné, vyslat odborníky agentury, aby 

posoudili situaci v členském státu, který 

žádá o pomoc. Výkonný ředitel neprodleně 

uvědomí správní radu o každé žádosti 

o vyslání azylových podpůrných týmů. 

2. Výkonný ředitel rozhodne o žádosti 

o vyslání azylových podpůrných týmů do 

tří pracovních dnů ode dne obdržení této 

žádosti. Výkonný ředitel o svém 

rozhodnutí uvědomí písemně zároveň 

členský stát žádající o pomoc a správní 

radu s uvedením hlavních důvodů tohoto 

rozhodnutí. 

2. Výkonný ředitel rozhodne o žádosti 

o vyslání azylových podpůrných týmů do 

tří pracovních dnů ode dne obdržení této 

žádosti. Výkonný ředitel o svém 

rozhodnutí uvědomí písemně zároveň 

členský stát žádající o pomoc a správní 

radu s uvedením hlavních důvodů tohoto 

rozhodnutí. 

3. Výkonný ředitel zohlední při 

určování složení každého azylového 

podpůrného týmu zvláštní okolnosti 

členského státu žádajícího o pomoc 

a vlastní posouzení potřeb. Azylový 

podpůrný tým se sestaví v souladu 

3. Výkonný ředitel zohlední při 

určování složení každého azylového 

podpůrného týmu zvláštní okolnosti 

členského státu žádajícího o pomoc 

a vlastní posouzení potřeb. Azylový 

podpůrný tým se sestaví v souladu 
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s operačním plánem. s operačním plánem. 

4. Výkonný ředitel a hostitelský 

členský stát vypracují operační plán do tří 

pracovních dnů ode dne, kdy je přijato 

rozhodnutí o vyslání azylových 

podpůrných týmů. 

4. Výkonný ředitel a hostitelský 

členský stát vypracují operační plán do tří 

pracovních dnů ode dne, kdy je přijato 

rozhodnutí o vyslání azylových 

podpůrných týmů. 

5. Jakmile je operační plán schválen, 

požádá výkonný ředitel členské státy, aby 

nejpozději do sedmi pracovních dnů 

vyslaly odborníky. Výkonný ředitel uvede 

počet a profily odborníků, které jsou od 

členských států požadovány. Tyto 

informace jsou v písemné formě 

poskytnuty vnitrostátním kontaktním 

místům a obsahují plánované datum 

vyslání týmů. Vnitrostátním kontaktním 

místům je zároveň zaslána kopie 

operačního plánu. 

5. Jakmile je operační plán schválen, 

požádá výkonný ředitel členské státy, aby 

nejpozději do sedmi pracovních dnů 

vyslaly odborníky. Výkonný ředitel uvede 

počet a profily odborníků, které jsou od 

členských států požadovány. Tyto 

informace jsou v písemné formě 

poskytnuty vnitrostátním kontaktním 

místům a obsahují plánované datum 

vyslání týmů. Vnitrostátním kontaktním 

místům, Komisi a Evropskému 

parlamentu je zároveň zaslána kopie 

operačního plánu. 

6. Výkonný ředitel poté, co informuje 

hostitelský členský stát, pozastaví nebo 

ukončí vyslání azylových podpůrných 

týmů, jestliže podmínky pro provádění 

operativních a technických opatření již 

nejsou splněny nebo jestliže hostitelský 

členský stát tento operační plán 

nedodržuje. 

6. Výkonný ředitel poté, co informuje 

hostitelský členský stát, může částečně 

nebo úplně pozastavit nebo ukončit 

vyslání azylových podpůrných týmů, 

jestliže podmínky pro provádění 

operativních a technických opatření již 

nejsou splněny nebo jestliže hostitelský 

členský stát tento operační plán 

nedodržuje, nebo pokud se výkonný ředitel 

po konzultaci s úředníkem pro otázky 

základních práv domnívá, že existují 

případy porušení základních práv nebo 

závazků v oblasti mezinárodní ochrany ze 

strany hostitelského členského státu, které 

jsou závažné povahy nebo mohou 

přetrvávat. 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh nařízení 

Článek 21 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1. Pokud je členský stát vystaven 

nepřiměřeným migračním výzvám 

v konkrétních hotspotech na svých 

vnějších hranicích, které se vyznačují 
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silnými, dovnitř směřujícími smíšenými 

migračními toky, může požádat 

o technickou a operativní posilu od 

podpůrných týmů pro řízení migrace. 

Tento členský stát předloží žádost o posilu 

a posouzení svých potřeb agentuře 

a dalším relevantním agenturám Unie, 

zejména Evropské agentuře pro 

pohraniční a pobřežní stráž a Europolu, 

jak je uvedeno v čl. 18 odst. 1 nařízení 

2016/1624. Výkonný ředitel v koordinaci 

s dalšími relevantními agenturami Unie 

posoudí žádost členského státu o posilu 

a posouzení jeho potřeb, aby mohl vymezit 

komplexní balíček posil, jenž sestává 

z různých činností koordinovaných 

relevantními agenturami Unie, které musí 

schválit dotčený členský stát. 

1. V případě, že si členský stát vyžádá 

operativní a technické posílení 

podpůrnými týmy pro řízení migrace, jak 

je uvedeno v článku 17 nařízení č. 

XXX/XXX, případně pokud jsou podpůrné 

týmy pro řízení migrace vyslány do oblastí 

hotspotů, jak je uvedeno v článku 18 

nařízení č. XXX/XXX, zajistí výkonný 

ředitel koordinaci činností agentury 

v podpůrných týmech pro řízení migrace 

s Komisí a s dalšími relevantními 

agenturami Unie, zejména s Evropskou 

agenturou pro řízení operativní 

spolupráce na vnějších hranicích 

členských států. 

1. Komise ve spolupráci 

s hostitelským členským státem 

a příslušnými unijními agenturami 

stanoví podmínky spolupráce v daném 

hotspotu a odpovídá za koordinaci činností 

podpůrných týmů pro řízení migrace. 

2. Výkonný ředitel případně zahájí 

postup pro vyslání azylových podpůrných 

týmů nebo odborníků z rezervní skupiny 

pro otázky azylu v souladu s články 17 

a 18. Operativní a technické posílení 

poskytnuté azylovými podpůrnými týmy 

nebo odborníky z rezervní skupiny pro 

otázky azylu v rámci podpůrných týmů pro 

řízení migrace může zahrnovat: 

2. Výkonný ředitel případně zahájí 

postup pro vyslání azylových podpůrných 

týmů nebo odborníků z rezervní skupiny 

pro otázky azylu jako součásti podpůrných 

týmů pro řízení migrace v souladu 

s články 17, 18, 20 a 22, včetně případů, 

kdy se použije postup stanovený v odstavci 

-1 tohoto článku nebo v čl. 19 odst. 3 

písm. b) nařízení 2016/1624. Operativní 

a technické posílení poskytnuté azylovými 

podpůrnými týmy nebo odborníky 

z rezervní skupiny pro otázky azylu 

v rámci podpůrných týmů pro řízení 

migrace může zahrnovat: 

a) kontrolu státních příslušníků třetích a) kontrolu státních příslušníků třetích 
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zemí, včetně jejich identifikace, evidence a 

v případě, že o to členské státy požádají, 

snímání jejich otisků prstů; 

zemí, včetně jejich identifikace, evidence a 

v případě, že o to členské státy požádají, 

snímání jejich otisků prstů; 

b) registraci žádostí o mezinárodní 

ochranu a v případě, že o to členské státy 

požádají, přezkum těchto žádostí; 

b) registraci žádostí o mezinárodní 

ochranu a v případě, že o to členské státy 

požádají, přezkum těchto žádostí; 

c) poskytování informací o azylovém 

řízení, včetně relokace, a konkrétní pomoc 

žadatelům či potenciálním žadatelům, 

kterých by se relokace mohla týkat. 

c) poskytování informací o azylovém 

řízení, včetně relokace, a konkrétní pomoc 

žadatelům či potenciálním žadatelům, 

kterých by se relokace mohla týkat, 

a informací o právech žadatele, včetně 

prostředků nápravy, které má žadatel 

k dispozici, o přístupu k přijetí 

a identifikaci a k postupům přezkoumání 

u zranitelných osob. 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh nařízení 

Článek 22 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud je azylový a přijímací 

systém členského státu vystaven 

nepřiměřenému tlaku, v jehož důsledku 

jsou na tento systém kladeny značné 

a neodkladné nároky, agentura na žádost 

dotčeného členského státu nebo z vlastního 

podnětu zorganizuje a zkoordinuje 

komplexní soubor operativních 

a technických opatření uvedených v článku 

16 a vyšle odborníky z rezervní skupiny 

pro otázky azylu uvedené v článku 18 

a odborníky z řad vlastních zaměstnanců za 

účelem posílení azylových a přijímacích 

systémů v krátkém časovém období. 

1. Pokud je azylový a přijímací 

systém členského státu vystaven 

nepřiměřenému tlaku, v jehož důsledku 

jsou na tento systém kladeny značné 

a neodkladné nároky, agentura na žádost 

dotčeného členského státu nebo z vlastního 

podnětu zorganizuje a zkoordinuje 

komplexní soubor operativních 

a technických opatření uvedených v článku 

16 a vyšle odborníky z rezervní skupiny 

pro otázky azylu uvedené v článku 18 

a odborníky z řad vlastních zaměstnanců a 

v případě potřeby dodatečné technické 

vybavení za účelem posílení azylových 

a přijímacích systémů v krátkém časovém 

období. 

2. Odborníci z rezervní skupiny pro 

otázky azylu jsou vysíláni v souladu 

s postupem stanoveným v článku 20, avšak 

pouze za předpokladu, že odborníci budou 

z každého členského státu vysláni do tří 

pracovních dnů ode dne, kdy výkonný 

ředitel a členský stát, který požádal 

o pomoc, schválí operační plán. Členské 

2. Odborníci z rezervní skupiny pro 

otázky azylu jsou vysíláni v souladu 

s postupem stanoveným v článku 20, avšak 

pouze za předpokladu, že odborníci budou 

z každého členského státu k dispozici pro 

vyslání do tří pracovních dnů ode dne, kdy 

výkonný ředitel a členský stát, který 

požádal o pomoc, schválí operační plán. 



 

RR\1113452CS.docx 65/158 PE589.110v02-00 

 CS 

státy se nesmějí odvolávat na výjimku 

uvedenou v čl. 17 odst. 6. 

Členské státy se nesmějí odvolávat na 

výjimku uvedenou v čl. 17 odst. 6. 

3. Pokud členský stát v případě 

nepřiměřeného tlaku na azylový nebo 

přijímací systém nepožádá agenturu 

o operativní a technickou pomoc, případně 

nepřijme od agentury nabídku takové 

pomoci nebo neprovede dostatečná 

opatření, aby tento tlak řešil, případně 

pokud nedodržuje doporučení Komise 

uvedená v čl. 15 odst. 3, kvůli čemuž se 

azylové nebo přijímací systémy stanou 

neúčinnými do takové míry, že to ohrozí 

fungování společného evropského 

azylového systému, může Komise přijmout 

prostřednictvím prováděcího aktu 

rozhodnutí, v němž je vymezeno jedno 

nebo více opatření uvedených v čl. 16 odst. 

3, která má agentura přijmout s cílem 

podpořit dotčený členský stát. Tento 

prováděcí akt se přijímá přezkumným 

postupem podle článku 64. 

3. Pokud členský stát v případě 

nepřiměřeného tlaku na azylový nebo 

přijímací systém nepožádá agenturu 

o operativní a technickou pomoc, případně 

nepřijme od agentury nabídku takové 

pomoci nebo neprovede dostatečná 

opatření, aby tento tlak řešil, případně 

pokud nedodržuje doporučení Komise 

uvedená v čl. 15 odst. 3, kvůli čemuž se 

azylové nebo přijímací systémy stanou 

neúčinnými do takové míry, že to ohrozí 

fungování společného evropského 

azylového systému, může Komise přijmout 

prostřednictvím prováděcího aktu 

rozhodnutí, v němž je vymezeno jedno 

nebo více opatření uvedených v čl. 16 odst. 

3, která má agentura přijmout s cílem 

podpořit dotčený členský stát. Tento 

prováděcí akt se přijímá přezkumným 

postupem podle článku 64. 

4. Pro účely odstavce 3 výkonný 

ředitel určí do dvou pracovních dnů ode 

dne přijetí rozhodnutí Komise kroky, které 

je třeba provést za účelem praktického 

výkonu opatření uvedených v rozhodnutí 

Komise. Souběžně se výkonný ředitel 

a dotčený členský stát dohodnou na 

operačním plánu. 

4. Pro účely odstavce 3 výkonný 

ředitel určí do dvou pracovních dnů ode 

dne přijetí rozhodnutí Komise kroky, které 

je třeba provést za účelem praktického 

výkonu opatření uvedených v rozhodnutí 

Komise. Souběžně se výkonný ředitel 

a dotčený členský stát dohodnou na 

operačním plánu. 

5. Agentura neprodleně a v každém 

případě do tří pracovních dnů ode dne 

vyhotovení operačního plánu vyšle 

nezbytné odborníky z rezervní skupiny pro 

otázky azylu a rovněž odborníky z řad 

vlastních zaměstnanců. Je-li to nezbytné, 

odborníci z rezervní skupiny pro otázky 

azylu jsou okamžitě doplněni azylovými 

podpůrnými týmy. 

5. Agentura neprodleně a v každém 

případě do tří pracovních dnů ode dne 

vyhotovení operačního plánu vyšle 

nezbytné odborníky z rezervní skupiny pro 

otázky azylu a rovněž odborníky z řad 

vlastních zaměstnanců. Je-li to nezbytné, 

odborníci z rezervní skupiny pro otázky 

azylu jsou okamžitě doplněni azylovými 

podpůrnými týmy. 

6. Dotčený členský stát neprodleně 

spolupracuje s agenturou a přijme nezbytná 

opatření k usnadnění provedení uvedeného 

rozhodnutí a k praktickému výkonu 

opatření stanovených v uvedeném 

rozhodnutí a v operačním plánu. 

6. Dotčený členský stát neprodleně 

spolupracuje s agenturou a přijme nezbytná 

opatření k usnadnění provedení uvedeného 

rozhodnutí a k praktickému výkonu 

opatření stanovených v uvedeném 

rozhodnutí a v operačním plánu. 

7. Členské státy dají k dispozici 

odborníky z rezervní skupiny pro otázky 

7. Členské státy dají k dispozici 

odborníky z rezervní skupiny pro otázky 
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azylu podle toho, jak určí výkonný ředitel. azylu podle toho, jak určí výkonný ředitel. 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh nařízení 

Článek 22 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 22a 

 Pokyny pro azylové podpůrné týmy 

a odborníky z rezervní skupiny pro otázky 

azylu; 

 1. Po dobu vyslání azylových 

podpůrných týmů nebo odborníků 

z rezervní skupiny pro otázky azylu velí 

jednotkám hostitelský členský stát 

v souladu s operačním plánem. 

 
2. Agentura může prostřednictvím 

svého koordinátora sdělovat hostitelskému 

členskému státu své názory na velení, na 

nějž se odkazuje v odstavci 1. V takovém 

případě vezme hostitelský členský stát tyto 

názory v úvahu a v největší možné míře se 

jimi řídí. 

 3. V případech, kdy pokyny podle 

odstavce 1 nejsou v souladu s operačním 

plánem, koordinátor o tom neprodleně 

informuje výkonného ředitele a ten může 

ve vhodných případech přijmout opatření 

podle čl. 20 odst. 6. 

 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh nařízení 

Článek 23 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž je dotčena povinnost 

členských států zajistit zařízení a vybavení 

nezbytné k tomu, aby agentura mohla 

poskytovat potřebnou operativní 

a technickou pomoc, může agentura vysílat 

1. Aniž je dotčena povinnost 

členských států zajistit zařízení a vybavení 

nezbytné k tomu, aby agentura mohla 

poskytovat potřebnou operativní 

a technickou pomoc, může agentura vysílat 
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do členských států vlastní technické 

vybavení do té míry, do níž je to nezbytné 

pro azylové podpůrné týmy nebo pro 

odborníky z rezervní skupiny pro otázky 

azylu, a do té míry, do níž to může doplnit 

vybavení, které již bylo poskytnuto 

členskými státy či jinými agenturami Unie. 

do členských států vlastní technické 

vybavení, také na žádost členského státu, 

který potřebuje pomoc, a to do té míry, do 

níž je to nezbytné pro azylové podpůrné 

týmy nebo pro odborníky z rezervní 

skupiny pro otázky azylu, a do té míry, do 

níž to může doplnit vybavení, které již bylo 

poskytnuto členskými státy či jinými 

agenturami Unie. 

2. Agentura může pořizovat nebo 

pronajímat technické vybavení na základě 

rozhodnutí výkonného ředitele po poradě 

se správní radou. Před pořízením nebo 

pronájmem jakéhokoliv vybavení se 

provede důkladná analýza potřeb, nákladů 

a přínosů. Každý takovýto výdaj bude 

stanoven v rozpočtu agentury přijatém 

správní radou a v souladu s finančními 

pravidly platnými pro agenturu. 

2. Agentura může pořizovat nebo 

pronajímat technické vybavení na základě 

rozhodnutí výkonného ředitele po poradě 

se správní radou. Před pořízením nebo 

pronájmem jakéhokoliv vybavení se 

provede důkladná analýza potřeb, nákladů 

a přínosů. Každý takovýto výdaj bude 

stanoven v rozpočtu agentury přijatém 

správní radou a v souladu s finančními 

pravidly platnými pro agenturu. 

 
2a. Agentura zodpovídá za zajišťování 

bezpečnosti vlastního vybavení v průběhu 

jeho celého životního cyklu. 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh nařízení 

Článek 26 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Působí-li odborníci z azylového 

podpůrného týmu nebo z rezervní skupiny 

pro otázky azylu v hostitelském členském 

státě, je tento členský stát odpovědný za 

jakoukoli škodu, kterou tito odborníci 

způsobí po dobu trvání svých operací, 

v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy tohoto členského státu. 

1. Působí-li odborníci z azylového 

podpůrného týmu nebo z rezervní skupiny 

pro otázky azylu v hostitelském členském 

státě, jsou tento členský stát a agentura 

společně i jednotlivě odpovědné za 

jakoukoli škodu, kterou tito odborníci 

způsobí po dobu trvání svých operací, 

v souladu s vnitrostátními a unijními 

právními předpisy. Působí-li odborníci 

z azylového podpůrného týmu nebo 

z rezervní skupiny pro otázky azylu ve třetí 

zemi, je agentura odpovědná za jakoukoli 

škodu, kterou tito odborníci způsobí po 

dobu trvání svých aktivit. 

2. Pokud tato škoda vznikla 

v důsledku hrubé nedbalosti nebo 

úmyslného pochybení, může se hostitelský 

2. Pokud tato škoda vznikla 

v důsledku hrubé nedbalosti nebo 

úmyslného pochybení, může se hostitelský 
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členský stát obrátit na domovský členský 

stát nebo na agenturu s cílem získat od nich 

částku, kterou musel zaplatit jako 

odškodnění obětem nebo osobám 

oprávněným jménem obětí k náhradě 

škody. 

členský stát nebo agentura obrátit na 

domovský členský stát nebo na agenturu 

s cílem získat od nich částku, kterou musel 

zaplatit jako odškodnění obětem nebo 

osobám oprávněným jménem obětí 

k náhradě škody. 

3. Aniž je dotčeno uplatňování práv 

vůči třetím stranám, zdrží se každý členský 

stát uplatňování nároků vůči hostitelskému 

členskému státu nebo jakémukoli jinému 

členskému státu za škodu, již utrpěl, ledaže 

vznikla v důsledku hrubé nedbalosti nebo 

úmyslného pochybení. 

3. Aniž je dotčeno uplatňování práv 

vůči třetím stranám, zdrží se každý členský 

stát uplatňování nároků vůči hostitelskému 

členskému státu nebo jakémukoli jinému 

členskému státu za škodu, již utrpěl, ledaže 

vznikla v důsledku hrubé nedbalosti nebo 

úmyslného pochybení. 

4. Veškeré spory mezi členskými státy 

nebo s agenturou týkající se použití 

odstavců 2 a 3 tohoto článku, jež nemohou 

být vyřešeny dohodou mezi nimi, budou 

těmito státy postoupeny Soudnímu dvoru 

Evropské unie v souladu s článkem 273 

Smlouvy. 

4. Veškeré spory mezi členskými státy 

nebo mezi členským státem a agenturou 

týkající se použití odstavců 1, 2 a 3 tohoto 

článku, jež nemohou být vyřešeny dohodou 

mezi nimi, budou těmito subjekty 

postoupeny Soudnímu dvoru Evropské 

unie v souladu se Smlouvami. 

5. Aniž je dotčeno uplatňování práv 

vůči třetím stranám, náklady související se 

škodami vzniklými na vybavení agentury 

během vyslání jednotek nese agentura, 

nevznikla-li škoda v důsledku hrubé 

nedbalosti nebo úmyslného pochybení. 

5. Aniž je dotčeno uplatňování práv 

vůči třetím stranám, náklady související se 

škodami vzniklými na vybavení agentury 

během vyslání jednotek nese agentura, 

nevznikla-li škoda v důsledku hrubé 

nedbalosti nebo úmyslného pochybení. 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) vnitřní dopravu mezi různými 

regiony v hostitelském členském státě; 

 

Pozměňovací návrh  69 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 – písm. f a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fa) pronájem auta a všechny 
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související náklady, jako je pojištění, 

pohonné hmoty a mýtné; 

 

Pozměňovací návrh  70 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 – písm. f b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fb) náklady na komunikaci; 

 

Pozměňovací návrh  71 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 – písm. f c (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fc) náklady na tlumočení. 

Pozměňovací návrh  72 

Návrh nařízení 

Článek 30 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Při zpracování osobních údajů 

agentura uplatňuje nařízení (ES) č. 

45/2001. 

1. Při zpracování osobních údajů 

agentura uplatňuje nařízení (ES) č. 

45/2001. 

2. Správní rada stanoví opatření pro 

uplatňování nařízení (ES) č. 45/2001 

agenturou, včetně opatření týkajících se 

jmenování inspektora ochrany údajů 

agentury. Tato opatření budou stanovena 

po konzultaci s evropským inspektorem 

ochrany údajů. 

2. Správní rada stanoví opatření pro 

uplatňování nařízení (ES) č. 45/2001 

agenturou, včetně opatření týkajících se 

jmenování inspektora ochrany údajů 

agentury. Tato opatření budou stanovena 

po konzultaci s evropským inspektorem 

ochrany údajů. 

3. Aniž jsou dotčeny články 31 a 32, 

může agentura zpracovávat osobní údaje 

pro administrativní účely. 

3. Aniž jsou dotčeny články 31 a 32, 

může agentura zpracovávat osobní údaje 

pro administrativní účely. 

4. Zakazuje se předávání osobních 

údajů zpracovaných agenturou a další 

předávání osobních údajů zpracovaných 

v rámci tohoto nařízení členskými státy 

4. Zakazuje se předávání osobních 

údajů zpracovaných agenturou a další 

předávání osobních údajů zpracovaných 

v rámci tohoto nařízení členskými státy 
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orgánům třetích zemí nebo třetím stranám, 

včetně mezinárodních organizací. 

orgánům třetích zemí nebo třetím stranám, 

včetně mezinárodních organizací. 

 
4a. Pokud jde o zpracování osobních 

údajů agenturou nebo jejími zaměstnanci 

při poskytování operativní a technické 

pomoci a podle pokynů hostitelského 

členského státu, hostitelský členský stát se 

považuje za „správce“ ve smyslu čl. 4 odst. 

1 a 7 nařízení EU 2016/679 a čl. 2 písm. 

d) nařízení (ES) č. 45/2001. Toto 

zpracování se řídí nařízením (EU) 

2016/679. 

 

Pozměňovací návrh  73 

Návrh nařízení 

Článek 31 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura smí zpracovávat osobní 

údaje pouze pro tyto účely: 

1. Agentura smí zpracovávat osobní 

údaje pouze pro tyto účely: 

a) plnění úkolů spočívajících 

v poskytování operativní a technické 

pomoci v souladu s čl. 16 odst. 3 a s čl. 21 

odst. 2; 

a) plnění úkolů spočívajících 

v poskytování operativní a technické 

pomoci v souladu s čl. 16 odst. 3 a s čl. 21 

odst. 2; 

b) provádění výběru případů pro účely 

monitorování uvedeného v článku 13; 

b) provádění výběru případů pro účely 

monitorování uvedeného v článku 13, 

přičemž se v takovém případě zpracovávají 

pouze osobní údaje týkající se státní 

příslušnosti, věku a pohlaví; 

c) vyřizování žádostí dětí nebo 

zranitelných osob o mezinárodní ochranu 

na žádost členských států, jak je uvedeno 

v čl. 13 odst. 2 a v čl. 16 odst. 3 písm. b) 

a (c); 

c) vyřizování žádostí o mezinárodní 

ochranu na žádost členských států, jak je 

uvedeno v čl. 16 odst. 3 písm. b), c) a ja); 

d) usnadňování výměny informací 

s členskými státy, Evropskou agenturou 

pro řízení operativní spolupráce na 

vnějších hranicích členských států 

Evropské unie, Europolem nebo 

Eurojustem v souladu s článkem 36 a 

v rámci informací získaných při plnění 

úkolů uvedených v čl. 21 odst. 2; 

d) usnadňování výměny informací 

s členskými státy, Evropskou pohraniční 

a pobřežní stráží, Europolem nebo 

Eurojustem v souladu s článkem 36 a 

v rámci informací získaných při plnění 

úkolů uvedených v čl. 21 odst. 2; 
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e) analyzování informací o situaci 

v oblasti azylu v Unii podle článku 4. 

 

2. Při takovém zpracování osobních 

údajů je dodržována zásada přiměřenosti 

a takové zpracování osobních údajů musí 

být přísně omezeno na osobní údaje 

nezbytné pro účely uvedené v odstavci 1. 

2. Při takovém zpracování osobních 

údajů je dodržována zásada přiměřenosti 

a takové zpracování osobních údajů musí 

být přísně omezeno na osobní údaje 

nezbytné pro účely uvedené v odstavci 1. 

3. Členské státy nebo jiné agentury 

Unie, které poskytují osobní údaje 

agentuře, mohou agentuře předávat údaje 

pouze pro účely uvedené v odstavci 1. 

Jakékoli další zpracovávání uchovávaných 

osobních údajů pro jiné účely, než jsou 

uvedeny v odstavci 1, je zakázáno. 

3. Členské státy nebo jiné agentury 

Unie, které poskytují osobní údaje 

agentuře, mohou agentuře předávat údaje 

pouze pro účely uvedené v odstavci 1. 

Jakékoli další zpracovávání uchovávaných 

osobních údajů pro jiné účely, než jsou 

uvedeny v odstavci 1, je zakázáno. 

4. Členské státy nebo jiné agentury 

mohou při předávání osobních údajů určit 

jakákoli omezení přístupu či použití, ať 

obecná, nebo konkrétní, a to včetně 

v souvislosti s předáváním, vymazáním 

nebo zničením informací. Pokud potřeba 

takového omezení vyjde najevo po předání 

informací, členské státy nebo jiné agentury 

o tom odpovídajícím způsobem informují 

agenturu. Agentura tato omezení dodržuje. 

4. Členské státy nebo jiné agentury 

mohou při předávání osobních údajů určit 

jakákoli omezení přístupu či použití, ať 

obecná, nebo konkrétní, a to včetně 

v souvislosti s předáváním, vymazáním 

nebo zničením informací. Pokud potřeba 

takového omezení vyjde najevo po předání 

informací, členské státy nebo jiné agentury 

o tom odpovídajícím způsobem informují 

agenturu. Agentura tato omezení dodržuje. 

 

Pozměňovací návrh  74 

Návrh nařízení 

Článek 32 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Používání osobních údajů, které 

agentura shromáždila nebo které jí byly 

předány členskými státy nebo jejími 

vlastními zaměstnanci při poskytování 

operativní a technické pomoci členským 

státům, je omezeno na jméno, datum 

narození, pohlaví, národnost, povolání 

nebo vzdělání, otisky prstů a digitální 

fotografii státních příslušníků třetích zemí. 

1. Používání osobních údajů, které 

agentura shromáždila nebo které jí byly 

předány členskými státy nebo jejími 

vlastními zaměstnanci při poskytování 

operativní a technické pomoci členským 

státům, je omezeno na jméno, datum 

narození, pohlaví, národnost, povolání 

nebo vzdělání, otisky prstů a digitální 

fotografii státních příslušníků třetích zemí. 

2. Osobní údaje uvedené v odstavci 1 

může agentura zpracovat pouze v těchto 

případech: 

2. Osobní údaje uvedené v odstavci 1 

může agentura zpracovat pouze v těchto 

případech: 

a) je-li to nutné pro identifikaci a) je-li to nutné pro identifikaci 
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a evidenci uvedené v čl. 16 odst. 3 písm. 

a); 

a evidenci uvedené v čl. 16 odst. 3 písm. 

a); 

b) je-li to nutné pro usnadnění 

posuzování žádostí o mezinárodní ochranu, 

které jsou předmětem posuzování 

příslušných vnitrostátních orgánů, jak je 

uvedeno v čl. 16 odst. 3 písm. b); 

b) je-li to nutné pro usnadnění 

posuzování žádostí o mezinárodní ochranu, 

které jsou předmětem posuzování 

příslušných vnitrostátních orgánů, jak je 

uvedeno v čl. 16 odst. 3 písm. b); 

c) je-li to nutné pro poskytování 

pomoci příslušným vnitrostátním orgánům 

odpovědným za posuzování žádostí 

o mezinárodní ochranu, jak je uvedeno 

v čl. 16 odst. 3 písm. c); 

c) je-li to nutné pro poskytování 

pomoci příslušným vnitrostátním orgánům 

odpovědným za posuzování žádostí 

o mezinárodní ochranu, jak je uvedeno 

v čl. 16 odst. 3 písm. c); 

d) je-li to nutné pro pomoc při 

relokaci nebo přemístění osob, jimž byla 

přiznána mezinárodní ochrana, v rámci 

Unie, jak je uvedeno v čl. 16 odst. 3 písm. 

g); 

d) je-li to nutné pro pomoc při 

relokaci nebo přemístění osob, jimž byla 

přiznána mezinárodní ochrana, v rámci 

Unie, jak je uvedeno v čl. 16 odst. 3 písm. 

g); 

e) je-li předání údajů Evropské 

agentuře pro řízení operativní spolupráce 

na vnějších hranicích členských států 

Evropské unie, Europolu nebo Eurojustu 

nutné pro plnění jejich úkolů v souladu 

s jejich příslušnými mandáty a v souladu 

s článkem 30; 

e) je-li předání údajů Evropské 

pohraniční a pobřežní stráži, Europolu 

nebo Eurojustu nutné pro plnění jejich 

úkolů v souladu s jejich příslušnými 

mandáty a v souladu s článkem 30; 

f) je-li předání údajů orgánům 

členských států nebo službám působícím 

v oblasti přistěhovalectví a azylu nutné pro 

použití v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy a vnitrostátními pravidly 

a pravidly Unie pro ochranu osobních 

údajů; 

f) je-li předání údajů orgánům 

členských států nebo službám působícím 

v oblasti přistěhovalectví a azylu nutné pro 

použití v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy a vnitrostátními pravidly 

a pravidly Unie pro ochranu osobních 

údajů; 

(g) je-li to nutné pro analýzu 

informací o situaci v oblasti azylu. 

 

3. Osobní údaje se vymažou, jakmile 

se předají Evropské agentuře pro řízení 

operativní spolupráce na vnějších hranicích 

členských států Evropské unie, Europolu 

nebo Eurojustu nebo příslušným orgánům 

členských států, nebo byly použity pro 

analýzu informací o situaci v oblasti 

azylu. Doba uchovávání údajů v žádném 

případě nepřekročí 30 dní ode dne, kdy 

agentura tyto údaje shromáždí nebo přijme. 

Ve výsledku analýzy informací o situaci 

v oblasti azylu nesmí údaje nikdy 

3. Osobní údaje se vymažou, jakmile 

se předají Evropské agentuře pro řízení 

operativní spolupráce na vnějších hranicích 

členských států Evropské unie, Europolu 

nebo Eurojustu nebo příslušným orgánům 

členských států. Doba uchovávání údajů 

v žádném případě nepřekročí 45 dní ode 

dne, kdy agentura tyto údaje shromáždí 

nebo přijme. Ve výsledku analýzy 

informací o situaci v oblasti azylu nesmí 

údaje nikdy umožňovat identifikaci fyzické 

osoby. 
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umožňovat identifikaci fyzické osoby. 

 
3a. Členský stát nebo pracovníci 

agentury, kteří předávají osobní údaje 

podle odstavce 1, informují státního 

příslušníka třetí země v době 

shromažďování jeho osobních údajů 

o tom, že existují a jakými postupy se 

vykonávají práva stanovená v článcích 15, 

16, 17 a 18 nařízení (EU) 2016/679, 

o kontaktních údajích vnitrostátního 

orgánu dozoru hostitelského členského 

státu a o právu podat stížnost 

s vnitrostátními orgány dozoru a 

s vnitrostátními soudy.  

Pozměňovací návrh  75 

Návrh nařízení 

Článek 35 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V oblastech vztahujících se k její 

činnosti a v míře nezbytné pro plnění svých 

úkolů agentura usnadňuje a podporuje 

operativní spolupráci mezi členskými státy 

a třetími zeměmi v rámci politiky vnějších 

vztahů Unie, mimo jiné v oblasti ochrany 

základních práv a ve spolupráci 

s Evropskou službou pro vnější činnost. 

Agentura a členské státy podporují 

a dodržují normy rovnocenné alespoň 

normám stanoveným v právních 

předpisech Unie také v případě, že 

provádějí činnosti na území těchto třetích 

zemí. 

1. V oblastech vztahujících se k její 

činnosti a v míře nezbytné pro plnění svých 

úkolů agentura usnadňuje a podporuje 

operativní spolupráci mezi členskými státy 

a třetími zeměmi v rámci politiky vnějších 

vztahů Unie, mimo jiné v oblasti ochrany 

základních práv a ve spolupráci 

s Evropskou službou pro vnější činnost. 

Agentura a členské státy podporují 

a dodržují normy rovnocenné alespoň 

normám stanoveným v právních 

předpisech Unie včetně Listiny, úmluvy 

z roku 1951 a protokolu z roku 1967, a to 
také v případě, že provádějí činnosti na 

území těchto třetích zemí. 

2. Agentura může spolupracovat 

s orgány třetích zemí příslušnými pro 

záležitosti, které upravuje toto nařízení, 

a to za podpory ze strany delegací Unie 

a za koordinace s nimi, zejména s cílem 

prosazovat normy Unie v oblasti azylu, 

a pomáhat třetím zemím v oblasti 

odborných znalostí a vytváření kapacit pro 

jejich vlastní azylové a přijímací systémy, 

jakož i provádění programů regionálního 

rozvoje a ochrany a dalších opatření. 

2. Agentura může spolupracovat 

s orgány třetích zemí příslušnými pro 

záležitosti, které upravuje toto nařízení, 

a to za podpory ze strany delegací Unie 

a za koordinace s nimi, zejména s cílem 

prosazovat normy Unie v oblasti azylu, 

a pomáhat třetím zemím v oblasti 

odborných znalostí a vytváření kapacit pro 

jejich vlastní azylové a přijímací systémy, 

jakož i provádění programů regionálního 

rozvoje a ochrany a dalších opatření. 
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Agentura může provádět tuto spolupráci 

v rámci pracovních ujednání uzavřených 

s těmito orgány v souladu s právem 

a politikou Unie. Agentura usiluje 

o předchozí schválení takovýchto 

pracovních ujednání Komisí a informuje 

o nich Evropský parlament. 

Agentura může provádět tuto spolupráci 

v rámci pracovních ujednání uzavřených 

s těmito orgány v souladu s právem 

a politikou Unie. Agentura usiluje 

o předchozí schválení takovýchto 

pracovních ujednání Komisí a informuje 

o nich Evropský parlament. Agentura 

informuje Evropský parlament před 

uzavřením těchto pracovních ujednání. 

3. Agentura může se souhlasem 

hostitelského členského státu zvát 

úředníky ze třetích zemí, aby pozorovali 

dodržování operativních a technických 

opatření uvedených v čl. 16 odst. 3, pokud 

jejich přítomnost neohrozí dosahování 

cílů těchto opatření a pokud to může 

přispět ke zlepšení spolupráce a k výměně 

osvědčených postupů. 

 

4. Agentura koordinuje opatření 

související s přesídlením, která přijaly 

členské státy nebo Unie, včetně výměny 

informací, za účelem splnění potřeb 

týkajících se ochrany uprchlíků ve třetích 

zemích a prokázání solidarity s jejich 

hostitelskými zeměmi. Agentura 

shromažďuje informace, monitoruje 

přesídlování do členských států 

a podporuje členské státy při budování 

kapacit pro přesídlení. Agentura rovněž 

může na základě dohody s danou třetí 

zemí a po dohodě s Komisí koordinovat 

veškeré tyto výměny informací nebo jiná 

opatření mezi členskými státy a třetími 

zeměmi na území této třetí země. 

4. Agentura podporuje opatření 

související s přesídlením, která přijaly 

členské státy nebo Unie, včetně výměny 

informací, a to v úzké spolupráci 

s Úřadem vysokého komisaře OSN pro 

uprchlíky (UNHCR) a příslušnými 

nevládními organizacemi a plně v souladu 

se standardy a doporučeními UNHCR. 

Agentura shromažďuje informace, 

monitoruje přesídlování do členských států, 

podporuje členské státy při budování 

kapacit pro přesídlení a poskytuje 

dodatečnou podporu při tomto 

přesídlování v souladu s úkoly, které jsou 

jí svěřeny nařízením (EU) 2017/xxx 

[rámec Unie pro přesídlování]. 

5. Agentura se podílí na provádění 

mezinárodních dohod, které Unie uzavřela 

s třetími zeměmi, a to v rámci politiky 

vnějších vztahů Unie a ve vztahu 

k záležitostem, na které se vztahuje toto 

nařízení. 

5. Agentura se podílí na provádění 

mezinárodních dohod, které Unie uzavřela 

s třetími zeměmi, a to v rámci politiky 

vnějších vztahů Unie a ve vztahu 

k záležitostem, na které se vztahuje toto 

nařízení. 

6. Agentura může využívat finanční 

prostředky Unie v souladu s ustanoveními 

příslušných nástrojů na podporu politiky 

vnějších vztahů Unie. Může ve třetích 

zemích zahájit a financovat projekty 

technické pomoci týkající se záležitostí 

upravených tímto nařízením. 

6. Agentura může využívat finanční 

prostředky Unie v souladu s ustanoveními 

příslušných nástrojů na podporu politiky 

vnějších vztahů Unie. Může ve třetích 

zemích zahájit a financovat projekty 

technické pomoci týkající se záležitostí 

upravených tímto nařízením. 
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6a. O činnostech prováděných 

v souladu s tímto článkem agentura 

informuje Evropský parlament. Do svých 

výročních zpráv zahrne posouzení 

spolupráce se třetími zeměmi. 

Pozměňovací návrh  76 

Návrh nařízení 

Článek 35 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 35a 

 Styční úředníci v třetích zemích 

 1. Agentura může do třetích zemí 

vysílat odborníky z řad vlastních 

zaměstnanců jako styčné úředníky, kteří 

by měli při plnění svých povinností požívat 

nejvyšší možné ochrany. Styční úředníci 

jsou vysíláni pouze do těch třetích zemí, ve 

kterých postupy při řízení migrace a azylu 

respektují minimální standardy v oblasti 

lidských práv. 

 2. Při vysílání styčných úředníků by 

měly být v rámci politiky vnějších vztahů 

Unie upřednostněny ty třetí země, které 

podle její analýzy informací představují 

zemi původu nebo zemi tranzitu pro 

migraci související s azylem. Vyslání 

styčných úředníků schvaluje správní rada. 

 
3. V souladu s právem Unie a při 

plném dodržování základních práv 

zahrnují úkoly styčných úředníků 

agentury navazování a udržování 

kontaktů s příslušnými orgány třetí země, 

do které jsou vysláni, aby se přispělo 

k zavedení řízení migrace citlivého vůči 

ochraně a pokud možno k usnadnění 

přístupu k legálním cestám do Unie pro 

osoby, které potřebují ochranu, a to také 

pomocí přesídlování. Styční úředníci 

v případě potřeby postupují v úzké 

koordinaci s delegacemi Unie a 

s mezinárodními organizacemi a orgány, 

zvláště s UNHCR. 



 

PE589.110v02-00 76/158 RR\1113452CS.docx 

CS 

 
4. K rozhodnutí vyslat styčné 

úředníky do třetích zemí musí Komise 

předem vydat stanovisko. Evropský 

parlament je o těchto činnostech 

neprodleně plně informován. 

Pozměňovací návrh  77 

Návrh nařízení 

Článek 36 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura spolupracuje 

s agenturami, subjekty a úřady Unie, 

jejichž činnost souvisí s její oblastí 

působnosti, zejména s Agenturou Evropské 

unie pro základní práva a s Evropskou 

agenturou pro řízení operativní 

spolupráce na vnějších hranicích 

členských států Evropské unie, a které 

jsou příslušné pro záležitosti, které 

upravuje toto nařízení. 

1. Agentura spolupracuje 

s agenturami, subjekty a úřady Unie, 

jejichž činnost souvisí s její oblastí 

působnosti, zejména s Agenturou Evropské 

unie pro základní práva a s Evropskou 

pohraniční a pobřežní stráží, a které jsou 

příslušné pro záležitosti, které upravuje 

toto nařízení. 

2. Tato spolupráce probíhá v rámci 

pracovních ujednání uzavřených s těmito 

subjekty po obdržení souhlasu Komise. 

Agentura informuje o každém takovém 

ujednání Evropský parlament. 

2. Tato spolupráce probíhá v rámci 

pracovních ujednání uzavřených s těmito 

subjekty po obdržení souhlasu Komise. 

Agentura informuje o každém takovém 

ujednání Evropský parlament. 

3. Touto spoluprací vznikne 

součinnost mezi dotčenými subjekty Unie 

a zamezí se zdvojování činnosti při plnění 

úkolů každým z těchto subjektů podle 

jejich mandátů. 

3. Touto spoluprací vznikne 

součinnost mezi dotčenými subjekty Unie 

a zamezí se zdvojování činnosti při plnění 

úkolů každým z těchto subjektů podle 

jejich mandátů. 

Pozměňovací návrh  78 

Návrh nařízení 

Článek 37 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Agentura spolupracuje s mezinárodními 

organizacemi, zejména s UNHCR, 

v oblastech, které upravuje toto nařízení, 

v rámci pracovních ujednání uzavřených 

s těmito subjekty v souladu se Smlouvou a 

s ustanoveními, jež se týkají jejich 

pravomocí. Správní rada rozhoduje 

Agentura spolupracuje s mezinárodními 

organizacemi, zejména s UNHCR, 

v oblastech, které upravuje toto nařízení, 

v rámci pracovních ujednání uzavřených 

s těmito subjekty v souladu se Smlouvou a 

s ustanoveními, jež se týkají jejich 

pravomocí. Správní rada rozhoduje 
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o pracovních ujednáních, která podléhají 

předchozímu schválení Komise. 

o pracovních ujednáních, která podléhají 

předchozímu schválení Komise. Agentura 

informuje o každém takovém ujednání 

Evropský parlament. 

Pozměňovací návrh  79 

Návrh nařízení 

Článek 38 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Správní a řídicí strukturu agentury tvoří: Správní a řídicí strukturu agentury tvoří: 

a) správní rada, která plní funkce 

stanovené článkem 40; 

a) správní rada, která plní funkce 

stanovené článkem 40; 

b) výkonný ředitel, který vykonává 

povinnosti stanovené článkem 46; 

b) výkonný ředitel, který vykonává 

povinnosti stanovené článkem 46; 

c) zástupce výkonného ředitele, jak je 

stanoveno v článku 47. 

c) zástupce výkonného ředitele, jak je 

stanoveno v článku 47. 

 ca) úředník pro otázky základních 

práv; 

 cb) poradní fórum 

 

 

Pozměňovací návrh  80 

Návrh nařízení 

Článek 39 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Správní rada se skládá z jednoho 

zástupce každého členského státu a dvou 

zástupců Komise, kteří mají hlasovací 

právo. 

1. Správní rada se skládá z jednoho 

zástupce každého členského státu, dvou 

zástupců Komise a dvou zástupců 

Evropského parlamentu, kteří mají 

hlasovací právo. 

2. Členem správní rady je jeden 

zástupce UNHCR, avšak bez hlasovacího 

práva. 

2. Členem správní rady je jeden 

zástupce UNHCR, avšak bez hlasovacího 

práva. 

3. Každý člen správní rady má 

náhradníka. Náhradník zastupuje řádného 

člena v jeho nepřítomnosti. 

3. Každý člen správní rady má 

náhradníka. Náhradník zastupuje řádného 

člena v jeho nepřítomnosti. 

4. Členové správní rady a jejich 4. Členové správní rady a jejich 
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náhradníci jsou jmenováni na základě 

svých znalostí problematiky azylu, a to 

s ohledem na příslušné manažerské, 

správní a rozpočtové dovednosti. Všechny 

strany zastoupené ve správní radě se snaží 

omezit fluktuaci svých zástupců, aby se 

zajistila kontinuita činnosti rady. Všechny 

strany usilují o vyvážené zastoupení mužů 

a žen ve správní radě. 

náhradníci jsou jmenováni na základě 

svých znalostí problematiky azylu, a to 

s ohledem na příslušné manažerské, 

správní a rozpočtové dovednosti. Všechny 

strany zastoupené ve správní radě se snaží 

omezit fluktuaci svých zástupců, aby se 

zajistila kontinuita činnosti rady. Všechny 

strany usilují o vyvážené zastoupení mužů 

a žen ve správní radě. 

5. Členové správní rady jsou 

jmenováni na čtyři roky. Toto období lze 

prodloužit. Po uplynutí funkčního období 

nebo v případě odstoupení zůstávají 

členové ve funkci, dokud není jejich 

jmenování prodlouženo nebo dokud nejsou 

nahrazeni. 

5. Členové správní rady jsou 

jmenováni na čtyři roky. Toto období lze 

prodloužit. Po uplynutí funkčního období 

nebo v případě odstoupení zůstávají 

členové ve funkci, dokud není jejich 

jmenování prodlouženo nebo dokud nejsou 

nahrazeni. 

Pozměňovací návrh  81 

Návrh nařízení 

Článek 40 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Správní rada: Správní rada: 

a) určuje obecné zaměření činností 

agentury a přijímá každoročně programový 

dokument agentury dvoutřetinovou 

většinou hlasů svých členů s hlasovacím 

právem a v souladu s článkem 41; 

a) určuje obecné zaměření činností 

agentury a přijímá každoročně programový 

dokument agentury dvoutřetinovou 

většinou hlasů svých členů s hlasovacím 

právem a v souladu s článkem 41; 

b) přijímá roční rozpočet agentury 

dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů 

s hlasovacím právem a vykonává další 

funkce ve vztahu k rozpočtu agentury 

podle kapitoly 10; 

b) přijímá roční rozpočet agentury 

dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů 

s hlasovacím právem a vykonává další 

funkce ve vztahu k rozpočtu agentury 

podle kapitoly 10; 

c) schvaluje souhrnnou výroční 

zprávu o činnosti agentury a zasílá ji do 1. 

července každého roku Evropskému 

parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu 

dvoru. Souhrnná výroční zpráva o činnosti 

se zveřejňuje; 

c) schvaluje souhrnnou výroční 

zprávu o činnosti agentury a zasílá ji do 1. 

července každého roku Evropskému 

parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu 

dvoru. Souhrnná výroční zpráva o činnosti 

se zveřejňuje; 

 ca) do 30. listopadu každého roku a 

s ohledem na stanovisko Komise přijímá 

dvoutřetinovou většinou hlasů svých 

členů s hlasovacím právem jednotný 

programový dokument, který obsahuje 
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víceletý program agentury a její pracovní 

program pro nadcházející rok, a předá jej 

Evropskému parlamentu, Radě a Komisi; 

d) přijímá finanční předpisy, které se 

vztahují na agenturu v souladu s článkem 

53; 

d) přijímá finanční předpisy, které se 

vztahují na agenturu v souladu s článkem 

53; 

e) přijímá veškerá rozhodnutí 

v souvislosti s prováděním mandátu 

agentury podle tohoto nařízení; 

e) přijímá veškerá rozhodnutí 

v souvislosti s prováděním mandátu 

agentury podle tohoto nařízení; 

f) přijímá strategii boje proti 

podvodům, která je úměrná riziku 

podvodů, a zohledňuje náklady a přínosy 

opatření, jež mají být provedena; 

f) přijímá strategii boje proti 

podvodům, která je úměrná riziku 

podvodů, a zohledňuje náklady a přínosy 

opatření, jež mají být provedena; 

g) přijímá pravidla pro předcházení 

střetům zájmů a řešení těchto střetů 

u svých členů; 

g) přijímá pravidla pro předcházení 

střetům zájmů a řešení těchto střetů 

u svých členů; 

h) na základě analýzy potřeb přijímá 

a pravidelně aktualizuje plány pro 

komunikaci a šíření informací uvedené 

v čl. 2 odst. 3; 

h) na základě analýzy potřeb přijímá 

a pravidelně aktualizuje plány pro 

komunikaci a šíření informací uvedené 

v čl. 2 odst. 3; 

i) přijímá svůj jednací řád; i) přijímá svůj jednací řád; 

j) v souladu s odstavcem 2 vykonává 

ve vztahu k zaměstnancům agentury 

pravomoci, které služební řád svěřuje 

orgánu oprávněnému ke jmenování a které 

pracovní řád ostatních zaměstnanců svěřuje 

orgánu oprávněnému uzavírat pracovní 

smlouvy27 („orgán oprávněný ke 

jmenování“); 

j) v souladu s odstavcem 2 vykonává 

ve vztahu k zaměstnancům agentury 

pravomoci, které služební řád svěřuje 

orgánu oprávněnému ke jmenování a které 

pracovní řád ostatních zaměstnanců svěřuje 

orgánu oprávněnému uzavírat pracovní 

smlouvy27 („orgán oprávněný ke 

jmenování“); 

k) přijímá vhodná prováděcí pravidla, 

jimiž služební řád úředníků a pracovní řád 

ostatních zaměstnanců nabývají účinku, 

a to v souladu s článkem 110 služebního 

řádu; 

k) přijímá vhodná prováděcí pravidla, 

jimiž služební řád úředníků a pracovní řád 

ostatních zaměstnanců nabývají účinku, 

a to v souladu s článkem 110 služebního 

řádu; 

l) jmenuje výkonného ředitele 

a zástupce výkonného ředitele, vykonává 

nad ním disciplinární pravomoc a 

v případě potřeby prodlužuje jeho funkční 

období nebo ho odvolává z funkce 

v souladu s články 45 a 47; 

l) vykonává disciplinární pravomoc 

nad výkonným ředitelem a zástupcem 

výkonného ředitele 

 la) Jmenuje úředníka pro otázky 

základních práv na návrh výkonného 

ředitele, po konzultaci s poradním fórem; 

m) přijímá výroční zprávu o situaci m) přijímá výroční zprávu o situaci 
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v oblasti azylu v Unii podle článku 65. 

Tato zpráva se předkládá Evropskému 

parlamentu, Radě a Komisi; 

v oblasti azylu v Unii podle článku 65. 

Tato zpráva se předkládá Evropskému 

parlamentu, Radě a Komisi a zveřejňuje se; 

n) přijímá veškerá rozhodnutí týkající 

se vývoje informačních systémů 

stanovených v tomto nařízení, včetně 

informačního portálu podle čl. 8 odst. 2 

písm. b); 

n) přijímá veškerá rozhodnutí týkající 

se vývoje informačních systémů 

stanovených v tomto nařízení, včetně 

informačního portálu podle čl. 8 odst. 2 

písm. b); 

o) v souladu s článkem 58 přijímá 

prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 

1049/2001; 

o) v souladu s článkem 58 přijímá 

prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 

1049/2001; 

 oa) stanoví opatření pro uplatňování 

nařízení (ES) 45/2001 agenturou, včetně 

opatření týkajících se jmenování 

inspektora ochrany údajů agentury. 

p) přijímá zaměstnaneckou politiku 

agentury v souladu s článkem 55; 

p) přijímá zaměstnaneckou politiku 

agentury v souladu s článkem 55; 

q) poté, co požádá Komisi 

o předložení stanoviska, přijme 

programový dokument v souladu 

s článkem 41; 

q) poté, co požádá Komisi 

o předložení stanoviska, přijme 

programový dokument v souladu 

s článkem 41; 

r) přijímá veškerá rozhodnutí týkající 

se zřizování a případně i změn vnitřní 

struktury agentury; 

r) přijímá veškerá rozhodnutí týkající 

se zřizování a případně i změn vnitřní 

struktury agentury; 

s) přijímá vhodná následná opatření 

na základě zjištění a doporučení 

plynoucích z interních či externích 

auditních zpráv a hodnocení, jakož i 

z vyšetřování Evropského úřadu pro boj 

proti podvodům (OLAF); 

s) přijímá vhodná následná opatření 

na základě zjištění a doporučení 

plynoucích z interních či externích 

auditních zpráv a hodnocení, jakož i 

z vyšetřování Evropského úřadu pro boj 

proti podvodům (OLAF); 

t) přijímá provozní normy, ukazatele, 

pokyny a osvědčené postupy vyvinuté 

agenturou v souladu s čl. 12 odst. 2; 

t) přijímá provozní normy, ukazatele, 

pokyny a osvědčené postupy vyvinuté 

agenturou v souladu s čl. 12 odst. 2; 

u) schvaluje společnou analýzu 

týkající se informací o zemi původu 

a jakýkoli přezkum této společné analýzy 

v souladu s čl. 10 odst. 2 a 3; 

 

v) nastavuje program monitorování 

a hodnocení azylových a přijímacích 

systémů v souladu s čl. 14 odst. 1; 

v) nastavuje program monitorování 

a hodnocení azylových a přijímacích 

systémů v souladu s čl. 14 odst. 1; 

w) přijímá návrh zprávy týmu 

odborníků provádějících monitorování 

podle čl. 14 odst. 3; 

w) přijímá návrh zprávy týmu 

odborníků provádějících monitorování 

podle čl. 14 odst. 3; 

x) přijímá doporučení vyplývající x) přijímá doporučení vyplývající 
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z monitorování v souladu s čl. 14 odst. 4; z monitorování v souladu s čl. 14 odst. 4; 

y) zřizuje profily a určuje celkový 

počet odborníků, kteří mají být k dispozici 

pro sestavení azylových podpůrných týmů, 

a rozhoduje o nich v souladu s čl. 17 odst. 

3; 

y) zřizuje profily a určuje celkový 

počet odborníků, kteří mají být k dispozici 

pro sestavení azylových podpůrných týmů, 

a rozhoduje o nich v souladu s čl. 17 odst. 

3; 

z) zřizuje profily a určuje celkový 

počet odborníků, kteří mají být k dispozici 

pro sestavení rezervní skupiny pro otázky 

azylu, a rozhoduje o nich v souladu s čl. 18 

odst. 2; 

z) zřizuje profily a určuje celkový 

počet odborníků, kteří mají být k dispozici 

pro sestavení rezervní skupiny pro otázky 

azylu, a rozhoduje o nich v souladu s čl. 18 

odst. 2; 

aa) přijímá strategii pro vztahy se 

třetími zeměmi nebo mezinárodními 

organizacemi týkající se otázek, pro které 

je agentura příslušná, jakož i pracovní 

ujednání s Komisí pro její provádění; 

aa) přijímá strategii pro vztahy se 

třetími zeměmi nebo mezinárodními 

organizacemi týkající se otázek, pro které 

je agentura příslušná, jakož i pracovní 

ujednání s Komisí pro její provádění; 

bb) povoluje uzavírání pracovních 

ujednání v souladu s článkem 35. 

bb) povoluje uzavírání pracovních 

ujednání v souladu s článkem 35. 

2. Správní rada přijme podle článku 

110 služebního řádu rozhodnutí na základě 

čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 

pracovního řádu ostatních zaměstnanců, 

kterým přenese příslušné pravomoci 

orgánu oprávněného ke jmenování na 

výkonného ředitele a kterým stanoví 

podmínky, za nichž může být toto 

přenesení pravomocí pozastaveno. 

Výkonný ředitel je oprávněn přenést tyto 

pravomoci na další osoby. 

2. Správní rada přijme podle článku 

110 služebního řádu rozhodnutí na základě 

čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 

pracovního řádu ostatních zaměstnanců, 

kterým přenese příslušné pravomoci 

orgánu oprávněného ke jmenování na 

výkonného ředitele a kterým stanoví 

podmínky, za nichž může být toto 

přenesení pravomocí pozastaveno. 

Výkonný ředitel je oprávněn přenést tyto 

pravomoci na další osoby. 

Vyžadují-li to zvláštní okolnosti, může 

správní rada rozhodnout o dočasném 

pozastavení přenesení pravomocí orgánu 

oprávněného ke jmenování na výkonného 

ředitele a pravomocí jím přenesených na 

další osoby a vykonávat je sama, případně 

je přenést na některého ze svých členů 

nebo na zaměstnance, pokud tento 

zaměstnanec není zároveň výkonným 

ředitelem. 

Vyžadují-li to zvláštní okolnosti, může 

správní rada rozhodnout o dočasném 

pozastavení přenesení pravomocí orgánu 

oprávněného ke jmenování na výkonného 

ředitele a pravomocí jím přenesených na 

další osoby a vykonávat je sama, případně 

je přenést na některého ze svých členů 

nebo na zaměstnance, pokud tento 

zaměstnanec není zároveň výkonným 

ředitelem. 

3. Správní rada může zřídit výkonnou 

radu složenou z předsedy správní rady, 

obou zástupců Komise ve správní radě 

a tří dalších členů správní rady, která jí 

a výkonnému řediteli bude nápomocna při 

přípravě rozhodnutí, ročních a víceletých 

programů a činností, které má správní rada 

3. Správní rada může zřídit menší 

výkonnou radu, která by jí a výkonnému 

řediteli měla poskytovat pomoc při 

přípravě rozhodnutí, programů a činností, 

které má správní rada přijmout, a přijímat, 

je-li to nutné, jménem správní rady určitá 

prozatímní naléhavá rozhodnutí. Výkonná 
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přijmout. Je-li to z naléhavých důvodů 

nezbytné, může tato výkonná rada přijímat 

jménem správní rady určitá prozatímní 

rozhodnutí, zejména pokud jde o otázky 

správy a řízení. 

rada nepřijímá rozhodnutí, u nichž se 

požaduje, aby je přijala dvoutřetinová 

nebo tříčtvrtinová většina členů správní 

rady, kteří mají hlasovací právo. Správní 

rada může pověřit výkonnou radu 

některými jasně vymezenými úkoly, 

zejména pokud to zvyšuje efektivitu 

agentury. Správní rada nemůže výkonnou 

radu pověřit úkoly, které se týkají 

rozhodnutí, u nichž se požaduje přijetí 

dvoutřetinovou nebo tříčtvrtinovou 

většinou členů správní rady, kteří mají 

hlasovací právo. 

__________________ __________________ 

27 Nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 

259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se 

stanoví služební řád úředníků a pracovní 

řád ostatních zaměstnanců Evropských 

společenství a kterým se zavádějí zvláštní 

opatření dočasně použitelná na úředníky 

Komise (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1). 

27 Nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 

259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se 

stanoví služební řád úředníků a pracovní 

řád ostatních zaměstnanců Evropských 

společenství a kterým se zavádějí zvláštní 

opatření dočasně použitelná na úředníky 

Komise (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1). 

Pozměňovací návrh  82 

Návrh nařízení 

Článek 41 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Správní rada každoročně nejpozději 

do 30. listopadu přijme programový 

dokument obsahující víceletý program 

a roční pracovní program, a to na základě 

návrhu předloženého výkonným ředitelem 

a s přihlédnutím ke stanovisku Komise, 

a pokud jde o víceletý program, po 

konzultaci s Evropským parlamentem. 

Správní rada jej předá Evropskému 

parlamentu, Radě a Komisi. 

1. Správní rada každoročně nejpozději 

do 30. listopadu přijme programový 

dokument obsahující víceletý program 

a roční pracovní program, a to na základě 

návrhu předloženého výkonným ředitelem 

a s přihlédnutím ke stanovisku Komise, 

a pokud jde o víceletý program, po 

konzultaci s Evropským parlamentem. 

Správní rada jej předá Evropskému 

parlamentu, Radě a Komisi. 

Za konečný se programový dokument 

považuje po konečném přijetí souhrnného 

rozpočtu a v případě potřeby se 

odpovídajícím způsobem upraví. 

Za konečný se programový dokument 

považuje po konečném přijetí souhrnného 

rozpočtu a v případě potřeby se 

odpovídajícím způsobem upraví. 

Návrh znění programového dokumentu 

musí být zaslán Evropskému parlamentu, 

Radě a Komisi nejpozději do 31. ledna 

každého roku, stejně jako jakákoli pozdější 

Návrh znění programového dokumentu 

musí být zaslán Evropskému parlamentu, 

Radě a Komisi nejpozději do 31. ledna 

každého roku, stejně jako jakákoli pozdější 
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aktualizovaná verze tohoto dokumentu. aktualizovaná verze tohoto dokumentu. 

2. Víceleté programování stanoví 

celkové strategické plánování ve 

střednědobém a dlouhodobém výhledu, 

včetně cílů, očekávaných výsledků 

a ukazatelů výkonnosti. Stanoví rovněž 

rozplánování prostředků, včetně víceletého 

rozpočtu a personálu. 

2. Víceleté programování stanoví 

celkové strategické plánování ve 

střednědobém a dlouhodobém výhledu, 

včetně cílů, očekávaných výsledků 

a ukazatelů výkonnosti. Stanoví rovněž 

rozplánování prostředků, včetně víceletého 

rozpočtu a personálu. 

Víceleté programování vymezuje 

strategické oblasti zásahu a vysvětluje, co 

je třeba učinit, aby bylo dosaženo cílů. 

Obsahuje strategii pro vztahy s třetími 

zeměmi uvedenými v článku 34 nebo 

s mezinárodními organizacemi uvedenými 

v článku 37, opatření, která s touto strategií 

souvisejí, a rovněž specifikaci 

souvisejících zdrojů. 

Víceleté programování vymezuje 

strategické oblasti zásahu a vysvětluje, co 

je třeba učinit, aby bylo dosaženo cílů. 

Obsahuje strategii pro vztahy s třetími 

zeměmi uvedenými v článku 34 nebo 

s mezinárodními organizacemi uvedenými 

v článku 37, strategii v oblasti základních 

práv uvedenou v článku 54a, opatření, 

která s touto strategií souvisejí, a rovněž 

specifikaci souvisejících zdrojů. 

Víceletý program se realizuje 

prostřednictvím ročních pracovních 

programů a každoročně se aktualizuje. 

Víceleté programování se v případě 

potřeby aktualizuje, a to zejména aby se 

zohlednil výsledek hodnocení uvedeného 

v článku 66. 

Víceletý program se realizuje 

prostřednictvím ročních pracovních 

programů a každoročně se aktualizuje. 

Víceleté programování se v případě 

potřeby aktualizuje, a to zejména aby se 

zohlednil výsledek hodnocení uvedeného 

v článku 66. 

3. Roční pracovní program obsahuje 

podrobné cíle a předpokládané výsledky, 

včetně ukazatelů výkonnosti. Obsahuje 

také popis financovaných činností 

a vymezuje finanční a lidské zdroje 

přidělené na každou činnost podle zásad 

sestavování a řízení rozpočtu podle 

činností. Roční pracovní program musí být 

v souladu s víceletým programem 

uvedeným v odstavci 2. Jasně popisuje 

úkoly, které byly oproti předcházejícímu 

rozpočtovému roku přidány, změněny či 

zrušeny. 

3. Roční pracovní program obsahuje 

podrobné cíle a předpokládané výsledky, 

včetně ukazatelů výkonnosti. Obsahuje 

také popis financovaných činností 

a vymezuje finanční a lidské zdroje 

přidělené na každou činnost podle zásad 

sestavování a řízení rozpočtu podle 

činností. Roční pracovní program musí být 

v souladu s víceletým programem 

uvedeným v odstavci 2. Jasně popisuje 

úkoly, které byly oproti předcházejícímu 

rozpočtovému roku přidány, změněny či 

zrušeny. 

4. Je-li agentuře svěřen nový úkol, 

správní rada schválený roční pracovní 

program změní. 

4. Je-li agentuře svěřen nový úkol, 

správní rada schválený roční pracovní 

program změní. 

Každá podstatná změna ročního 

pracovního programu se přijímá stejným 

postupem jako původní roční pracovní 

program. Správní rada může přenést 

pravomoc k provádění nepodstatných změn 

Každá podstatná změna ročního 

pracovního programu se přijímá stejným 

postupem jako původní roční pracovní 

program. Správní rada může přenést 

pravomoc k provádění nepodstatných změn 
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ročního pracovního programu na 

výkonného ředitele. 

ročního pracovního programu na 

výkonného ředitele. 

 

 

Pozměňovací návrh  83 

Návrh nařízení 

Článek 45 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Výkonný ředitel je zaměstnancem 

a je přijat jako dočasný zaměstnanec 

agentury podle čl. 2 písm. a) pracovního 

řádu ostatních zaměstnanců. 

1. Výkonný ředitel a zástupce 

výkonného ředitele, který je mu 

nápomocen, jsou zaměstnanci a jsou 

přijati jako dočasní zaměstnanci agentury 

podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu 

ostatních zaměstnanců. 

2. Výkonného ředitele jmenuje po 

otevřeném a transparentním výběrovém 

řízení správní rada ze seznamu kandidátů 

navržených Komisí. Výkonný ředitel je 

jmenován na základě zásluh a doložených 

správních a řídících schopností na vysoké 

úrovni, jakož i odborné zkušenosti ve 

vysoké funkci v oblasti migrace a azylu. 

2. Výkonného ředitele a zástupce 

výkonného ředitele jmenují po společné 

dohodě Evropský parlament a Rada na 

základě seznamu nejméně tří kandidátů 

navržených Komisí po zveřejnění volného 

místa v Úředním věstníku Evropské unie 

a případně v jiných tiskovinách nebo na 

internetových stránkách. Výkonný ředitel 

je jmenován na základě zásluh 

a doložených správních a řídících 

schopností na vysoké úrovni, jakož 

i odborné zkušenosti ve vysoké funkci 

v oblasti migrace a azylu. 

Smlouvu s výkonným ředitelem uzavírá 

jménem agentury předseda správní rady. 

 

 2a. Zástupce výkonného ředitele 

jmenuje na návrh výkonného ředitele 

správní rada. Výkonný ředitel je 

jmenován na základě zásluh 

a odpovídajících správních a řídících 

schopností, včetně příslušné odborné 

zkušenosti v oblasti společného 

evropského azylového systému. Na místo 

zástupce výkonného ředitele navrhuje 

výkonný ředitel alespoň tři kandidáty. 

Správní rada přijímá rozhodnutí 

dvoutřetinovou většinou hlasů všech 

svých členů s hlasovacím právem. 
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 Správní rada je oprávněna zástupce 

výkonného ředitele odvolat postupem 

stanoveným v prvním pododstavci. 

 2b. Výkonný ředitel a zástupce 

výkonného ředitele mohou být jmenováni 

opakovaně, a to jednou na nejvýše pět let. 

3. Před jmenováním může být 

kandidát zvolený správní radou požádán, 

aby učinil prohlášení před příslušným 

výborem Evropského parlamentu 

a zodpověděl otázky členů tohoto výboru. 

 

4. Funkční období výkonného ředitele 

je pět let. Před koncem tohoto období 

provede Komise posouzení, které zohlední 

hodnocení činnosti výkonného ředitele 

a budoucí úkoly a výzvy agentury. 

4. Funkční období zástupce 

výkonného ředitele a výkonného ředitele je 

pět let. Před koncem tohoto období 

provede Komise posouzení, které zohlední 

hodnocení činnosti zástupce výkonného 

ředitele a výkonného ředitele a budoucí 

úkoly a výzvy agentury. 

5. Správní rada může na návrh 

Komise, který zohlední posouzení uvedené 

v odstavci 4, funkční období výkonného 

ředitele jednou prodloužit, a to na dobu 

nepřesahující pět let. 

 

6. O záměru prodloužit funkční 

období výkonného ředitele uvědomí 

správní rada Evropský parlament. 

Výkonný ředitel může být požádán, aby 

během jednoho měsíce před tímto 

prodloužením učinil prohlášení před 

příslušným výborem Evropského 

parlamentu a zodpověděl otázky jeho 

členů. 

 

7. Výkonný ředitel, jehož funkční 

období bylo prodlouženo, se na konci 

celkového funkčního období nesmí 

zúčastnit dalšího výběrového řízení na 

tutéž pozici. 

7. Výkonný ředitel, jehož funkční 

období bylo prodlouženo, se na konci 

celkového funkčního období nesmí 

zúčastnit dalšího výběrového řízení na 

tutéž pozici. 

8. Výkonný ředitel může být odvolán 

z funkce pouze na základě rozhodnutí 

správní rady jednající na návrh Komise. 

 

9. Správní rada přijímá rozhodnutí 

o jmenování, prodloužení funkčního 

období nebo odvolání výkonného ředitele 

dvoutřetinovou většinou hlasů svých 

členů, kteří mají hlasovací právo. 
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Pozměňovací návrh  84 

Návrh nařízení 

Článek 46 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Výkonný ředitel řídí agenturu. 

Výkonný ředitel se zodpovídá správní radě. 

1. Výkonný ředitel řídí agenturu. 

Výkonný ředitel se zodpovídá správní radě. 

2. Aniž jsou dotčeny pravomoci 

Komise a správní rady, jedná výkonný 

ředitel při plnění svých úkolů nezávisle 

a nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od 

žádné vlády, instituce, osoby ani jiného 

subjektu. 

2. Aniž jsou dotčeny pravomoci 

Komise a správní rady, jedná výkonný 

ředitel při plnění svých úkolů nezávisle 

a nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od 

žádné vlády, instituce, osoby ani jiného 

subjektu. 

3. Výkonný ředitel podává 

Evropskému parlamentu na jeho žádost 

zprávy o plnění úkolů. Výkonného ředitele 

může vyzvat Rada, aby o plnění svých 

úkolů předložil zprávu. 

3. Výkonný ředitel podává 

Evropskému parlamentu na jeho žádost 

zprávy o plnění úkolů. Výkonného ředitele 

může vyzvat Rada, aby o plnění svých 

úkolů předložil zprávu. 

4. Výkonný ředitel je statutárním 

zástupcem agentury. 

4. Výkonný ředitel je statutárním 

zástupcem agentury. 

5. Výkonný ředitel odpovídá za plnění 

úkolů svěřených agentuře tímto nařízením. 

Výkonný ředitel odpovídá zejména za: 

5. Výkonný ředitel odpovídá za plnění 

úkolů svěřených agentuře tímto nařízením. 

Výkonný ředitel odpovídá zejména za: 

a) běžnou správu agentury; a) běžnou správu agentury; 

b) provádění rozhodnutí přijatých 

správní radou; 

b) provádění rozhodnutí přijatých 

správní radou; 

c) vypracování programového 

dokumentu a jeho předložení správní radě 

po poradě s Komisí; 

c) vypracování programového 

dokumentu a jeho předložení správní radě 

po poradě s Komisí; 

d) provádění programového 

dokumentu a podávání zpráv o jeho 

provádění správní radě; 

d) provádění programového 

dokumentu a podávání zpráv o jeho 

provádění správní radě; 

e) vypracování souhrnné výroční 

zprávy o činnosti agentury a předložení 

zprávy k přijetí správní radě; 

e) vypracování souhrnné výroční 

zprávy o činnosti agentury a předložení 

zprávy k přijetí správní radě; 

f) vypracování akčního plánu 

v návaznosti na závěry interních či 

externích auditních zpráv a hodnocení a na 

vyšetřování Evropským úřadem pro boj 

proti podvodům (OLAF) a za vypracování 

zpráv o pokroku, které předkládá dvakrát 

ročně Komisi a pravidelně správní radě 

f) vypracování akčního plánu 

v návaznosti na závěry interních či 

externích auditních zpráv a hodnocení a na 

vyšetřování Evropským úřadem pro boj 

proti podvodům (OLAF) a za vypracování 

zpráv o pokroku, které předkládá dvakrát 

ročně Komisi a pravidelně správní radě 



 

RR\1113452CS.docx 87/158 PE589.110v02-00 

 CS 

a výkonné radě; a výkonné radě; 

g) aniž je dotčena vyšetřovací 

pravomoc úřadu OLAF, za ochranu 

finančních zájmů Unie uplatňováním 

preventivních opatření proti podvodům, 

korupci a jakýmkoli jiným protiprávním 

činnostem účinnými kontrolami a zpětným 

získáním nesprávně vyplacených částek 

v případech, kdy jsou zjištěny 

nesrovnalosti, a případně ukládáním 

účinných, přiměřených a odrazujících 

správních sankcí a pokut; 

g) aniž je dotčena vyšetřovací 

pravomoc úřadu OLAF, za ochranu 

finančních zájmů Unie uplatňováním 

preventivních opatření proti podvodům, 

korupci a jakýmkoli jiným protiprávním 

činnostem účinnými kontrolami a zpětným 

získáním nesprávně vyplacených částek 

v případech, kdy jsou zjištěny 

nesrovnalosti, a případně ukládáním 

účinných, přiměřených a odrazujících 

správních sankcí a pokut; 

h) vypracování strategie agentury pro 

boj proti podvodům a její předložení 

správní radě ke schválení; 

h) vypracování strategie agentury pro 

boj proti podvodům a její předložení 

správní radě ke schválení; 

i) přípravu návrhu finančních pravidel 

agentury; 

i) přípravu návrhu finančních pravidel 

agentury; 

j) přípravu návrhu odhadu příjmů 

a výdajů agentury a za plnění jejího 

rozpočtu; 

j) přípravu návrhu odhadu příjmů 

a výdajů agentury a za plnění jejího 

rozpočtu; 

k) výkon pravomocí stanovených 

v článku 55 ve vztahu k zaměstnancům 

agentury; 

k) výkon pravomocí stanovených 

v článku 55 ve vztahu k zaměstnancům 

agentury; 

l) přijímání veškerých rozhodnutí 

týkajících se řízení informačních systémů 

stanovených v tomto nařízení, včetně 

informačního portálu podle čl. 8 odst. 2 

písm. b); 

l) přijímání veškerých rozhodnutí 

týkajících se řízení informačních systémů 

stanovených v tomto nařízení, včetně 

informačního portálu podle čl. 8 odst. 2 

písm. b); 

m) přijímání veškerých rozhodnutí 

týkajících se řízení vnitřních struktur 

agentury; 

m) přijímání veškerých rozhodnutí 

týkajících se řízení vnitřních struktur 

agentury; 

n) předkládání společné analýzy 

členům správní rady v souladu s čl. 10 

odst. 2; 

n) předkládání společné analýzy 

k přezkumu členům správní rady v souladu 

s čl. 10 odst. 2; 

o) předkládání návrhů zpráv a návrhů 

doporučení v rámci monitorování 

dotčenému členskému státu a následně 

správní radě v souladu s čl. 14 odst. 3 a 4; 

o) dokončování zpráv a předkládání 

návrhů doporučení v rámci monitorování 

dotčenému členskému státu a následně 

správní radě v souladu s čl. 14 odst. 3 a 4; 

 oa) předkládání zpráv ohledně 

dodržování povinnosti spolupracovat 

v dobré víře se správní radou a s Komisí 

na základě čl. 3 odst. 4; 

p) vyhodnocování, schvalování 

a koordinaci požadavků na operativní 

p) vyhodnocování, schvalování 

a koordinaci požadavků na operativní 



 

PE589.110v02-00 88/158 RR\1113452CS.docx 

CS 

a technickou pomoc v souladu s čl. 16 odst. 

2 a s článkem 20; 

a technickou pomoc v souladu s čl. 16 odst. 

2 a s článkem 20; 

q) zajišťování provádění operačního 

plánu uvedeného v článku 19; 

q) zajišťování provádění operačního 

plánu uvedeného v článku 19; 

r) zajišťování koordinace činností 

agentury v podpůrných týmech pro řízení 

migrace s Komisí a dalšími příslušnými 

agenturami Unie v souladu s čl. 21 odst. 1; 

r) zajišťování koordinace činností 

agentury v podpůrných týmech pro řízení 

migrace s Komisí a dalšími příslušnými 

agenturami Unie v souladu s čl. 21 odst. 1; 

s) zajišťování provádění rozhodnutí 

Komise uvedeného v čl. 22 odst. 3; 

s) zajišťování provádění rozhodnutí 

Komise uvedeného v čl. 22 odst. 3; 

t) rozhodování o pořízení nebo 

pronájmu technického vybavení po 

konzultaci se správní radou v souladu s čl. 

23 odst. 2; 

t) rozhodování o pořízení nebo 

pronájmu technického vybavení po 

konzultaci se správní radou v souladu s čl. 

23 odst. 2; 

 ta) navrhování kandidáta na 

jmenování do funkce úředníka pro otázky 

základních práv v souladu s článkem 47a 

tohoto nařízení; 

u) jmenování koordinátora agentury 

v souladu s čl. 25 odst. 1. 

u) jmenování koordinátora agentury 

v souladu s čl. 25 odst. 1. 

 

Pozměňovací návrh  85 

Návrh nařízení 

Článek 47 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 47 vypouští se 

Zástupce výkonného ředitele  

1. Zástupce výkonného ředitele je 

nápomocen výkonnému řediteli. 

 

2. Na zástupce výkonného ředitele se 

vztahují ustanovení článku 45. 

 

Pozměňovací návrh  86 

Návrh nařízení 

Článek 47 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 47a 

 1. Úředníka pro otázky základních 

práv jmenuje správní rada na návrh 

výkonného ředitele po konzultaci 

s poradním fórem. Úředník pro otázky 

základních práv musí mít nezbytnou 

kvalifikaci a zkušenosti v oblasti 

základních práv a azylu. Úředník pro 

otázky základních práv odpovídá za 

vypracování strategie pro oblast 

základních práv a za sledování 

a prosazování dodržování základních práv 

v rámci agentury. 

 2. Úředník pro otázky základních 

práv je při plnění svých funkcí nezávislý, 

zodpovídá se přímo správní radě 

a spolupracuje s poradním fórem. 

Úředník pro otázky základních práv 

podává pravidelně zprávy poradnímu 

fóru, a přispívá tak k mechanismu 

sledování základních práv, jak je uvedeno 

v článku 54a. 

 3. Úředník pro otázky základních 

práv je mimo jiné konzultován v otázkách 

operačních plánů vypracovaných podle 

článku 19, operací zorganizovaných 

agenturou nebo na nichž se agentura 

podílí, kodexů chování, spolupráce 

s třetími zeměmi, stažení financování 

činnosti nebo jejího pozastavení či 

ukončení agenturou a osnov odborného 

výcviku. Úředník pro otázky základních 

práv má v souvislosti se všemi činnostmi 

agentury včasný a účinný přístup ke všem 

informacím týkajícím se dodržování 

základních práv, a to mimo jiné 

prostřednictvím kontrol na místě 

týkajících se jakékoli operační činnosti 

prováděné agenturou nebo činností, na 

nichž se agentura podílí, a to i v třetích 

zemích. Úředník pro otázky základních 

práv odpovídá za zavedení, další rozvoj 

a uplatňování mechanismu pro podávání 

a vyřizování stížností podle článku 54c. 
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 4. Agentura zajistí, aby měl úředník 

pro otázky základních práv k dispozici 

dostatečné personální a finanční zdroje 

k plnění svých úkolů. Úředník pro otázky 

základních práv vykonává kontrolu nad 

vlastním rozpočtem. 

 

Pozměňovací návrh  87 

Návrh nařízení 

Článek 48 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura vede intenzivní dialog 

s příslušnými organizacemi občanské 

společnosti a příslušnými orgány 

působícími v oblasti azylové politiky na 

místní, regionální, unijní nebo mezinárodní 

úrovni. Za tímto účelem zřídí agentura 

poradní fórum. 

1. Agentura vede intenzivní dialog 

s příslušnými organizacemi občanské 

společnosti a příslušnými orgány 

působícími v oblasti azylové politiky na 

místní, regionální, unijní nebo mezinárodní 

úrovni. Za tímto účelem zřídí agentura 

poradní fórum. 

2. Poradní fórum je mechanismem 

k výměně informací a sdílení poznatků. 

Zajišťuje intenzivní dialog mezi agenturou 

a příslušnými organizacemi či subjekty 

uvedenými v odstavci 1 a bude nápomocno 

výkonnému řediteli a správní radě 

v oblastech, na něž se vztahuje toto 

nařízení. 

2. Poradní fórum je mechanismem 

k výměně informací a sdílení poznatků. 

Zajišťuje intenzivní dialog mezi agenturou 

a příslušnými organizacemi či subjekty 

uvedenými v odstavci 1 a bude nápomocno 

výkonnému řediteli a správní radě 

v oblastech, na něž se vztahuje toto 

nařízení. 

3. Agentura vyzve k účasti Agenturu 

Evropské unie pro základní práva, 

Evropskou agenturu pro řízení operativní 

spolupráce na vnějších hranicích členských 

států, UNHCR a další příslušné organizace 

či orgány, jak je uvedeno v odstavci 1. 

3. Agentura vyzve k účasti Agenturu 

Evropské unie pro základní práva, 

Evropskou agenturu pro řízení operativní 

spolupráce na vnějších hranicích členských 

států, UNHCR a další příslušné organizace 

či orgány, jak je uvedeno v odstavci 1. 

Správní rada přijme na návrh výkonného 

ředitele rozhodnutí o složení a pracovních 

metodách poradního fóra, včetně tematicky 

nebo zeměpisně zaměřených poradních 

skupin, jakož i o způsobu předávání 

informací tomuto fóru. 

Výkonný ředitel přijme rozhodnutí 

o složení poradního fóra, včetně tematicky 

nebo zeměpisně zaměřených poradních 

skupin, jakož i o způsobu předávání 

informací tomuto fóru. Po konzultaci se 

správní radou a výkonným ředitelem si 

poradní fórum stanoví vlastní pracovní 

metody zahrnující tematické nebo 

zeměpisně zaměřené pracovní skupiny 

podle toho, co se jeví jako nezbytné 
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a užitečné. 

4. Poradní fórum je nápomocno 

výkonnému řediteli a správní radě 

v záležitostech týkajících se azylu podle 

konkrétních potřeb v prioritních oblastech 

činnosti agentury. 

4. Poradní fórum poskytuje 

výkonnému řediteli a správní radě 

poradenství v záležitostech týkajících se 

azylu podle konkrétních potřeb 

v prioritních oblastech činnosti agentury. 

 4a. S poradním fórem se vedou 

zejména konzultace o zavedení 

mechanismu uvedeného v článku 13, 

dalším rozvoji a provádění strategie pro 

oblast základních práv, kodexů chování, 

pracovních ujednání se třetími zeměmi, 

mechanismu pro podávání a vyřizování 

stížností uvedeného v článku 54c, 

operačních plánů a společných hlavních 

osnov. 

5. Poradní fórum zejména: 5. Poradní fórum zejména: 

a) předkládá správní radě připomínky 

k ročnímu a víceletému pracovnímu 

programu podle článku 41; 

a) předkládá správní radě připomínky 

k ročnímu a víceletému pracovnímu 

programu podle článku 41; 

b) zajišťuje správní radě zpětnou 

vazbu a navrhuje jí následná opatření 

týkající se výroční zprávy o situaci 

v oblasti azylu v Unii uvedené v článku 65 

a 

b) zajišťuje správní radě zpětnou 

vazbu a navrhuje jí následná opatření 

týkající se výroční zprávy o situaci 

v oblasti azylu v Unii uvedené v článku 65 

a 

c) sděluje výkonnému řediteli 

a správní radě závěry a doporučení 

z konferencí, seminářů a zasedání, jakož 

i zjištění ze studií nebo prací v terénu 

prováděných kteroukoli z členských 

organizací nebo subjektů poradního fóra, 

které jsou pro práci agentury důležité. 

c) sděluje výkonnému řediteli 

a správní radě závěry a doporučení 

z konferencí, seminářů a zasedání, jakož 

i zjištění ze studií nebo prací v terénu 

prováděných kteroukoli z členských 

organizací nebo subjektů poradního fóra, 

které jsou pro práci agentury důležité. 

 5a. Správní rada zajišťuje, aby byly 

poradnímu fóru přiděleny přiměřené 

lidské a finanční zdroje. 

6. Poradní fórum se schází nejméně 

dvakrát ročně. 

6. Poradní fórum se schází nejméně 

dvakrát ročně. 

 

Pozměňovací návrh   88 

Návrh nařízení 

Čl. 49 – odst. 4 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Rozpočet, včetně plánu pracovních 

míst, musí zahrnovat dostatečné 

financování strategie pro oblast 

základních práv a úředníka pro otázky 

základních práv, které by mělo 

představovat alespoň 5 % celkového 

rozpočtu. 

 

Pozměňovací návrh   89 

Návrh nařízení 

Čl. 52 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Agentura předá do 31. března následujícího 

rozpočtového roku zprávu o rozpočtovém 

a finančním řízení Evropskému 

parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru. 

Agentura předá do 31. března následujícího 

rozpočtového roku zprávu o rozpočtovém 

a finančním řízení Evropskému 

parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru. 

Zpráva uvádí podrobnosti o výdajích na 

úkoly vyjmenované v článku 2. 

 

Pozměňovací návrh  90 

Návrh nařízení 

Článek 54 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 54a 

 Ochrana základních práv a strategie pro 

oblast základních práv 

 1. Agentura při plnění svých úkolů 

podle tohoto nařízení zaručuje ochranu 

základních práv v souladu s příslušnými 

právními předpisy Unie, zejména 

Listinou, příslušnými mezinárodními 

právními předpisy, včetně Úmluvy z roku 

1951, protokolu z roku 1967, právních 

norem přijatých v souvislosti se společným 

evropským azylovým systémem 

a povinností týkajících se přístupu 

k mezinárodní ochraně a jejímu obsahu. 
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 2. Za účelem uvedeným v odstavci 1 

agentura vypracuje, dále rozvíjí a provádí 

strategii pro oblast základních práv, 

včetně účinného mechanismu sledování 

dodržování základních práv při všech 

činnostech agentury. 

Pozměňovací návrh  91 

Návrh nařízení 

Článek 54 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 54b 

 Kodex chování 

 Agentura vypracuje a dále rozvíjí kodex 

chování, který se vztahuje na všechny 

odborníky zapojené do podpůrných 

operací koordinovaných agenturou. 

Kodex chování stanoví postupy, jejichž 

cílem je zaručit dodržování zásad 

právního státu a základních práv, se 

zvláštním zaměřením na děti, nezletilé 

osoby bez doprovodu a jiné osoby ve 

zranitelném postavení, jakož i na osoby 

žádající o mezinárodní ochranu. Kodex 

chování platí pro všechny osoby zapojené 

do činnosti agentury. 

Pozměňovací návrh  92 

Návrh nařízení 

Článek 54 c (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 54c 

 Mechanismus pro podávání a vyřizování 

stížností 

 1. Agentura ve spolupráci 

s úředníkem pro otázky základních práv 

přijme nezbytná opatření s cílem zřídit 

mechanismus pro podávání a vyřizování 

stížností v souladu s tímto článkem, aby 

bylo možné při všech činnostech agentury 

monitorovat a zajišťovat dodržování 
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základních práv. 

 2. Každá osoba, která je přímo 

dotčena činností pracovníků podílejících 

se na operativních činnostech 

organizovaných agenturou nebo se 

zapojením agentury a která se domnívá, že 

v důsledku těchto činností byla porušena 

její základní práva, nebo jakákoli strana 

zastupující takovou osobu, může podat 

písemnou stížnost agentuře. 

 3. Přípustné jsou pouze odůvodněné 

stížnosti, které se týkají konkrétních 

případů porušení základních práv. Za 

nepřípustné se považují stížnosti, které 

jsou anonymní, zlomyslné, 

neopodstatněné, zlovolné, hypotetické 

nebo nepřesné. 

 4. Za to, že jsou stížnosti obdržené 

agenturou vyřizovány v souladu s právem 

na řádnou správu, odpovídá úředník pro 

otázky základních práv. Za tímto účelem 

úředník pro otázky základních práv 

přezkoumá přijatelnost stížnosti, zaeviduje 

přijatelné stížnosti, předá všechny 

zaevidované stížnosti výkonnému řediteli, 

předá stížnosti týkající se příslušníků 

jednotek domovskému členskému státu, 

informuje příslušný orgán nebo subjekt, 

do jehož působnosti spadají základní 

práva v členském státě, a zaeviduje 

a zajistí navazující opatření agentury nebo 

uvedeného členského státu. 

 5. Pokud je stížnost přípustná, jsou 

stěžovatelé v souladu s právem na řádnou 

správu informováni o tom, že stížnost byla 

zaevidována, že bylo zahájeno její 

posuzování a že odpověď lze očekávat, 

jakmile bude k dispozici. Pokud je stížnost 

předána vnitrostátním orgánům či 

subjektům, pak jsou stěžovateli poskytnuty 

kontaktní údaje těchto orgánů či subjektů. 

Pokud stížnost přípustná není, jsou 

stěžovatelé informováni o důvodech a jsou 

jim případně poskytnuty další možnosti, 

jak záležitost řešit. 

 Rozhodnutí je vždy vyhotoveno písemně 
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a obsahuje odůvodnění. 

 6. V případě, že je zaevidována 

stížnost na zaměstnance agentury, 

výkonný ředitel po konzultaci s úředníkem 

pro otázky základních práv zajistí 

odpovídající navazující kroky, 

v nezbytném případě včetně kázeňských 

opatření. Výkonný ředitel podá úředníkovi 

pro otázky základních práv ve stanovené 

lhůtě zprávu o zjištěních a navazujících 

opatřeních, které agentura v návaznosti 

na stížnost přijala, v nezbytném případě 

včetně kázeňských opatření. 

 V případě, že se stížnost týká otázek 

ochrany údajů, výkonný ředitel zapojí 

inspektora ochrany údajů působícího 

v rámci agentury. Úředník pro otázky 

základních práv a inspektor ochrany 

údajů vypracují písemné memorandum 

o porozumění, v němž popíší rozdělení 

svých úkolů a spolupráci v souvislosti 

s obdrženými stížnostmi. 

 7. V případě, že se stížnost týká 

odborníka hostitelského členského státu 

nebo příslušníka jednotek včetně dočasně 

přidělených příslušníků jednotek či 

dočasně přidělených národních 

odborníků, zaručí domovský členský stát 

odpovídající navazující opatření včetně 

kázeňských opatření, jsou-li nezbytná, 

nebo jiných opatření v souladu 

s vnitrostátními právními předpisy. 

Příslušný členský stát podá úředníkovi pro 

otázky základních práv zprávu o zjištěních 

a o opatřeních přijatých v návaznosti na 

stížnost, a to ve stanovené lhůtě a 

v případě potřeby pak rovněž 

v pravidelných intervalech. Pokud 

příslušný členský stát nepodá žádnou 

zprávu, agentura danou záležitost dále 

sleduje. 

 8. Zjistí-li se, že odborník vyslaný 

agenturou nebo dočasně přidělený 

národní odborník porušil základní práva 

nebo povinnosti vyplývající z mezinárodní 

ochrany, může agentura příslušný členský 

stát požádat, aby dotyčného odborníka 
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nebo dočasně přiděleného národního 

odborníka z činnosti agentury nebo 

rezervní skupiny pro otázky azylu 

neprodleně odvolal. 

 9. Úředník pro otázky základních 

práv podává výkonnému řediteli a správní 

radě zprávy o zjištěních a opatřeních, 

která agentura a členské státy přijaly 

v návaznosti na stížnost. Ve své výroční 

zprávě uvede agentura informace 

o mechanismu pro podávání a vyřizování 

stížností. 

Pozměňovací návrh  93 

Návrh nařízení 

Článek 59 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 59a 

 Předcházení střetům zájmů 

 Agentura přijme vnitřní předpisy 

požadující, aby se členové jejích orgánů 

a její zaměstnanci během svého 

zaměstnání nebo funkčního období 

vyhýbali jakékoli situaci, která by mohla 

vést ke střetu zájmů, a aby takové situace 

hlásili. 

Pozměňovací návrh  94 

Návrh nařízení 

Článek 60 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura uplatňuje bezpečnostní 

předpisy Komise stanovené v rozhodnutích 

Komise (EU, Euratom) 2015/44335 

a 2015/44436. Tyto předpisy se uplatní 

zejména na výměnu, zpracování 

a uchovávání utajovaných skutečností. 

1. Agentura uplatňuje bezpečnostní 

předpisy Komise stanovené v rozhodnutích 

Komise (EU, Euratom) 2015/44335 

a 2015/44436. Tyto předpisy se uplatní 

zejména na výměnu, zpracování 

a uchovávání utajovaných skutečností. 

2. Agentura rovněž uplatňuje 

bezpečnostní zásady týkající se zpracování 

citlivých neutajovaných informací, jak jsou 

stanoveny v rozhodnutích uvedených 

2. Agentura rovněž uplatňuje 

bezpečnostní zásady týkající se zpracování 

citlivých neutajovaných informací, jak jsou 

stanoveny v rozhodnutích uvedených 
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v odstavci 1 a jak je provádí Komise. 

Správní rada stanoví opatření pro 

uplatňování těchto bezpečnostních zásad. 

v odstavci 1 a jak je provádí Komise. 

Správní rada stanoví opatření pro 

uplatňování těchto bezpečnostních zásad. 

 2a. Utajované informace jsou 

Evropskému parlamentu poskytovány 

v souladu s tímto nařízením. Předání 

informací a dokumentů Evropskému 

parlamentu podle tohoto nařízení 

a nakládání s nimi probíhá v souladu 

s pravidly pro předávání utajovaných 

informací a nakládání s nimi platnými 

mezi Evropským parlamentem a Komisí. 

__________________ __________________ 

35 Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 

2015/443 ze dne 13. března 2015 

o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 

17.3.2015, s. 41). 

35 Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 

2015/443 ze dne 13. března 2015 

o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 

17.3.2015, s. 41). 

36 Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 

2015/444 ze dne 13. března 2015 

o bezpečnostních pravidlech na ochranu 

utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 

17.3.2015, s. 53). 

36 Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 

2015/444 ze dne 13. března 2015 

o bezpečnostních pravidlech na ochranu 

utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 

17.3.2015, s. 53). 

 

Pozměňovací návrh   95 

Návrh nařízení 

Čl. 61 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. V případě mimosmluvní 

odpovědnosti nahradí agentura v souladu 

s obecnými zásadami společnými právním 

řádům členských států veškerou škodu 

způsobenou jejími útvary nebo jejími 

zaměstnanci při výkonu jejich povinností. 

3. V případě mimosmluvní 

odpovědnosti nahradí agentura v souladu 

s obecnými zásadami společnými právním 

řádům členských států veškerou škodu 

způsobenou jejími útvary nebo jejími 

zaměstnanci při výkonu jejich povinností. 

V případech uvedených v článku 26 

odpovídá Agentura za případné škody 

způsobené členy týmů během operací, 

zejména za škody způsobené porušením 

základních práv. 
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Pozměňovací návrh  96 

Návrh nařízení 

Článek 63 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 63a 

 Změny nařízení (EU) č. 2016/399 

 V nařízení (EU) č. 2016/399 se čl. 29 odst. 

1 nahrazuje tímto: ‘1. Za mimořádných 

okolností ohrožujících celkové fungování 

prostoru bez kontrol na vnitřních 

hranicích z důvodu přetrvávajících 

závažných nedostatků v ochraně vnějších 

hranic podle článku 21 tohoto nařízení 

nebo z důvodu porušení rozhodnutí Rady 

uvedeného v čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 

2016/1624 Evropského parlamentu 

a Rady1a členským státem, nebo jako 

výsledek neplnění povinnosti členského 

státu, pokud jde o prováděcí akt Komise 

uvedený v čl. 15 odst. 3 písm. a) nařízení 

(EU) 2016/... Evropského parlamentu 

a Rady*+ a za podmínek v něm 

stanovených, a pokud tyto situace 

představují závažnou hrozbu pro veřejný 

pořádek nebo vnitřní bezpečnost 

v prostoru bez kontrol na vnitřních 

hranicích nebo v některých jeho částech, 

může být znovu zavedena kontrola na 

vnitřních hranicích v souladu s odstavcem 

2 tohoto článku na dobu nepřesahující 

šest měsíců. Tato doba může být nejvýše 

třikrát prodloužena o další období nejvýše 

šesti měsíců, pokud mimořádná situace 

trvá. 

 __________________ 

 1a Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 

2016 o Evropské pohraniční a pobřežní 

stráži a o změně nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/399 

a zrušení nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, 

nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 
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a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. 

L 251, 16.9.2016, s. 1). 

 * Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2017/... o Agentuře Evropské 

unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) 

č. 439/2010 (Úř. věst. L ..., ..., s. ...). 

 + Úř. věst.: please insert the serial 

number of the Regulation in 

2016/0131(COD) and the publication 

details in the footnote. 

Pozměňovací návrh  97 

Návrh nařízení 

Článek 65 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura vypracovává výroční 

zprávu o činnosti týkající se situace 

v oblasti azylu v Unii, přičemž řádně 

zohlední informace, které jsou již dostupné 

z jiných příslušných zdrojů. V rámci této 

zprávy agentura hodnotí zejména výsledky 

činností uskutečněných na základě tohoto 

nařízení a provádí jejich komplexní 

srovnávací analýzu s cílem zlepšit kvalitu 

a zvýšit konzistentnost a účinnost 

společného evropského azylového 

systému. 

1. Agentura vypracovává výroční 

zprávu o činnosti týkající se situace 

v oblasti azylu v Unii, přičemž řádně 

zohlední informace, které jsou již dostupné 

z jiných příslušných zdrojů. V rámci této 

zprávy agentura hodnotí zejména výsledky 

činností uskutečněných na základě tohoto 

nařízení a provádí jejich komplexní 

srovnávací analýzu s cílem zlepšit kvalitu 

a zvýšit konzistentnost a účinnost 

společného evropského azylového 

systému. 

2. Agentura předá výroční zprávu 

o činnosti správní radě, Evropskému 

parlamentu, Radě a Komisi. Výkonný 

ředitel předkládá Evropskému parlamentu 

výroční zprávu. 

2. Agentura předá výroční zprávu 

o činnosti správní radě, Evropskému 

parlamentu, Radě a Komisi. Výkonný 

ředitel předkládá Evropskému parlamentu 

výroční zprávu. 

 2a. Výroční zpráva o činnosti je 

veřejná a zveřejní se na internetových 

stránkách agentury. 

Pozměňovací návrh  98 

Návrh nařízení 

Článek 66 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Nejpozději do tří let ode dne vstupu 1. Nejpozději do tří let ode dne vstupu 
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tohoto nařízení v platnost a poté každých 

pět let zadá Komise hodnocení, v němž 

posoudí zejména výkonnost agentury ve 

vztahu k jejím cílům, mandátu a úkolům. 

Toto hodnocení posoudí vliv agentury na 

praktickou spolupráci v otázkách azylu 

a společného evropského azylového 

systému. Při hodnocení se patřičně 

zohlední pokrok, jehož bylo dosaženo 

v rámci mandátu agentury, a mimo jiné se 

posoudí, zda je pro zajištění účinné 

solidarity a sdílení odpovědnosti se 

členskými státy, které jsou vystaveny 

mimořádnému tlaku, potřeba dodatečných 

opatření. 

tohoto nařízení v platnost a poté každých 

pět let zadá Komise nezávislé externí 

hodnocení, v němž posoudí zejména 

výkonnost agentury ve vztahu k jejím 

cílům, mandátu a úkolům. Toto hodnocení 

posoudí vliv agentury na praktickou 

spolupráci v otázkách azylu a společného 

evropského azylového systému. Při 

hodnocení se patřičně zohlední pokrok, 

jehož bylo dosaženo v rámci mandátu 

agentury, a mimo jiné se posoudí, zda jsou 

pro zajištění účinné solidarity a sdílení 

odpovědnosti se členskými státy, které jsou 

vystaveny mimořádnému tlaku, potřeba 

dodatečná opatření. 

Hodnocení se zejména zabývá případnou 

potřebou upravit mandát agentury 

a finančními dopady jakékoli takové 

úpravy. Posuzuje rovněž vhodnost řídící 

struktury pro plnění úkolů agentury. 

Hodnocení bere v úvahu hlediska 

zúčastněných subjektů jak na úrovni Unie, 

tak na úrovni jednotlivých členských států. 

Hodnocení se zejména zabývá případnou 

potřebou upravit mandát agentury 

a finančními dopady jakékoli takové 

úpravy. Posuzuje rovněž vhodnost řídící 

struktury pro plnění úkolů agentury. 

Hodnocení bere v úvahu hlediska 

zúčastněných subjektů jak na úrovni Unie, 

tak na úrovni jednotlivých členských států. 

2. Zprávu o hodnocení společně se 

svými závěry ohledně této zprávy Komise 

zašle Evropskému parlamentu, Radě 

a správní radě. Závěry hodnocení se 

zveřejní. 

2. Zprávu o hodnocení společně se 

svými závěry ohledně této zprávy Komise 

zašle Evropskému parlamentu, Radě 

a správní radě. Závěry hodnocení se 

zveřejní. 

3. Při každém druhém hodnocení 

Komise rovněž posoudí, zda je 

pokračování agentury z hlediska jejích cílů, 

mandátu a úkolů opodstatněné, a může 

navrhnout, aby bylo toto nařízení 

odpovídajícím způsobem změněno nebo 

zrušeno. 

3. Při každém druhém hodnocení 

Komise rovněž posoudí, zda je 

pokračování agentury z hlediska jejích cílů, 

mandátu a úkolů opodstatněné, a může 

navrhnout, aby bylo toto nařízení 

odpovídajícím způsobem změněno nebo 

zrušeno. 

Pozměňovací návrh  99 

Návrh nařízení 

Příloha 1 a (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Příloha 1a 

 Počet odborníků poskytovaný jednotlivými 

členskými státy až do celkového 

minimálního počtu 500 odborníků 
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v souladu s čl. 18 odst. 1a: 

 Belgie 

 10 

 Bulharsko 

 13 

 Česká republika 

 7 

 Dánsko 

 10 

 Německo 

 74 

 Estonsko 

 6 

 Řecko 

 17 

 Španělsko  

 37 

 Francie 

 56 

 Chorvatsko 

 22 

 Itálie 

 41 

 Kypr 

 3 

 Lotyšsko 

 10 

 Litva 

 13 

 Lucembursko 

 3 

 Maďarsko 

 22 

 Malta 
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 2 

 Nizozemsko 

 17 

 Rakousko 

 11 

 Polsko 

 32 

 Portugalsko 

 16 

 Rumunsko 

 24 

 Slovinsko 

 12 

 Slovensko 

 12 

 Finsko 

 10 

 Švédsko 

 6 

 Švýcarsko 

 5 

 Island 

 2 

 Lichtenštejnsko 

 * 

 Norsko 

 7 

 CELKEM 

 500 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Návrh Komise na vytvoření Agentury Evropské unie pro azyl má za cíl posílit úlohu ESVČ 

a rozvíjet ji do podoby agentury, která může převzít novou úlohu při provádění evropského 

azylového systému a výrazněji se zapájet do operací. Zpravodaj se domnívá, že pro dosažení 

tohoto cíle je nezbytné změnit stávající Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu na 

plnohodnotnou agenturu EU s prostředky a mandátem, které jsou nezbytné pro pomoc 

členským státům v krizových situacích, ale také pro poskytnutí potřebné operativní 

a technické pomoci členským státům, aby bylo možné posílit a doplnit azylové a přijímací 

systémy členských států, včetně podpory udržitelného a spravedlivého rozdělení žádostí 

o mezinárodní ochranu, monitorování a hodnocení provádění společného evropského 

azylového systému a jeho umožnění. Obecněji je důležité poskytnout agentuře mandát, který 

odpovídá celkovému cíli posílení společného evropského azylového systému. Vzhledem 

k tomu, že brzy vstoupí v platnost nařízení o evropské pohraniční a pobřežní stráži, zpravodaj 

se dále domnívá, že při řešení současné krize má zásadní význam stejně silná 

a provozuschopná agentura pro azyl. 

Zpravodaj vítá a podporuje návrh Komise, jehož cílem je výrazně zvýšit úlohu ESVČ při 

praktické spolupráci, výměně informací o azylu, při zajišťování většího sbližování společného 

evropského azylového systému, při podpoře mezinárodních a unijních právních předpisů 

a provozních norem týkajících se azylu, při monitorování a hodnocení provádění společného 

evropského azylového systému a při poskytování větší operativní a technické pomoci 

členským státům. 

Zpravodaj podporuje názor, že nová operační kapacita agentury je velmi důležitá. Agentura 

by měla mít technické, finanční a lidské zdroje, které by byly přiměřené pro nové úkoly, 

zejména aktuální problémy týkající se toků přistěhovalců v Evropě, a které by byly 

k dispozici účinným způsobem. Tato kapacita by měla být založena na přínose členských 

států. 

Zpravodaj zdůrazňuje význam spolupráce mezi agenturou a jinými evropskými orgány 

a agenturami, zejména Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž, a to strategicky, 

operativně i technicky. Zpravodaj kromě toho navrhuje pevnější vztah mezi agenturou 

a UNHCR a zastává názor, že tato spolupráce by byla velmi prospěšná. Navrhuje rovněž 

posílit vztah mezi agenturou a nevládními organizacemi, včetně sdružení soudců. 

Domnívá se, že k nejdůležitějším úkolům agentury patří odborná příprava. Zpravodaj 

navrhuje rozšířit záběr odborné přípravy, kterou nabízí agentura, a učinit ji flexibilnější 

a schopnější se přizpůsobit současným potřebám. Proto se správní radě dává možnost zavést 

nová témata. 

Zpravodaj oceňuje úlohu agentury při monitorování toho, jak členské státy plní všechny 

aspekty společného evropského azylového systému. Zpravodaj je přesvědčen, že všechny 

členské státy musí být jednou za 5 let monitorovány ve všech aspektech společného 

evropského azylového systému. Lze si to rovněž vyložit jako preventivní opatření, neboť 

nedostatky lze odhalit a napravit v přiměřeném časovém horizontu. Výsledek těchto 

hodnocení by rovněž poskytl jasnou představu o celkovém fungování společného evropského 

azylového systému. 

Zpravodaj je přesvědčen, že kromě tohoto obecného hodnocení je nezbytné, aby o hodnocení/ 

monitorování bylo možné rozhodovat každoročně. Navrhuje se, aby toto hodnocení bylo 

spojeno s analýzou informací vypracovanou agenturou v souladu s článkem 4. Roční 

hodnocení by mohlo být provedeno v jednom či v několika členských státech, v závislosti na 

výše uvedené analýze informací provedené agenturou. 
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Komise navrhla, aby agentura mohla zahájit monitorování z vlastního podnětu nebo na žádost 

Komise. Zpravodaj tuto myšlenku podporuje, ale toto monitorování by mělo být prováděno 

pouze ve zvláštních případech, kdy události v některém členském státě vyvolávají vážné 

obavy ohledně fungování kterýchkoli aspektů azylového systému těchto členských států 

a mohou ohrozit fungování společného evropského azylového systému v případě, nebude-li 

situace včas vyřešena. 

Zpravodaj navrhuje, aby agentura vypracovala strategii pro oblast základních práv, kterou by 

připravil úředník pro otázky základních práv, jenž by rovněž odpovídal za mechanismus pro 

podávání a vyřizování stížností. 
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2.12.2016 

STANOVISKO VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI 

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro azyl a 

o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 

(COM(2016)271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)) 

Navrhovatelka: Ramona Nicole Mănescu 

 

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Cílem politiky Unie v oblasti azylu 

je vytvořit a zřídit společný evropský 

azylový systém, a to v souladu s hodnotami 

a humanitárními tradicemi Evropské unie 

a se zásadou solidarity a spravedlivého 

rozdělení odpovědnosti. 

(1) Cílem politiky Unie v oblasti azylu 

je vytvořit a zřídit společný evropský 

azylový systém, který by byl v souladu 

s příslušnými mezinárodními právními 

předpisy a právem Unie, zejména Listinou 

základních práv Evropské unie, 

s hodnotami a humanitárními tradicemi 

Evropské unie, se zásadou solidarity 

a spravedlivého rozdělení odpovědnosti 

a rozlišoval regionální zvláštnosti 

a rozdílnou zátěž, kterou nesou jednotlivé 

členské státy. 
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Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Společný evropský azylový systém 

je založen na společných minimálních 

normách pro azylové řízení, uznávání 

a ochranu poskytované na úrovni Unie, 

podmínky přijímání a systém pro určení 

členského státu odpovědného za žadatele 

o azyl. Bez ohledu na pokrok v oblasti 

společného evropského azylového systému 

stále přetrvávají mezi členskými státy 

významné rozdíly v poskytování 

mezinárodní ochrany a ve formě této 

mezinárodní ochrany. Tyto rozdíly by měly 

být řešeny zajištěním většího sbližování při 

posuzování žádostí o mezinárodní ochranu 

a zaručením vysoké a jednotné úrovně 

uplatňování práva Unie v celé Unii. 

(2) Společný evropský azylový systém 

je založen na společných minimálních 

normách pro azylové řízení, uznávání 

a ochranu poskytované na úrovni Unie, 

podmínky přijímání a systém pro určení 

členského státu odpovědného za žadatele 

o azyl. Bez ohledu na pokrok v oblasti 

společného evropského azylového systému 

jsou mezi členskými státy rozdíly 

v poskytování mezinárodní ochrany a ve 

formě této mezinárodní ochrany, které jsou 

důsledkem regionálních a geopolitických 

problémů. Tyto rozdíly by měly být řešeny 

zajištěním větší spolupráce při posuzování 

žádostí o mezinárodní ochranu a zaručením 

vysoké úrovně uplatňování a účinného 

prosazování mezinárodního práva a práva 

Unie v celé Unii na základě osvědčených 

postupů a většího zapojení regionálních 

aktérů. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) S ohledem na strukturální 

nedostatky společného evropského 

azylového systému, které se dostaly do 

popředí v důsledku rozsáhlého 

a nekontrolovaného příchodu migrantů 

a žadatelů o azyl do Unie, a na potřebu 

účinné, vysoké a jednotné úrovně 

uplatňování právních předpisů Unie 

týkajících se azylu v členských státech je 

nezbytné zlepšit provádění a fungování 

společného evropského azylového systému 

v návaznosti na práci Evropského 

podpůrného úřadu pro otázky azylu a dále 

(5) S ohledem na strukturální 

nedostatky společného evropského 

azylového systému, které se dostaly do 

popředí v důsledku rozsáhlého 

a nekontrolovaného příchodu migrantů 

a žadatelů o azyl do Unie, a na potřebu 

účinné, vysoké a jednotné úrovně 

uplatňování právních předpisů Unie 

a mezinárodních právních předpisů 

týkajících se azylu v členských státech je 

nezbytné zlepšit provádění a fungování 

společného evropského azylového systému 

v návaznosti na práci Evropského 
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jej rozvíjet tak, aby z něj vznikla 

plnohodnotná agentura, která by měla 

odpovídat za usnadňování a zlepšování 

fungování společného evropského 

azylového systému, umožňovat udržitelné 

a spravedlivé rozdělení žádostí 

o mezinárodní ochranu, zajistit sbližování 

při posuzování žádostí o mezinárodní 

ochranu v celé Unii a sledovat operativní 

a technické uplatňování práva Unie. 

podpůrného úřadu pro otázky azylu a dále 

jej rozvíjet tak, aby z něj vznikla 

plnohodnotná agentura, která by měla 

odpovídat za usnadňování a zlepšování 

fungování společného evropského 

azylového systému, umožňovat udržitelné 

a spravedlivé rozdělení žádostí 

o mezinárodní ochranu, zajistit sbližování 

při posuzování žádostí o mezinárodní 

ochranu v celé Unii a sledovat operativní 

a technické uplatňování práva Unie 

a mezinárodního práva. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Úkoly Evropského podpůrného 

úřadu pro otázky azylu by měly být 

rozšířeny a, aby se tyto změny zohlednily, 

úřad by měl být přejmenován na Agenturu 

Evropské unie pro azyl. Tato agentura by 

měla být odborným centrem a její hlavní 

úlohou by mělo být posilování praktické 

spolupráce a výměny informací mezi 

členskými státy v otázkách azylu, podpora 

právních předpisů a provozních norem 

Unie s cílem zajistit vysoký stupeň 

jednotnosti, pokud se jedná o azylová 
řízení, podmínky přijímání a posouzení 

potřeb ochrany v celé Unii, monitorování 

operativního a technického uplatňování 

právních předpisů a norem Unie 

v otázkách azylu, podpora dublinského 

systému a poskytování zvýšené operativní 

a technické podpory členským státům za 

účelem řízení azylových a přijímacích 

systémů, a to zejména těch členských států, 

jejichž azylové a přijímací systémy jsou 

vystaveny neúměrnému tlaku. 

(6) Úkoly Evropského podpůrného 

úřadu pro otázky azylu by měly být 

konkrétně zaměřené, a aby se tyto změny 

zohlednily, úřad by měl být přejmenován 

na Agenturu Evropské unie pro azyl. Tato 

agentura by měla být odborným centrem 

a její hlavní úlohou by mělo být posilování 

a podpora praktické spolupráce a výměny 

informací o osvědčených postupech mezi 

členskými státy v otázkách azylu, podpora 

právních předpisů a provozních norem 

Unie s cílem zajistit zvýšenou operativní 

a technickou podporu členským státům za 

účelem řízení azylových a přijímacích 

systémů, a to zejména těch členských států, 

jejichž azylové a přijímací systémy jsou 

vystaveny neúměrnému tlaku, zvýšenou 

koordinaci mezi agenturou Frontex 

a členskými státy s cílem účinněji chránit 

vnější hranice Unie a předcházet 

nezvladatelnému migračnímu tlaku, 

zintenzivnit boj proti obchodování s lidmi 
a regulovat druhotný pohyb. 
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Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla úzce spolupracovat s Komisí a 

s orgány členských států příslušnými pro 

oblast azylu, s vnitrostátními službami 

působícími v oblasti přistěhovalectví 

a azylu či jinými službami a využívat 

kapacity a odborné znalosti těchto služeb. 

Členské státy by měly s agenturou 

spolupracovat, aby bylo zajištěno, že bude 

schopna provádět svůj mandát. V tomto 

ohledu je důležité, aby agentura a členské 

státy jednaly v dobré víře a aby si včas 

vyměňovaly přesné informace. Jakékoliv 

poskytování statistických údajů by mělo 

splňovat technické a metodické specifikace 

uvedené v nařízení (ES) č. 862/2007. 8 

(7) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla úzce spolupracovat s Komisí, 

Evropskou službou pro vnější činnost 

(ESVČ) a delegacemi Unie v zemích 

původu a v tranzitních zemích, a s orgány 

členských států příslušnými pro oblast 

azylu, s vnitrostátními službami působícími 

v oblasti přistěhovalectví a azylu či jinými 

službami a využívat kapacity a odborné 

znalosti těchto služeb. Členské státy by 

měly s agenturou spolupracovat, aby bylo 

zajištěno, že bude schopna provádět svůj 

mandát. V tomto ohledu je důležité, aby 

agentura a členské státy jednaly v dobré 

víře a aby si včas vyměňovaly přesné 

informace. Jakékoliv poskytování 

statistických údajů by mělo splňovat 

technické a metodické specifikace uvedené 

v nařízení (ES) č. 862/2007. 8 

__________________ __________________ 

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 

o statistice Společenství v oblasti migrace 

a mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení 

Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování 

statistik o zahraničních pracovnících (Úř. 

věst. L 199, 31.7.2007, s. 23). 

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 

o statistice Společenství v oblasti migrace 

a mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení 

Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování 

statistik o zahraničních pracovnících (Úř. 

věst. L 199, 31.7.2007, s. 23). 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla shromažďovat a analyzovat 

informace o situaci v oblasti azylu v Unii 

a ve třetích zemích do té míry, do níž to 

(8) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla shromažďovat a analyzovat 

informace o situaci v oblasti azylu v Unii, 

ve třetích zemích a v tranzitních zemích ve 
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může mít dopad na Unii. To by mělo 

agentuře umožnit pomoci členským státům 

lépe chápat faktory migrace související 

s azylem do Unie nebo v jejím rámci, jakož 

i sloužit k včasnému varování 

a připravenosti členských států. 

spolupráci s Úřadem vysokého komisaře 

OSN pro uprchlíky (UNHCR) a poradním 

fórem do té míry, do níž to může mít 

dopad na Unii, a zvláště na členské státy, 

které jsou kvůli své blízkosti s třetí zemí 

přímo zasaženy. To by mělo agentuře 

umožnit pomoci členským státům lépe 

chápat faktory migrace související 

s azylem do Unie nebo v jejím rámci, jakož 

i sloužit k včasnému varování 

a připravenosti členských států. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla zajistit strukturovanější a efektivnější 

zpracovávání informací o zemích původu 

na úrovni Evropské unie. Je nezbytné, aby 

agentura shromažďovala informace 

a vypracovávala zprávy poskytující 

informace o zemi původu s využitím 

evropských sítí informací o zemi původu, 

aby zamezila zdvojování a vytvářela 

součinnost s vnitrostátními zprávami. Aby 

agentura zajistila sbližování při posuzování 

žádostí o mezinárodní ochranu a sbližování 

povahy a kvality poskytované ochrany, 

měla by se spolu s členskými státy zapojit 

do společné analýzy poskytující pokyny 

k situaci v konkrétních zemích původu 

a rozvíjet ji. 

(11) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla zajistit strukturovanější a efektivnější 

zpracovávání informací o zemích původu 

a tranzitních zemích na úrovni Evropské 

unie. Je nezbytné, aby agentura 

shromažďovala informace a vypracovávala 

zprávy poskytující informace o zemi 

původu a tranzitních zemích s využitím 

evropských sítí, zejména ESVČ, delegací 

Unie a diplomatických misí členských 

států, aby zamezila zdvojování a vytvářela 

součinnost s vnitrostátními zprávami. Aby 

agentura zajistila sbližování a vysoké 

standardy při posuzování žádostí 

o mezinárodní ochranu a sbližování povahy 

a kvality poskytované ochrany, měla by se 

spolu s členskými státy zapojit do společné 

analýzy poskytující pokyny k situaci 

v konkrétních zemích původu a rozvíjet ji. 

Při vypracování této společné analýzy je 

třeba vzít v úvahu nejnovější relevantní 

informace a zprávy Mezinárodní 

organizace pro uprchlíky (IOM), 

mezinárodních a národních organizací 

a UNHCR, stejně jako zprávy zjišťovacích 

misí a stanoviska týkající se konkrétních 

států či situací a pokyny ke způsobilosti 

pro dotčené konkrétní země původu 

a tranzitní země. V případě rozporu mezi 
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společnou analýzou a pokyny UNHCR by 

členské státy měly tyto pokyny pečlivě 

zvážit při posuzování jednotlivých žádostí 

o mezinárodní ochranu v souladu 

s povinností dohledu UNHCR, jak je 

stanoveno v článku 8 Statutu úřadu 

vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ve 

spojení s článkem 35 Úmluvy o právním 

postavení uprchlíků z roku 1951 (úmluva 

z roku 1951) a článkem II protokolu 

z roku 1967 o právním postavení 

uprchlíků z roku 1967 (protokol z roku 

1967). 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Společný seznam EU bezpečných 

zemí původu, vytvořený nařízením (EU) 

č. XXX/XXX 9, by měl být předmětem 

pravidelného přezkumu Komise. Agentura 

by s ohledem na své odborné znalosti měla 

být Komisi při přezkumu tohoto seznamu 

nápomocna. Agentura by měla Komisi 

rovněž na její žádost poskytovat informace 

o konkrétních třetích zemích, které by 

mohly být zahrnuty do společného 

seznamu EU bezpečných zemí původu, a 

o třetích zemích označených jako bezpečné 

země původu nebo jako bezpečné třetí 

země nebo o zemích, na něž se vztahují 

pojmy bezpečné třetí země, první země 

azylu nebo evropské bezpečné třetí země 

jednotlivých členských států. 

(12) Společný seznam EU bezpečných 

zemí původu, vytvořený nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. XXX/XXX9, by měl být předmětem 

pravidelného přezkumu Komise ve 

spolupráci s ESVČ, přičemž by mělo být 

zajištěno, aby nebyly porušovány zásada 

nenavracení a právo jednotlivce na azyl, 

a to zejména v případě osob patřících do 

zranitelných skupin, jako jsou nezletilé 

osoby bez doprovodu. Agentura by 

s ohledem na své odborné znalosti měla být 

Komisi při přezkumu tohoto seznamu 

nápomocna. Agentura by měla rovněž 

Komisi a Evropskému parlamentu 
poskytovat informace o konkrétních třetích 

zemích, které by mohly být zahrnuty do 

společného seznamu EU bezpečných zemí 

původu, a o třetích zemích označených 

jako bezpečné země původu nebo jako 

bezpečné třetí země nebo o zemích, na něž 

se vztahují pojmy bezpečné třetí země, 

první země azylu nebo evropské bezpečné 

třetí země jednotlivých členských států. 

__________________ __________________ 
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9 Úř. věst. L […]. 9 Úř. věst. L […]. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Aby byl zajištěn vysoký stupeň 

jednotnosti, pokud jde o azylová řízení, 

podmínky přijímání a posuzování potřeb 

ochrany v celé Unii, měla by agentura 

organizovat a koordinovat činnosti 

prosazující právo Unie. Za tímto účelem by 

agentura měla napomáhat členským státům 

tím, že bude vytvářet provozní normy 

a ukazatele umožňující monitorovat 

dodržování těchto norem. Agentura by 

také měla vytvořit pokyny týkající se 

otázek azylu a měla by umožňovat výměnu 

osvědčených postupů mezi členskými 

státy. 

(13) Aby byl zajištěn vysoký stupeň 

jednotnosti, pokud jde o azylová řízení, 

podmínky přijímání a posuzování potřeb 

ochrany v celé Unii, měla by agentura 

organizovat a koordinovat činnosti 

prosazující mezinárodní právo a právo 

Unie. Za tímto účelem by agentura měla 

napomáhat členským státům tím, že bude 

vytvářet provozní normy a ukazatele 

umožňující monitorovat dodržování těchto 

norem. Ve spolupráci s Agenturou pro 

základní práva, s UNHCR a poradním 

fórem by agentura také měla vytvořit 

pokyny týkající se otázek azylu a měla by 

umožňovat, podporovat a koordinovat 

výměnu osvědčených postupů mezi 

členskými státy. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla v úzké spolupráci s Komisí, a aniž by 

byla dotčena odpovědnost Komise jako 

strážkyně Smluv, zavést mechanismus 

umožňující monitorovat a posuzovat 

provádění společného evropského 

azylového systému, dodržování provozních 

norem, pokynů a osvědčených postupů 

v oblasti azylu ze strany členských států 

a ověřovat fungování azylových 

a přijímacích systémů členských států. 

Toto monitorování a posuzování by mělo 

být komplexní a mělo by být založeno 

(14) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla v úzké spolupráci s Komisí, a aniž by 

byla dotčena odpovědnost Komise jako 

strážkyně Smluv, zavést mechanismus 

umožňující monitorovat a posuzovat 

provádění společného evropského 

azylového systému, dodržování provozních 

norem, pokynů a osvědčených postupů 

v oblasti azylu ze strany členských států 

a ověřovat fungování azylových 

a přijímacích systémů členských států. 

Toto monitorování a posuzování by mělo 

být komplexní a mělo by být založeno 
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zejména na informacích poskytnutých 

členskými státy, na analýze informací 

o situaci v oblasti azylu vypracované 

agenturou, na kontrolách na místě a na 

výběru případů. Agentura by měla podávat 

zprávy o svých zjištěních správní radě, 

která by tyto zprávy měla následně 

přijímat. Výkonný ředitel by měl po 

konzultaci s Komisí vypracovat návrhy 

doporučení dotčenému členskému státu, ve 

kterých nastíní potřebná opatření k řešení 

závažných nedostatků, která budou 

následně přijata správní radou jako 

doporučení. 

zejména na informacích poskytnutých 

členskými státy, mezinárodními 

a nevládními organizacemi na národní 

úrovni nebo na úrovni Unie a příslušnými 

orgány Organizace spojených národů 

(OSN) monitorujícími smlouvy o lidských 

právech a monitorovacími mechanismy 

Rady Evropy pro oblast lidských práv, na 

analýze informací o situaci v oblasti azylu 

vypracované agenturou, na kontrolách na 

místě, na výměně informací 

s vnitrostátními orgány a odborníky 

a rovněž na výběru případů. Agentura by 

měla podávat zprávy o svých zjištěních 

správní radě, která by tyto zprávy měla 

následně přijímat. Výkonný ředitel by měl 

po konzultaci s Komisí předložit 

doporučení dotčenému členskému státu, ve 

kterých nastíní potřebná opatření k řešení 

závažných nedostatků, která budou 

následně přijata správní radou jako 

doporučení. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Na tato doporučení by se mělo 

navázat na základě akčního plánu 

vypracovaného dotčeným členským 

státem. Pokud dotčený členský stát ve 

stanovené lhůtě nepřijme nezbytná opatření 

k řešení těchto doporučení a nedostatky 

azylového a přijímacího systému jsou 

natolik závažné, že ohrožují fungování 

společného evropského azylového 

systému, měla by Komise na základě 

vlastního posouzení provádění akčního 

plánu a závažnosti nedostatků přijmout 

doporučení určená pro daný členský stát 

vymezující opatření potřebná k nápravě 

těchto závažných nedostatků. Je možné, že 

Komise bude muset organizovat kontroly 

na místě v dotčeném členském státě, aby 

ověřila provádění akčního plánu. 

(15) Na tato doporučení by se mělo 

navázat na základě akčního plánu 

vypracovaného dotčeným členským 

státem. Komise by měla rovněž stanovit 

opatření, která by měly Unie a agentura 

přijmout na podporu daného členského 

státu. Pokud dotčený členský stát ve 

stanovené lhůtě nepřijme nezbytná opatření 

k řešení těchto doporučení a nedostatky 

azylového a přijímacího systému jsou 

natolik závažné, že ohrožují fungování 

společného evropského azylového 

systému, měla by Komise na základě 

vlastního posouzení provádění akčního 

plánu a závažnosti nedostatků přijmout 

doporučení určená pro daný členský stát 

vymezující opatření potřebná k nápravě 

těchto závažných nedostatků. Je možné, že 
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V případě potřeby by Komise měla rovněž 

stanovit opatření, která by měla agentura 

přijmout na podporu daného členského 

státu. V případě, že členský stát i nadále po 

určitou dobu nesplňuje požadavky, může 

Komise přijmout další opatření požadující, 

aby agentura poskytla tomuto členskému 

státu podporu. 

Komise bude muset organizovat kontroly 

na místě v dotčeném členském státě, aby 

ověřila provádění akčního plánu. 

V případě, že členský stát i nadále po 

určitou dobu nesplňuje požadavky, může 

Komise přijmout další opatření požadující, 

aby Unie a agentura poskytly tomuto 

členskému státu podporu, a nadále trvat na 

potřebě plnit požadavky. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Aby Agentura Evropské unie pro 

azyl usnadnila a zlepšila řádné fungování 

společného evropského azylového systému 

a pomohla členským státům při plnění 

jejich závazků v rámci evropského 

azylového systému, měla by členským 

státům poskytovat operativní a technickou 

pomoc, zejména v případě, že jejich 

azylové a přijímací systémy jsou vystaveny 

nepřiměřenému tlaku. Agentura by měla 

tuto potřebnou operativní a technickou 

pomoc poskytovat v podobě vyslání 

azylových podpůrných týmů složených 

z odborníků z řad vlastních zaměstnanců 

agentury, odborníků z členských států nebo 

odborníků vyslaných členskými státy do 

agentury a na základě operačního plánu. 

Tyto týmy by měly podporovat členské 

státy pomocí operativních a technických 

opatření včetně poskytování odborných 

znalostí týkajících se identifikace 

a evidence státních příslušníků třetích 

zemí, tlumočnických služeb, informací 

o zemích původu a znalostí při 

zpracovávání a správě azylových spisů, 

jakož i tím, že budou poskytovat pomoc 

vnitrostátním orgánům příslušným pro 

posuzování žádostí o mezinárodní ochranu 

a pomoc při přemísťování. Pravidla týkající 

se azylových podpůrných týmů by se měla 

řídit tímto nařízením, aby bylo zajištěno, že 

(16) Aby Agentura Evropské unie pro 

azyl usnadnila a zlepšila řádné fungování 

společného evropského azylového systému 

a pomohla členským státům při plnění 

jejich závazků v rámci evropského 

azylového systému, měla by členským 

státům poskytovat operativní a technickou 

pomoc, zejména v případě, že jejich 

azylové a přijímací systémy jsou vystaveny 

nepřiměřenému tlaku. Agentura by měla 

tuto potřebnou operativní a technickou 

pomoc poskytovat v podobě vyslání 

azylových podpůrných týmů složených 

z odborníků z řad vlastních zaměstnanců 

agentury, odborníků z členských států nebo 

odborníků vyslaných členskými státy do 

agentury a na základě operačního plánu. 

Členové azylových podpůrných týmů by 

měli být agenturou vyškoleni a měli by mít 

odpovídající zkušenosti. Tyto týmy by 

měly podporovat členské státy pomocí 

operativních a technických opatření včetně 

poskytování odborných znalostí týkajících 

se identifikace a evidence státních 

příslušníků třetích zemí, tlumočnických 

služeb, informací o zemích původu 

a znalostí při zpracovávání a správě 

azylových spisů, jakož i tím, že budou 

poskytovat pomoc vnitrostátním orgánům 

příslušným pro posuzování žádostí 

o mezinárodní ochranu a pomoc při 



 

PE589.110v02-00 114/158 RR\1113452CS.docx 

CS 

vyslání těchto týmů bude účinné. přemísťování. Pravidla týkající se 

azylových podpůrných týmů by se měla 

řídit tímto nařízením, aby bylo zajištěno, že 

vyslání těchto týmů bude účinné. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) V případech, kdy je azylový 

a přijímací systém některého členského 

státu vystaven nepřiměřenému tlaku, 

v jehož důsledku jsou na jeho azylový nebo 

přijímací systém kladeny značné 

a neodkladné nároky, měla by Agentura 

Evropské unie pro azyl poskytovat tomuto 

členskému státu pomoc na jeho žádost 

nebo z vlastního podnětu agentury 

prostřednictvím komplexního souboru 

opatření, včetně vyslání odborníků 

z rezervní skupiny pro otázky azylu. Aby 

byla zajištěna dostupnost těchto odborníků 

a jejich okamžité vyslání, měla by rezervní 

skupina pro otázky azylu představovat 

rezervu odborníků z členských států 

v počtu nejméně 500 osob. Agentura by 

měla být sama o sobě schopna zasáhnout 

na podporu členského státu v případě, že si 

dotčený členský stát navzdory 

nepřiměřenému tlaku nevyžádá od 

agentury dostatečnou pomoc, případně 

pokud daný členský stát nepřijme 

dostatečná opatření k řešení tohoto tlaku 

s tím důsledkem, že by azylový a přijímací 

systém byl neúčinný do té míry, že by 

ohrožoval fungování společného 

evropského azylového systému. 

Indikátorem nepřiměřeného tlaku může být 

nepřiměřený počet žádostí o mezinárodní 

ochranu, za které daný členský stát 

odpovídá. 

(17) V případech, kdy je azylový 

a přijímací systém některého členského 

státu vystaven nepřiměřenému tlaku, 

v jehož důsledku jsou na jeho azylový nebo 

přijímací systém kladeny značné 

a neodkladné nároky, měla by Agentura 

Evropské unie pro azyl poskytovat tomuto 

členskému státu pomoc na jeho žádost 

nebo z vlastního podnětu agentury 

prostřednictvím komplexního souboru 

opatření, včetně vyslání odborníků 

z rezervní skupiny pro otázky azylu. Aby 

byla zajištěna dostupnost těchto odborníků 

a jejich okamžité vyslání, měla by rezervní 

skupina pro otázky azylu představovat 

rezervu odborníků z členských států 

v počtu nejméně 500 osob. V případě 

potřeby by agentura měla mít možnost 

přijímat zaměstnance, aby členským 

státům mohla poskytnout požadovanou 

pomoc. Agentura by měla být sama o sobě 

schopna zasáhnout na podporu členského 

státu v případě, že si dotčený členský stát 

navzdory nepřiměřenému tlaku nevyžádá 

od agentury dostatečnou pomoc, případně 

pokud daný členský stát nepřijme 

dostatečná opatření k řešení tohoto tlaku 

s tím důsledkem, že by azylový a přijímací 

systém byl neúčinný do té míry, že by 

ohrožoval fungování společného 

evropského azylového systému. 

Indikátorem nepřiměřeného tlaku může být 

nepřiměřený počet žádostí o mezinárodní 

ochranu, za které daný členský stát 

odpovídá. 
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Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) V případě členských států, jejichž 

vnitrostátní azylový a přijímací systém je 

vystaven specifickému a nepřiměřenému 

tlaku především z důvodu jejich zeměpisné 

polohy či demografické situace, by 

Agentura Evropské unie pro azyl měla 

podporovat rozvoj solidarity uvnitř Unie 

a pomáhat při lepším přemísťování osob 

požívajících mezinárodní ochrany z těchto 

členských států do jiných členských států 

a současně zajistit, aby nebyly azylové 

a přijímací systémy zneužívány. 

(19) V případě členských států, jejichž 

vnitrostátní azylový a přijímací systém je 

vystaven specifickému a nepřiměřenému 

tlaku především z důvodu jejich zeměpisné 

polohy, hospodářské či demografické 

situace, by Agentura Evropské unie pro 

azyl měla podporovat rozvoj solidarity 

uvnitř Unie a spravedlivé rozdělení 

odpovědnosti, pomáhat při co 

nejrychlejším přemísťování žadatelů 

a osob požívajících mezinárodní ochrany 

z těchto členských států do jiných 

členských států a současně zajistit, aby 

nebyly azylové a přijímací systémy 

zneužívány, a podporovat dotčené členské 

státy v jejich úsilí předcházet zneužívání 

pro nelegální migraci. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla za účelem plnění svého poslání a 

v míře nutné pro plnění svých úkolů 

spolupracovat se subjekty, agenturami 

a úřady Unie, zejména s Evropskou 

agenturou pro řízení operativní spolupráce 

na vnějších hranicích členských států 

Evropské unie a s Agenturou Evropské 

unie pro základní práva, v záležitostech, na 

které se vztahuje toto nařízení, a to v rámci 

pracovních ujednání uzavřených v souladu 

s právem a politikou Unie. Tato pracovní 

ujednání by měla být předem schválena 

Komisí. 

(21) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla za účelem plnění svého poslání a 

v míře nutné pro plnění svých úkolů 

spolupracovat s vnitrostátními orgány, se 

subjekty, agenturami a úřady Unie, 

zejména s Evropskou agenturou pro řízení 

operativní spolupráce na vnějších hranicích 

členských států Evropské unie, evropskými 

styčnými úředníky pro otázky migrace 

a místními kancelářemi navrženými 

v rámci pro partnerství v oblasti migrace a 

s Agenturou Evropské unie pro základní 

práva, v záležitostech, na které se vztahuje 

toto nařízení, a to v rámci pracovních 
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ujednání uzavřených v souladu s právem 

a politikou Unie a mezinárodními právem. 

Tato pracovní ujednání by měla být 

předem schválena Komisí. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla spolupracovat s mezinárodními 

organizacemi, zejména s Úřadem vysokého 

komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) 

v záležitostech, na které se vztahuje toto 

nařízení, v rámci pracovních ujednání, aby 

mohla využívat jejich odborných znalostí 

a podpory. Za tímto účelem by měla být 

role UNHCR i ostatních příslušných 

mezinárodních organizací plně uznána 

a tyto organizace by měly být zapojeny do 

činnosti agentury. Tato pracovní ujednání 

by měla být předem schválena Komisí. 

(23) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla spolupracovat s mezinárodními 

organizacemi, zejména s Úřadem vysokého 

komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), 

Mezinárodní organizací pro uprchlíky 

(IOM) a Úřadem vysokého komisaře OSN 

pro lidská práva v záležitostech, na které 

se vztahuje toto nařízení, v rámci 

pracovních ujednání, aby mohla využívat 

jejich odborných znalostí a podpory. Za 

tímto účelem by měla být role UNHCR 

i ostatních příslušných subjektů OSN 

a mezinárodních organizací plně uznána 

a tyto organizace by měly být zapojeny do 

činnosti agentury. Tato pracovní ujednání 

by měla být předem schválena Komisí. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla usnadňovat operativní spolupráci 

mezi členskými státy v záležitostech, na 

které se vztahuje toto nařízení. Měla by 

také spolupracovat s orgány třetích zemí 

v rámci pracovních ujednání, která by měla 

být předem schválena Komisí. Agentura by 

měla jednat v souladu s politikou vnějších 

vztahů Unie, v žádném případě by však 

(24) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla usnadňovat operativní spolupráci 

mezi členskými státy v záležitostech, na 

které se vztahuje toto nařízení. Měla by 

také spolupracovat s orgány třetích zemí 

v otázkách týkajících se azylu 

a přesídlování v rámci pracovních 

ujednání, která by měla být předem 

schválena Komisí po konzultaci s ESVČ. 
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neměla vyvíjet nezávislou vnější politiku. 

Ve spolupráci s třetími zeměmi by 

agentura a členské státy měly dodržovat 

normy a standardy, které jsou alespoň 

rovnocenné těm, jež jsou stanoveny 

v právních předpisech Unie, a to i 

v případech, kdy spolupráce s třetími 

zeměmi probíhá na území těchto zemí. 

Evropský parlament by měl být o těchto 

pracovních ujednáních včas informován 

jak před jejich uzavřením, tak i po něm. 

Agentura by měla jednat v souladu 

s politikou vnějších vztahů Unie, v žádném 

případě by však neměla vyvíjet nezávislou 

vnější politiku. Ve spolupráci s třetími 

zeměmi by agentura a členské státy měly 

dodržovat normy a standardy, které jsou 

alespoň rovnocenné těm, jež jsou 

stanoveny v právních předpisech Unie a 

v mezinárodním právu, včetně 

mezinárodního humanitárního práva, a to 

i v případech, kdy spolupráce s třetími 

zeměmi probíhá na území těchto zemí. 

Komise a agentura by měly předkládat 

Evropskému parlamentu včas zprávy 

o vývoji spolupráce s konkrétní třetí zemí. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Toto nařízení ctí základní práva 

a zachovává zásady uznané zejména 

v Listině základních práv Evropské unie. 

Veškeré činnosti Agentury Evropské unie 

pro azyl musí probíhat tak, aby byla plně 

respektována základní práva a zásady, 

včetně práva na azyl, ochrany před 

navrácením, práva na respektování 

soukromého a rodinného života, práva na 

ochranu osobních údajů a práva na účinnou 

právní ochranu. Vždy musí být zohledněna 

práva dítěte a zvláštní potřeby zranitelných 

osob. 

(26) Toto nařízení ctí základní práva 

a zachovává zásady uznané zejména 

v Listině základních práv Evropské unie 

a Ženevské úmluvě z roku 1951. Veškeré 

činnosti Agentury Evropské unie pro azyl 

musí probíhat tak, aby byla plně 

respektována základní práva a zásady, 

včetně práva na azyl, ochrany před 

navrácením, práva na respektování 

soukromého a rodinného života, práva na 

ochranu osobních údajů a práva na účinnou 

právní ochranu. Vždy musí být zohledněna 

práva dítěte a zvláštní potřeby zranitelných 

osob, především žen a osob LGBTI. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Komise a členské státy by měly být 

zastoupeny ve správní radě Agentury 

Evropské unie pro azyl za účelem výkonu 

politiky a politického dohledu nad jejím 

fungováním. Správní rada by se měla 

skládat pokud možno z vedoucích 

operačních pracovníků orgánů členských 

států příslušných pro oblast azylu nebo 

z jejich zástupců. Měly by jí být svěřeny 

pravomoci nezbytné zejména k sestavování 

rozpočtu, ověřování jeho plnění, přijímání 

vhodných finančních předpisů, 

vypracovávání transparentních pracovních 

postupů pro rozhodování agentury 

a jmenování výkonného ředitele a jeho 

zástupce. Agentura by měla být řízena 

a provozována v souladu se zásadami 

společného přístupu k decentralizovaným 

agenturám Unie, který dne 19. července 

2012 přijaly Evropský parlament, Rada 

a Evropská komise. 

(27) Komise, Evropský parlament 

a členské státy by měly být zastoupeny ve 

správní radě Agentury Evropské unie pro 

azyl za účelem výkonu politiky 

a politického dohledu a kontroly jeho 

fungování. Správní rada by se měla skládat 

ze zástupce UNHCR, Agentury Evropské 

unie pro základní práva (FRA) a pokud 

možno z vedoucích operačních pracovníků 

orgánů členských států příslušných pro 

oblast azylu nebo z jejich zástupců. Měly 

by jí být svěřeny pravomoci nezbytné 

zejména k sestavování rozpočtu, ověřování 

jeho plnění, přijímání vhodných finančních 

předpisů, vypracovávání transparentních 

pracovních postupů pro rozhodování 

agentury a jmenování výkonného ředitele 

a jeho zástupce. Agentura by měla být 

řízena a provozována v souladu se 

zásadami společného přístupu 

k decentralizovaným agenturám Unie, 

který dne 19. července 2012 přijaly 

Evropský parlament, Rada a Evropská 

komise. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 30 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(30) K zaručení plné samostatnosti 

Agentury Evropské unie pro azyl by tato 

agentura měla mít samostatný rozpočet, 

jehož většinu příjmu tvoří zejména 

příspěvek Unie. Financování agentury by 

mělo podléhat dohodě rozpočtového 

orgánu, jak je stanoveno v bodě 31 

interinstitucionální dohody ze dne 

2. prosince 2013 mezi Evropským 

parlamentem, Radou a Komisí 

o rozpočtové kázni, spolupráci 

v rozpočtových záležitostech a řádném 

finančním řízení.12Na příspěvek Unie 

vypouští se 
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a veškeré další příspěvky ze souhrnného 

rozpočtu Evropské unie by se měl 

vztahovat rozpočtový proces Unie. Účetní 

audit by měl provádět Účetní dvůr. 

__________________  

12 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.  

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura Evropské unie pro azyl 

(dále jen „agentura“) zajistí účinné 

a jednotné uplatňování právních předpisů 

Unie v oblasti azylu v členských státech. 

Usnadní provádění a zlepší fungování 

společného evropského azylového systému 

a bude odpovídat za umožnění sbližování 

při posuzování žádostí o mezinárodní 

ochranu v celé Unii. 

1. Agentura Evropské unie pro azyl 

(dále jen „agentura“) zajistí účinné 

a jednotné uplatňování právních předpisů 

Unie v oblasti azylu v členských státech. 

Usnadní provádění a zlepší fungování 

společného evropského azylového systému 

v souladu s mezinárodním právem 

a normami a bude odpovídat za umožnění 

sbližování při posuzování žádostí 

o mezinárodní ochranu v celé Unii. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) shromažďuje a analyzuje informace 

o situaci v oblasti azylu a o provádění 

společného evropského azylového 

systému; 

b) shromažďuje a analyzuje informace 

o situaci v oblasti azylu v Unii a ve třetích 

zemích a o provádění společného 

evropského azylového systému; 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) podporuje členské státy při c) podporuje členské státy při 
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provádění společného evropského 

azylového systému; 

provádění společného evropského 

azylového systému a při plnění jejich 

unijních i mezinárodních povinností 

v oblasti azylu; 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. l 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

l) monitoruje a hodnotí provádění 

společného evropského azylového 

systému, jakož i azylových a přijímacích 

systémů členských států; 

l) v souladu s platnými právními 

předpisy Unie monitoruje a hodnotí 

provádění společného evropského 

azylového systému s ohledem na azylové 

a přijímací systémy členských států, 

kterým by měla být na žádost kteréhokoli 

členského poskytnuta podpora; 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. m a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ma) spolupracuje se třetími zeměmi za 

účelem poskytování podpory a pomoci při 

budování kapacit v rámci jejich vlastních 

azylových a přijímacích systémů v souladu 

s mezinárodními normami a provádění 

regionálních programů ochrany. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Agentura podporuje členské státy 

v souvislosti s vnějším rozměrem 

společného evropského azylového 

systému. Agentura v tomto ohledu a po 

2. Agentura podporuje členské státy 

v jejich vztazích s orgány třetích zemí 

v otázkách, na které se vztahuje toto 

nařízení a které souvisejí s vnějším 
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dohodě s Komisí koordinuje výměnu 

informací a další opatření, která se týkají 

problematiky provádění nástrojů 

a mechanismů souvisejících s vnějším 

rozměrem společného evropského 

azylového systému. 

rozměrem společného evropského 

azylového systému. Agentura v tomto 

ohledu a po dohodě s Komisí koordinuje 

výměnu informací a další opatření, která se 

týkají problematiky provádění nástrojů 

a mechanismů souvisejících s vnějším 

rozměrem společného evropského 

azylového systému. Za tímto účelem a po 

dohodě s Komisí může agentura vyslat své 

zástupce do delegací EU ve třetích zemích. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Agentura úzce spolupracuje 

s Komisí a orgány členských států 

příslušnými pro oblast azylu, 

s vnitrostátními službami působícími 

v oblasti přistěhovalectví a azylu a s jinými 

vnitrostátními službami. Plněním úkolů 

agentury nejsou dotčeny úkoly jiných 

příslušných subjektů Unie, přičemž 

agentura úzce spolupracuje s těmito 

subjekty a s Úřadem vysokého komisaře 

OSN pro uprchlíky (UNHCR). 

2. Agentura úzce spolupracuje 

s Komisí a orgány členských států 

příslušnými pro oblast azylu, 

s vnitrostátními službami působícími 

v oblasti přistěhovalectví a azylu a s jinými 

vnitrostátními službami. Plněním úkolů 

agentury nejsou dotčeny úkoly jiných 

příslušných subjektů Unie, přičemž 

agentura úzce spolupracuje s těmito 

subjekty a s Úřadem vysokého komisaře 

OSN pro uprchlíky (UNHCR) a čerpá 

z odborného zázemí dalších subjektů 

v rámci OSN, jako je Mezinárodní 

organizace pro migraci (IOM). 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura shromažďuje a analyzuje 

informace o situaci v oblasti azylu v Unii 

a ve třetích zemích do té míry, do níž to 

může mít dopad na Unii, včetně aktuálních 

informací o základních příčinách, 

migračních a uprchlických tocích, jakož i 

o náhlém příchodu velkého počtu státních 

1. Agentura shromažďuje a analyzuje 

informace o situaci v oblasti azylu v Unii 

a ve třetích zemích do té míry, do níž to 

může mít dopad na Unii nebo na jednotlivé 

členské státy, včetně aktuálních informací 

o základních příčinách, migračních 

a uprchlických tocích, jakož i o náhlém 
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příslušníků třetích zemí, jenž může 

způsobit nepřiměřený tlak na azylové 

a přijímací systémy, s cílem podpořit 

rychlé a spolehlivé vzájemné předávání 

informací členským státům a určit možná 

rizika pro azylové systémy členských států. 

příchodu velkého počtu státních 

příslušníků třetích zemí, jenž může 

způsobit nepřiměřený tlak na azylové 

a přijímací systémy, s cílem podpořit 

rychlé a spolehlivé vzájemné předávání 

informací členským státům a určit možná 

rizika pro azylové systémy členských států. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Agentura založí svou analýzu na 

informacích poskytnutých zejména 

členskými státy, příslušnými orgány 

a agenturami Unie, Evropskou službou pro 

vnější činnost a rovněž UNHCR a dalšími 

mezinárodními organizacemi. 

Agentura založí svou analýzu na 

informacích poskytnutých zejména 

členskými státy, příslušnými orgány 

a agenturami Unie, Evropskou službou pro 

vnější činnost a rovněž UNHCR, IOM 

a dalšími odbornými vnitrostátními, 

mezinárodními a nevládními organizacemi 

v oblasti azylu. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Agentura zajišťuje rychlou výměnu 

příslušných informací mezi členskými státy 

a Komisí. Výsledky své analýzy předkládá 

rovněž včas a přesně správní radě. 

3. Agentura zajišťuje rychlou výměnu 

příslušných informací mezi členskými státy 

a Komisí. Výsledky své analýzy předkládá 

rovněž včas a přesně správní radě 

a Evropskému parlamentu. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Agentura vytváří věcné databáze 

a databáze v oblasti práva a judikatury, 

2. Agentura vytváří věcné databáze 

a databáze v oblasti práva a judikatury, 
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které se týkají uplatňování a interpretace 

nástrojů azylové politiky na unijní, 

vnitrostátní a mezinárodní úrovni, 

a využívá zejména stávající systémy. 

V těchto databázích se neuchovávají žádné 

osobní údaje, pokud je agentura nezískala 

z veřejně dostupných dokumentů. 

které se týkají uplatňování a interpretace 

nástrojů azylové politiky na unijní, 

vnitrostátní a mezinárodní úrovni, 

a využívá zejména stávající systémy 

a spolupracuje s příslušnými 

mezinárodními organizacemi, nevládními 

organizacemi, výzkumnými pracovníky 

a členy akademické obce. V těchto 

databázích se neuchovávají žádné osobní 

údaje, pokud je agentura nezískala 

z veřejně dostupných dokumentů. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura zavede a rozvíjí odbornou 

přípravu vlastních zaměstnanců, členů 

všech vnitrostátních správních orgánů 

a soudů, jakož i vnitrostátních služeb, jež 

jsou příslušné v členských státech pro 

záležitosti v oblasti azylu. 

1. Agentura zavede a rozvíjí odbornou 

přípravu vlastních zaměstnanců, členů 

všech vnitrostátních správních orgánů 

a soudů, jakož i vnitrostátních služeb, jež 

jsou příslušné v členských státech pro 

záležitosti v oblasti azylu, a se souhlasem 

jejich správních orgánů také odbornou 

přípravu úředníků ze třetích zemí. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Agentura tuto odbornou přípravu 

rozvíjí v úzké spolupráci s členskými státy 

a ve spolupráci s vhodnými subjekty 

členských států, které jsou odpovědné za 

odbornou přípravu, včetně akademických 

institucí a dalších příslušných organizací. 

2. Agentura tuto odbornou přípravu 

rozvíjí v úzké spolupráci s členskými státy 

a ve spolupráci s vhodnými subjekty 

členských států, které jsou odpovědné za 

odbornou přípravu, včetně UNHCR, 

akademických institucí, národních 

a mezinárodních soudcovských unií 
a dalších příslušných odborných 

nevládních organizací. 
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Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 5 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) mezinárodní a unijní normy 

v oblasti základních práv, a zejména 

ustanovení Listiny základních práv 

Evropské unie, jakož i mezinárodního 

práva a práva Unie v oblasti azylu, včetně 

zvláštních právních otázek a zvláštních 

otázek týkajících se judikatury; 

a) mezinárodní právní předpisy 

v oblasti lidských práv a unijní normy 

v oblasti základních práv, a zejména 

ustanovení Listiny základních práv 

Evropské unie, jakož i mezinárodního 

práva a práva Unie v oblasti azylu, včetně 

zvláštních právních otázek a zvláštních 

otázek týkajících se judikatury; 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 5 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) techniky pohovoru se zvláštní 

pozorností zaměřenou na děti, zranitelné 

skupiny a oběti mučení; 

c) techniky pohovoru se zvláštní 

pozorností zaměřenou na děti, a to jak 

s doprovodem, tak bez doprovodu, 

zranitelné skupiny a oběti mučení; 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 5 – písm. g 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) podmínky přijímání se zvláštní 

pozorností zaměřenou na děti bez 

doprovodu a děti s rodinami, zranitelné 

skupiny a oběti mučení. 

g) podmínky přijímání se zvláštní 

pozorností a ochranou zaměřenou na děti 

bez doprovodu a děti s rodinami, zranitelné 

skupiny, oběti mučení a oběti obchodování 

s lidmi. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 7 



 

RR\1113452CS.docx 125/158 PE589.110v02-00 

 CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Agentura provádí nezbytné 

iniciativy, aby zajistila, že odborníci, kteří 

jsou součástí azylových podpůrných týmů 

a rezervní skupiny pro otázky azylu, 

absolvují před svou účastí na operativních 

činnostech organizovaných agenturou 

specializovanou odbornou přípravu týkající 

se úkolů a funkcí, jež mají plnit. Agentura 

vede pravidelný výcvik těchto odborníků 

podle plánu specializované odborné 

přípravy a výcviku uvedeného v ročním 

pracovním programu agentury. 

7. Agentura poskytuje odborníkům, 

kteří jsou součástí azylových podpůrných 

týmů a rezervní skupiny pro otázky azylu, 

před jejich účastí na operativních 

činnostech organizovaných agenturou 

specializovanou odbornou přípravu týkající 

se úkolů a funkcí, jež mají plnit. Agentura 

vede pravidelný výcvik těchto odborníků 

podle plánu specializované odborné 

přípravy a výcviku uvedeného v ročním 

pracovním programu agentury. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Agentura může organizovat 

odbornou přípravu ve spolupráci 

s členskými státy nebo třetími zeměmi na 

jejich území. 

8. Agentura může organizovat 

odbornou přípravu týkající se azylu 

a přesídlování ve spolupráci s členskými 

státy nebo třetími zeměmi na jejich území. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura je centrem pro 

shromažďování příslušných, spolehlivých, 

přesných a aktuálních informací o zemích 

původu žadatelů o mezinárodní ochranu, 

včetně informací konkrétně zaměřených na 

děti a cílených informací o osobách, které 

patří do zranitelných skupin. Vypracovává 

a pravidelně aktualizuje zprávy a další 

produkty obsahující informace o zemích 

původu na úrovni Unie, včetně 

tematických otázek specifických pro země 

1. Agentura je nezávislým centrem 

pro shromažďování příslušných, 

spolehlivých, transparentních, 

vysledovatelných, přesných a aktuálních 

informací o zemích původu žadatelů 

o mezinárodní ochranu, včetně informací 

konkrétně zaměřených na děti, genderovou 

příslušnost a sexuální orientaci a cílených 

informací o osobách, které patří do 

zranitelných skupin. Vypracovává 

a pravidelně aktualizuje zprávy a další 

produkty obsahující informace o zemích 
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původu. původu na úrovni Unie, včetně 

tematických otázek specifických pro země 

původu, včetně problematiky mučení 

a špatného zacházení v místech 

zadržování a zásad uvedených v článku 21 

SEU. 

 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) využívá všechny příslušné zdroje 

informací, včetně vlastní analýzy informací 

o situaci v oblasti azylu a jiných informací 

shromážděných vládními, nevládními 

a mezinárodními organizacemi, mimo jiné 

prostřednictvím sítí uvedených v článku 9, 

jakož i od orgánů, agentur, subjektů 

a úřadů Unie a od Evropské služby pro 

vnější činnost; 

a) využívá všechny příslušné zdroje 

informací, včetně vlastní analýzy informací 

o situaci v oblasti azylu a jiných informací 

shromážděných vládními, nevládními 

a mezinárodními organizacemi, zvláště 

UNHCR, mimo jiné prostřednictvím sítí 

uvedených v článku 9, zjišťovacích misí 

do zemí původu, jakož i od orgánů, 

agentur, subjektů a úřadů Unie a od 

Evropské služby pro vnější činnost 

a delegací Unie; 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) řídí a dále vyvíjí portál 

shromažďující informace o zemích 

původu; 

b) řídí a dále vyvíjí plně 

transparentní, veřejně přístupný portál 

shromažďující a šířící informace o zemích 

původu a také o používání zdrojů, 

v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001; 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) vytváří společný formát 

a společnou metodiku, včetně pokynů, pro 

vytváření zpráv a dalších produktů 

obsahujících informace o zemích původu 

na úrovni Unie v souladu s požadavky 

právních předpisů Unie v oblasti azylu. 

c) vytváří společný formát 

a společnou metodiku, včetně pokynů 

a kritérií pro hodnocení, pro vytváření 

zpráv a dalších produktů obsahujících 

informace o zemích původu na úrovni Unie 

v souladu s požadavky mezinárodních 

právních předpisů a práva Unie v oblasti 

azylu. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) předkládaly agentuře dotazy 

týkající se konkrétních skutkových otázek, 

které mohou vyplynout ze žádostí 

o mezinárodní ochranu, aniž by byla 

dotčena pravidla důvěrnosti stanovená ve 

vnitrostátním právu. 

b) předkládaly agentuře a pomáhaly 

zodpovídat dotazy týkající se konkrétních 

skutkových otázek, které mohou vyplynout 

ze žádostí o mezinárodní ochranu, aniž by 

byla dotčena pravidla důvěrnosti stanovená 

ve vnitrostátním právu. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Za účelem podpory sbližování při 

uplatňování kritérií posuzování 

stanovených ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2011/95/EU22 agentura 

koordinuje úsilí členských států podílet se 

na společné analýze obsahující pokyny 

ohledně situace v konkrétních zemích 

původu a rozvíjet ji. 

1. Za účelem podpory sbližování při 

uplatňování kritérií posuzování 

stanovených ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2011/95/EU22 agentura 

koordinuje úsilí členských států podílet se 

na společné analýze obsahující pokyny 

ohledně situace v konkrétních zemích 

původu a rozvíjet ji. Při vypracovávání 

společné analýzy agentura zohlední 

nejnovější relevantní informace UNHCR, 

stanoviska týkající se konkrétních států či 

situací a nejnovější pokyny UNHCR ke 

způsobilosti pro posuzování potřeb 

mezinárodní ochrany žadatelů o azyl 
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z konkrétních zemí původu. 

__________________ __________________ 

22 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 

2011 o normách, které musí splňovat státní 

příslušníci třetích zemí nebo osoby bez 

státní příslušnosti, aby mohli požívat 

mezinárodní ochrany, o jednotném statusu 

pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok 

na doplňkovou ochranu, a o obsahu 

poskytnuté ochrany (přepracované znění) 

(Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9). 

22 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 

2011 o normách, které musí splňovat státní 

příslušníci třetích zemí nebo osoby bez 

státní příslušnosti, aby mohli požívat 

mezinárodní ochrany, o jednotném statusu 

pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok 

na doplňkovou ochranu, a o obsahu 

poskytnuté ochrany (přepracované znění) 

(Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9). 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Výkonný ředitel po konzultaci 

s Komisí předloží tuto společnou analýzu 

správní radě ke schválení. Členské státy 

jsou povinny tuto společnou analýzu 

zohlednit při posuzování žádostí 

o mezinárodní ochranu, aniž by byla 

dotčena jejich pravomoc při rozhodování 

o jednotlivých žádostech. 

2. Výkonný ředitel po konzultaci 

s poradním fórem předloží tuto společnou 

analýzu správní radě ke schválení. Členské 

státy jsou povinny tuto společnou analýzu 

zohlednit při posuzování žádostí 

o mezinárodní ochranu, aniž by byla 

dotčena jejich pravomoc při rozhodování 

o jednotlivých žádostech. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura je Komisi nápomocna při 

pravidelném přezkumu situace ve třetích 

zemích, které jsou zahrnuty do společného 

seznamu EU bezpečných zemí původu, 

vytvořeného nařízením (EU) 

č. XXX/XXX, včetně těch, jejichž zařazení 

na tento seznam bylo Komisí pozastaveno, 

a těch, které byly z tohoto seznamu 

odstraněny. 

1. Agentura je Komisi nápomocna při 

pravidelném přezkumu situace ve třetích 

zemích, které jsou zahrnuty do společného 

seznamu EU bezpečných zemí původu, 

vytvořeného nařízením (EU) č. 

XXX/XXX, včetně zemí, s nimiž EU má 

nebo právě uzavírá „pakt“ podle rámce 

partnerství, a také těch, jejichž zařazení na 

tento seznam bylo Komisí pozastaveno, 

a těch, které byly z tohoto seznamu 



 

RR\1113452CS.docx 129/158 PE589.110v02-00 

 CS 

odstraněny. 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Agentura poskytne Komisi na její 

žádost informace o konkrétních třetích 

zemích, jejichž zařazení do společného 

seznamu EU bezpečných zemí původu by 

mohlo být zvažováno v souladu 

s nařízením (EU) č. XXX/XXX. 

2. Komise požádá agenturu, aby jí 

poskytla informace o konkrétních třetích 

zemích, jejichž zařazení do společného 

seznamu EU bezpečných zemí původu, 

jeho dočasné nebo trvalé pozastavení by 

mohlo být zvažováno v souladu 

s nařízením (EU) č. XXX/XXX. Evropský 

parlament o tom bude průběžně 

informován. 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Informace poskytované agenturou 

podle odstavců 1 a 2 tohoto článku se 

sestavují v souladu s obecnými zásadami 

uvedenými v článku 8 tohoto nařízení, 

přičemž se zohlední informace poskytnuté 

UNHCR, orgány OSN monitorujícími 

příslušné smlouvy o lidských právech 

a zvláštními postupy, mechanismy 

monitorování lidských práv Rady Evropy, 

Mezinárodním výborem Červeného kříže, 

příslušnými nevládními organizacemi 

a dalšími relevantními nezávislými 

a spolehlivými zdroji. 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise může požádat agenturu, aby 

provedla přezkum situace v kterékoli 

takové třetí zemi s cílem posoudit, zda jsou 

dodržovány příslušné podmínky a kritéria 

stanovená v uvedené směrnici. 

Komise nebo Evropský parlament mohou 

požádat agenturu, aby provedla přezkum 

situace v kterékoli takové třetí zemi s cílem 

posoudit, zda jsou dodržovány příslušné 

podmínky a kritéria stanovená v uvedené 

směrnici. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Agentura z vlastního podnětu nebo 

na žádost Komise a po konzultaci s Komisí 

vypracuje provozní normy týkající se 

provádění nástrojů práva Unie v oblasti 

azylu a ukazatele pro sledování souladu 

s těmito provozními normami, jakož 

i pokyny a osvědčené postupy vztahující se 

k provádění nástrojů práva Unie v oblasti 

azylu. Agentura po konzultaci s Komisí 

a po schválení správní radou sdělí tyto 

normy, ukazatele, pokyny nebo osvědčené 

postupy členským státům. 

2. Agentura z vlastního podnětu nebo 

na žádost Komise a po konzultaci 

s Komisí, UNHCR a dalšími relevantními 

mezinárodními a nevládními 

organizacemi vypracuje technické 

provozní normy týkající se provádění 

nástrojů práva Unie v oblasti azylu 

a ukazatele pro sledování souladu s těmito 

provozními normami, jakož i pokyny 

a osvědčené postupy vztahující se 

k provádění nástrojů práva Unie v oblasti 

azylu. Agentura po konzultaci s Komisí 

a po schválení správní radou sdělí tyto 

normy, ukazatele, pokyny nebo osvědčené 

postupy členským státům. 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Agentura poskytne členským 

státům na jejich žádost pomoc při 

uplatňování provozních norem, pokynů 

a osvědčených postupů na jejich azylové 

a přijímací systémy tím, že jim poskytne 

nezbytné odborné znalosti nebo operativní 

3. Agentura poskytne členským 

státům na jejich žádost pomoc při 

uplatňování technických provozních 

norem, pokynů a osvědčených postupů na 

jejich azylové a přijímací systémy tím, že 

jim poskytne nezbytné odborné znalosti 
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a technickou pomoc. nebo operativní a technickou pomoc. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura v úzké spolupráci 

s Komisí zavede mechanismus umožňující: 

1. V souladu s právními předpisy 

Unie agentura v úzké spolupráci s Komisí 

a po konzultaci s poradním fórem zavede 

mechanismus umožňující: 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) monitorovat provádění a hodnotit 

všechny aspekty společného evropského 

azylového systému v členských státech, 

zejména dublinský systém, podmínky 

přijímání, azylová řízení, uplatňování 

kritérií určujících potřebu ochrany 

a povahu a kvalitu ochrany poskytované 

osobám, které potřebují mezinárodní 

ochranu ze strany členských států, včetně 

dodržování základních práv, opatření na 

ochranu dětí a potřeb zranitelných osob; 

a) podporovat monitorování 

provádění a hodnocení všech aspektů 

společného evropského azylového systému 

v členských státech, zejména dublinského 

systému, podmínek přijímání, azylových 

řízení, postupů přesídlování a relokace, 

uplatňování kritérií určujících potřebu 

ochrany a povahu a kvalitu ochrany 

poskytované osobám, které potřebují 

mezinárodní ochranu ze strany členských 

států, včetně dodržování základních práv, 

opatření na ochranu dětí, slučování rodin 

a potřeb zranitelných osob; 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) monitorovat dodržování 

provozních norem, ukazatelů, pokynů 

a osvědčených postupů v oblasti azylu 

b) podporovat monitorování 

dodržování provozních norem, ukazatelů, 

pokynů a osvědčených postupů v oblasti 

azylu členskými státy a jejich dodržování 
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členskými státy; mezinárodního práva v úzké součinnosti 

s UNHCR; 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Agentura může své hodnocení založit 

zejména na informacích poskytnutých 

členskými státy, na analýze informací 

o situaci v oblasti azylu vypracovaných 

agenturou, na kontrolách na místě a na 

výběru případů. 

Agentura může své hodnocení založit 

zejména na informacích poskytnutých 

členskými státy, na analýze informací 

o situaci v oblasti azylu vypracovaných 

agenturou, na kontrolách na místě, na 

výběru případů a informacích 

poskytovaných UNHCR a dalšími 

příslušnými orgány OSN monitorujícími 

dodržování smluv v oblasti lidských práv 

a zvláštními postupy OSN či 

monitorovacími mechanismy Rady Evropy 

pro oblast lidských práv a dalšími 

příslušnými mezinárodními a nevládními 

organizacemi. 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za tímto účelem členské státy poskytují 

agentuře na její žádost nezbytné informace 

o azylových řízeních, vybavení, 

infrastruktuře, podmínkách přijímání, míře 

uznávání žádostí a kvalitě ochrany, jakož i 

o pracovnících a finančních zdrojích, které 

jsou na vnitrostátní úrovni k dispozici, 

s cílem zajistit efektivní řízení azylového 

a přijímacího systému. Členské státy 

rovněž spolupracují s agenturou 

a umožňují provádění všech kontrol na 

místě, které bude agentura pro účely 

monitorování provádět. 

Za tímto účelem členské státy poskytují 

agentuře na její žádost nezbytné informace 

o azylových řízeních, vybavení, 

infrastruktuře, podmínkách přijímání, míře 

uznávání žádostí a kvalitě ochrany, jakož i 

o pracovnících a finančních zdrojích, které 

jsou na vnitrostátní úrovni k dispozici, 

s cílem zajistit efektivní řízení azylového 

a přijímacího systému. Členské státy 

rovněž úzce spolupracují s agenturou 

a umožňují provádění všech kontrol na 

místě, které bude agentura pro účely 

monitorování provádět. 
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Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Agentura může zahájit monitorování za 

účelem hodnocení azylových nebo 

přijímacích systémů některého členského 

státu z vlastního podnětu nebo na žádost 

Komise, kdykoli vzniknou závažné 

pochybnosti o fungování jakéhokoli 

aspektu azylového nebo přijímacího 

systému daného členského státu. 

Agentura může zahájit monitorování za 

účelem hodnocení azylových nebo 

přijímacích systémů některého členského 

státu na žádost Komise, kdykoli vzniknou 

závažné pochybnosti o fungování 

jakéhokoli aspektu azylového nebo 

přijímacího systému daného členského 

státu. 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 3 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Agentura po omezenou dobu 

organizuje a koordinuje jedno nebo vícero 

z následujících operativních a technických 

opatření: 

3. Agentura organizuje a koordinuje 

jedno nebo vícero z následujících 

operativních a technických opatření: 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 3 – písm. g 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g)  pomáhat při relokaci nebo 

přemísťování osob, jimž byla přiznána 

mezinárodní ochrana, v rámci Unie; 

g)  pomáhat při relokaci nebo 

přemísťování žadatelů o mezinárodní 

ochranu a osob, jimž byla přiznána 

mezinárodní ochrana, v rámci Unie 

s přihlédnutím ke spravedlivým 

objektivním kritériím, jako je slučování 

rodin a kulturní vazby; 
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Pozměňovací návrh  60 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 3 – písm. i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) pomáhat členským státům 

zajišťovat dodržování veškerých 

nezbytných práv dětí a opatření na ochranu 

dítěte; 

i) pomáhat členským státům 

zajišťovat dodržování veškerých 

nezbytných opatření na ochranu 

základních práv, včetně práv dětí 

a opatření na ochranu dítěte; 

 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Členské státy zajistí, že odborníci, 

jimiž přispívají, odpovídají profilům 

a počtům, o nichž rozhodla správní rada. 

Doba vyslání bude určena hostitelským 

členským státem, avšak nebude kratší než 

30 dnů. 

7. Členské státy zajistí, že odborníci, 

jimiž přispívají, odpovídají profilům 

a počtům, které požaduje členský stát, jenž 

potřebuje pomoc. Doba vyslání bude 

určena hostitelským členským státem, 

avšak nebude kratší než 60 dnů. 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Správní rada rozhoduje na návrh 

výkonného ředitele tříčtvrtinovou většinou 

hlasů svých členů, kteří mají hlasovací 

právo, o profilech odborníků a o podílu, 

jímž každý členský stát přispěje 

k vytvoření rezervní skupiny pro otázky 

azylu. Tentýž postup se použije pro 

všechny následné změny v jejich profilech 

a celkovém počtu odborníků. 

2. Správní rada rozhoduje na návrh 

výkonného ředitele o profilech odborníků a 

o podílu, jímž každý členský stát přispěje 

k vytvoření rezervní skupiny pro otázky 

azylu. Tentýž postup se použije pro 

všechny následné změny v jejich profilech 

a celkovém počtu odborníků. Výkonný 

ředitel zajistí, aby složení azylových 

podpůrných týmů či odborníků, kteří mají 

být vysláni z rezervní skupiny pro otázky 

azylu, bylo v souladu s žádostí 

hostitelského členského státu 

a zohledňovalo potřeby na místě. 



 

RR\1113452CS.docx 135/158 PE589.110v02-00 

 CS 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy přispějí do této 

rezervní skupiny pro otázky azylu tím, že 

z vnitrostátní rezervy odborníků vytvořené 

podle různě stanovených profilů jmenují 

odborníky odpovídající požadovaným 

profilům. Doba vyslání bude určena 

hostitelským členským státem, avšak 

nebude kratší než 30 dnů. 

3. Členské státy přispějí do této 

rezervní skupiny pro otázky azylu tím, že 

z vnitrostátní rezervy odborníků vytvořené 

podle různě stanovených profilů jmenují 

odborníky odpovídající požadovaným 

profilům. Doba vyslání bude určena 

hostitelským členským státem, v souladu 

s potřebou jmenovat odborníky na delší 

dobu, aby byla zajištěna odpovídající 

přítomnost přímo na místě, avšak nebude 

kratší než 60 dnů. 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Členské státy dodrží v plném 

rozsahu své závazky, pokud jde 

o personální vybavení a podporu 

agentury. Komise monitoruje dodržování 

závazků a v případě jejich nedodržení 

budou okamžitě přijata nápravná 

opatření. 

 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud je azylový a přijímací 

systém členského státu vystaven 

nepřiměřenému tlaku, v jehož důsledku 

jsou na tento systém kladeny značné 

1. Pokud je azylový a přijímací 

systém členského státu vystaven 

nepřiměřenému tlaku, v jehož důsledku 

jsou na tento systém kladeny značné 
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a neodkladné nároky, agentura na žádost 

dotčeného členského státu nebo z vlastního 

podnětu zorganizuje a zkoordinuje 
komplexní soubor operativních 

a technických opatření uvedených 

v článku 16 a vyšle odborníky z rezervní 

skupiny pro otázky azylu uvedené v článku 

18 a odborníky z řad vlastních 

zaměstnanců za účelem posílení azylových 

a přijímacích systémů v krátkém časovém 

období. 

a neodkladné nároky, agentura na žádost 

dotčeného členského státu zorganizuje 

a společně s dotčeným hostitelským 

členským státem zkoordinuje komplexní 

soubor operativních a technických opatření 

uvedených v článku 16 a vyšle odborníky 

z rezervní skupiny pro otázky azylu 

uvedené v článku 18 a odborníky z řad 

vlastních zaměstnanců za účelem posílení 

azylových a přijímacích systémů v krátkém 

časovém období. 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura může přijmout veškerá 

opatření nezbytná k usnadnění výměny 

informací týkajících se jejích úkolů 

s Komisí a členskými státy a případně 

s relevantními agenturami Unie. 

1. Agentura může přijmout veškerá 

opatření nezbytná k usnadnění výměny 

informací týkajících se jejích úkolů 

s Komisí a členskými státy a případně 

s relevantními agenturami Unie, například 

Europolem, pokud jde o usnadnění 

výměny otisků prstů. 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V oblastech vztahujících se k její 

činnosti a v míře nezbytné pro plnění svých 

úkolů agentura usnadňuje a podporuje 

operativní spolupráci mezi členskými státy 

a třetími zeměmi v rámci politiky vnějších 

vztahů Unie, mimo jiné v oblasti ochrany 

základních práv a ve spolupráci 

s Evropskou službou pro vnější činnost. 

Agentura a členské státy podporují 

a dodržují normy rovnocenné alespoň 

normám stanoveným v právních 

předpisech Unie také v případě, že 

provádějí činnosti na území těchto třetích 

1. V oblastech vztahujících se k její 

činnosti a v míře nezbytné pro plnění svých 

úkolů agentura usnadňuje a podporuje 

operativní spolupráci mezi členskými státy 

a třetími zeměmi v rámci politiky vnějších 

vztahů Unie, mimo jiné v oblasti ochrany 

základních práv a ve spolupráci 

s Evropskou službou pro vnější činnost. 

Agentura a členské státy podporují 

a dodržují normy rovnocenné alespoň 

normám stanoveným v právních 

předpisech Unie, včetně Listiny základních 

práv Evropské unie a mezinárodního 



 

RR\1113452CS.docx 137/158 PE589.110v02-00 

 CS 

zemí. práva, také v případě, že provádějí činnosti 

na území těchto třetích zemí. 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Agentura může se souhlasem 

hostitelského členského státu zvát úředníky 

ze třetích zemí, aby pozorovali dodržování 

operativních a technických opatření 

uvedených v čl. 16 odst. 3, pokud jejich 

přítomnost neohrozí dosahování cílů 

těchto opatření a pokud to může přispět ke 

zlepšení spolupráce a k výměně 

osvědčených postupů. 

3. Agentura může se souhlasem 

hostitelského členského státu zvát úředníky 

ze třetích zemí, aby pozorovali dodržování 

operativních a technických opatření 

uvedených v čl. 16 odst. 3, zejména pokud 

to může přispět ke zlepšení spolupráce a 

k výměně osvědčených postupů. 

 

Pozměňovací návrh  69 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Agentura koordinuje opatření 

související s přesídlením, která přijaly 

členské státy nebo Unie, včetně výměny 

informací, za účelem splnění potřeb 

týkajících se ochrany uprchlíků ve třetích 

zemích a prokázání solidarity s jejich 

hostitelskými zeměmi. Agentura 

shromažďuje informace, monitoruje 

přesídlování do členských států 

a podporuje členské státy při budování 

kapacit pro přesídlení. Agentura rovněž 

může na základě dohody s danou třetí zemí 

a po dohodě s Komisí koordinovat veškeré 

tyto výměny informací nebo jiná opatření 

mezi členskými státy a třetími zeměmi na 

území této třetí země. 

4. Agentura koordinuje opatření 

související s přesídlením, která přijaly 

členské státy nebo Unie, včetně výměny 

informací, v plném souladu s normami 

a pokyny stanovenými UNHCR, za účelem 

splnění potřeb týkajících se ochrany 

uprchlíků ve třetích zemích a prokázání 

solidarity s jejich hostitelskými zeměmi. 

Agentura shromažďuje informace, 

monitoruje přesídlování do členských států 

a podporuje členské státy při budování 

kapacit pro přesídlení. Agentura rovněž 

může na základě dohody s danou třetí zemí 

a po dohodě s Komisí koordinovat veškeré 

tyto výměny informací nebo jiná opatření 

mezi členskými státy a třetími zeměmi na 

území této třetí země. 
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Pozměňovací návrh  70 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Důvěrnost informací týkajících se 

jednotlivých případů přesidlování je 

zaručena za všech okolností. Veškerá 

výměna informací se provádí v plném 

souladu s příslušnými pravidly 

obsaženými v příručce UNHCR 

o přesídlování, aniž by tím byla ohrožena 

způsobilost a výběr uprchlíků pro 

přesídlení. Veškerá činnost agentury 

v oblasti přesídlování je prováděna v úzké 

spolupráci s UNHCR a odbornými 

nevládními organizacemi a zahrnuje 

podporu pro přesídlené uprchlíky na 

území členských států po jejich příjezdu, 

a to podle potřeb a nezbytnosti. 

Odůvodnění 

Je třeba, aby byl v nařízení, kterým se zřizuje Agentura EU pro azyl, výslovně zaručen soulad 

všech opatření koordinovaných nebo zahájených agenturou v oblasti přesidlování s obecnými 

pokyny UNHCR pro přesidlování a jejich nadřazenost, a to s cílem zajistit plný soulad 

činnosti agentury s prioritami a pokyny UNHCR na celosvětové úrovni. 

 

Pozměňovací návrh  71 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Agentura se podílí na provádění 

mezinárodních dohod, které Unie uzavřela 

s třetími zeměmi, a to v rámci politiky 

vnějších vztahů Unie a ve vztahu 

k záležitostem, na které se vztahuje toto 

nařízení. 

5. Agentura se podílí na provádění 

mezinárodních dohod, které Unie uzavřela 

se třetími zeměmi, v rámci politiky 

vnějších vztahů Unie a ve vztahu 

k záležitostem, na které se vztahuje toto 

nařízení, přičemž zohledňuje mezinárodní 

právo, včetně mezinárodního 

humanitárního práva, zásady lidských 

práv, demokracie a právního státu. 
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Pozměňovací návrh  72 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Agentura může vyslat vlastní 

odborníky do třetích zemí, v nichž by 

trvalejší přítomnost agentury napomohla 

při plnění jejích úkolů, zejména pokud jde 

o přesídlování. Správní rada přijme na 

návrh výkonného ředitele každý rok 

seznam těchto zemí. Vyslání těchto 

zástupců schválí správní rada a podléhá 

předchozímu získání stanoviska Komise. 

Tito odborníci úzce spolupracují se 

styčnými úředníky pro přistěhovalectví. 

Evropský parlament je o těchto činnostech 

neprodleně plně informován. 

 

Pozměňovací návrh  73 

Návrh nařízení 

Čl. 37 – nadpis 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Spolupráce s UNHCR a s dalšími 

mezinárodními organizacemi 

Spolupráce se subjekty OSN a s dalšími 

mezinárodními organizacemi 

 

Pozměňovací návrh  74 

Návrh nařízení 

Článek 37 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Agentura spolupracuje s mezinárodními 

organizacemi, zejména s UNHCR, 

v oblastech, které upravuje toto nařízení, 

v rámci pracovních ujednání uzavřených 

s těmito subjekty v souladu se Smlouvou a 

s ustanoveními, jež se týkají jejich 

pravomocí. Správní rada rozhoduje 

Agentura spolupracuje se subjekty OSN a 

s mezinárodními organizacemi, zejména 

s UNHCR, s Úřadem vysokého komisaře 

OSN pro lidská práva a s IOM, 

v oblastech, které upravuje toto nařízení, 

v rámci pracovních ujednání uzavřených 

s těmito subjekty v souladu se Smlouvou a 
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o pracovních ujednáních, která podléhají 

předchozímu schválení Komise. 

s ustanoveními, jež se týkají jejich 

pravomocí. Správní rada rozhoduje 

o pracovních ujednáních, která podléhají 

předchozímu schválení Komise. Agentura 

informuje o každém takovém pracovním 

ujednání Evropský parlament. 

 

Pozměňovací návrh  75 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členem správní rady je jeden 

zástupce UNHCR, avšak bez hlasovacího 

práva. 

2. Členem správní rady je jeden 

zástupce UNHCR a jeden zástupce 

Agentury Evropské unie pro základní 

práva (FRA), avšak bez hlasovacího práva. 

 

Pozměňovací návrh  76 

Návrh nařízení 

Článek 54 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 54a 

 Ochrana základních práv a mechanismus 

pro vyřizování stížností 

 1.  Agentura při plnění svých úkolů 

podle tohoto nařízení zaručuje ochranu 

základních práv v souladu s příslušnými 

právními předpisy Unie, zejména Listinou 

základních práv Evropské unie, 

příslušnými mezinárodními právními 

předpisy, včetně úmluvy z roku 1951, 

protokolu z roku 1967, právních norem 

přijatých v souvislosti se společným 

evropským azylovým systémem 

a povinností týkajících se přístupu 

k mezinárodní ochraně a jejímu obsahu. 

 2.  Za tímto účelem agentura 

vypracuje, dále rozvíjí a provádí strategii 

pro oblast základních práv, včetně 

účinného mechanismu sledování 
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dodržování základních práv při všech 

činnostech agentury a mechanismu pro 

vyřizování stížností.  

 

Pozměňovací návrh  77 

Návrh nařízení 

Čl. 60 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Agentura uplatňuje bezpečnostní 

předpisy Komise stanovené v rozhodnutích 

Komise (EU, Euratom) 2015/44335 

a 2015/444.36 Tyto předpisy se uplatní 

zejména na výměnu, zpracování 

a uchovávání utajovaných skutečností. 

1. Agentura uplatňuje bezpečnostní 

předpisy Komise stanovené v rozhodnutích 

Komise (EU, Euratom) 2015/44335 

a 2015/44436, jakož i platné předpisy 

o ochraně osobních údajů. Tyto předpisy 

se uplatní zejména na výměnu, zpracování 

a uchovávání utajovaných skutečností. 

__________________ __________________ 

35 Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 

2015/443 ze dne 13. března 2015 

o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 

17.3.2015, s. 41). 

35 Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 

2015/443 ze dne 13. března 2015 

o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 

17.3.2015, s. 41). 

36 Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 

2015/444 ze dne 13. března 2015 

o bezpečnostních pravidlech na ochranu 

utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 

17.3.2015, s. 53). 

36 Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 

2015/444 ze dne 13. března 2015 

o bezpečnostních pravidlech na ochranu 

utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 

17.3.2015, s. 53). 
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12.10.2016 

STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO VÝBORU 

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro azyl a 

o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)) 

Navrhovatel: Jens Geier 

 

 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Komise předložila toto nařízení v rámci většího balíčku reforem společného evropského 

azylového systému, který obsahuje rovněž návrhy na reformu dublinského systému a systému 

Eurodac. Na obecnější úrovni představuje tento návrh další krok učiněný v návaznosti na 

evropský program pro migraci, jenž byl přijat minulý rok.  

Navrhovatel by rád upozornil na skutečnost, že navrhovaná proměna Evropského podpůrného 

úřadu pro otázky azylu v plnohodnotnou Agenturu EU pro azyl je nezbytným doplňkem k již 

přijatému balíčku opatření týkajících se evropské pohraniční a pobřežní stráže. Abychom se 

vyhnuli tomu, že by aktuální výzva spočívající v příchodu nebývalého počtu migrantů 

hledajících útočiště v Evropě vedla k výlučně restriktivnímu přístupu, je klíčové posílit 

aspekty týkající se ochrany, a to v rámci souběžného procesu směřujícího k zajištění 

dodržování lidskoprávních standardů zakotvených ve Smlouvách a v Listině základních práv.  

V Evropské unii s otevřenými vnitřními hranicemi se vnější hranice stávají společným 

zájmem všech členských států. Otázky hranic a azylu tedy logicky vyžadují společnou 

evropskou odpověď. Jen ve vzácných případech je evropská přidaná hodnota tak zjevná, jako 

je tomu zde, a navrhovatel tudíž podporuje posílení evropského zapojení do této oblasti. 

Financování těchto úkolů z rozpočtu Unie je rovněž otázkou solidarity, neboť otevřené 

hranice jsou přínosem pro občany ze všech členských států, jen několik členských států však 

musí skutečně čelit úkolu, který představuje zabezpečení hranice a přijímání migrantů.  

Navrhovatel nicméně zdůrazňuje, že rozpočet EU je k řešení těchto problémů špatně 

uzpůsoben, protože okruh 3 je zdaleka nejmenším okruhem víceletého finančního rámce 

(VFR). Navrhovatel je tudíž přesvědčen, že je nezbytné co nejdříve revidovat stávající VFR 

směrem vzhůru a výrazně navýšit strop okruhu 3. 

Rozpočtové dopady tohoto návrhu činí 363,963 milionů EUR na období 2017–2020. 



 

PE589.110v02-00 144/158 RR\1113452CS.docx 

CS 

Souběžně s finančními prostředky má být navýšen rovněž počet pracovních míst až na 

celkových 500 v roce 2020. Navrhovatel sice souhlasí s navrhovaným finančním výkazem, 

domnívá se však, že se jedná spíše o orientační plánování, neboť počet přicházejících 

migrantů je vzhledem k nestabilnímu bezpečnostnímu prostředí v evropském sousedství 

a mimo něj nepředvídatelný. Rozpočtový orgán musí být připraven adaptovat své plánování, 

pokud se objeví nové potřeby. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako 

věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Ve svém sdělení ze dne 6. dubna 

2016 stanovila Komise své možnosti pro 

zlepšení evropského azylového systému, a 

to vytvoření udržitelného a spravedlivého 

systému pro určení členských států 

odpovědných za žadatele o azyl, posílení 

systému Eurodac, dosažení větší 

konvergence v azylovém systému a 

předcházení druhotnému pohybu a 

vytvoření posíleného mandátu Evropského 

podpůrného úřadu pro otázky azylu. 

Uvedené sdělení je v souladu s výzvami 

Evropské rady ze dne 18. února 2016, které 

vybízejí k dosažení pokroku v oblasti 

reformy stávajícího rámce EU s cílem 

zajistit humánní a účinnou azylovou 

politiku. Navrhuje také další postup v 

souladu s holistickým přístupem k migraci, 

který stanovil Evropský parlament ve své 

zprávě z vlastního podnětu ze dne 12. 

dubna 2016. 

(3) Ve svém sdělení ze dne 6. dubna 

2016 stanovila Komise své možnosti pro 

zlepšení evropského azylového systému, a 

to vytvoření udržitelného a spravedlivého 

systému pro určení členských států 

odpovědných za žadatele o azyl, posílení 

systému Eurodac, dosažení větší 

konvergence v azylovém systému přijetím 

nového nařízení, kterým se zavede 

jednotný společný evropský azylový 

systém, nového nařízení o podmínkách, 

které musí žadatelé o azyl splnit, a pomocí 

cílených změn směrnice o podmínkách 

přijímání a dále možnosti pro předcházení 

druhotnému pohybu a vytvoření posíleného 

mandátu Evropského podpůrného úřadu 

pro otázky azylu. Uvedené sdělení je v 

souladu s výzvami Evropské rady ze dne 

18. února 2016, které vybízejí k dosažení 

pokroku v oblasti reformy stávajícího 

rámce EU s cílem zajistit humánní a 

účinnou azylovou politiku. Navrhuje také 

další postup v souladu s holistickým 

přístupem k migraci, který stanovil 

Evropský parlament ve své zprávě z 

vlastního podnětu ze dne 12. dubna 2016. 
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Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Úkoly Evropského podpůrného 

úřadu pro otázky azylu by měly být 

rozšířeny a, aby se tyto změny zohlednily, 

úřad by měl být přejmenován na Agenturu 

Evropské unie pro azyl. Tato agentura by 

měla být odborným centrem a její hlavní 

úlohou by mělo být posilování praktické 

spolupráce a výměny informací mezi 

členskými státy v otázkách azylu, podpora 

právních předpisů a provozních norem 

Unie s cílem zajistit vysoký stupeň 

jednotnosti, pokud se jedná o azylová 

řízení, podmínky přijímání a posouzení 

potřeb ochrany v celé Unii, monitorování 

operativního a technického uplatňování 

právních předpisů a norem Unie v otázkách 

azylu, podpora dublinského systému a 

poskytování zvýšené operativní a technické 

podpory členským státům za účelem řízení 

azylových a přijímacích systémů, a to 

zejména těch členských států, jejichž 

azylové a přijímací systémy jsou vystaveny 

neúměrnému tlaku. 

(6) Úkoly Evropského podpůrného 

úřadu pro otázky azylu by měly být 

rozšířeny a, aby se tyto změny zohlednily, 

úřad by měl být přejmenován na Agenturu 

Evropské unie pro azyl. Tato agentura by 

měla být odborným centrem a jejími 

hlavními úlohami by mělo být posilování 

praktické spolupráce a výměny informací 

mezi členskými státy v otázkách azylu, 

podpora právních předpisů a provozních 

norem Unie s cílem zajistit vysoký stupeň 

jednotnosti, pokud se jedná o azylová 

řízení, podmínky přijímání a posouzení 

potřeb ochrany v celé Unii, vyhodnocování 

a monitorování operativního a technického 

uplatňování právních předpisů a norem 

Unie v otázkách azylu, podpora 

dublinského systému a poskytování 

zvýšené operativní a technické podpory 

členským státům za účelem řízení 

azylových a přijímacích systémů, a to 

zejména těch členských států, jejichž 

azylové a přijímací systémy jsou vystaveny 

neúměrnému tlaku. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Agentura Evropské unie pro azyl 

by měla mít k dispozici dostatečné 

finanční prostředky a dostatek personálu, 

aby se zajistila její nezávislost a schopnost 

vykonávat řádně své povinnosti, a to 

včetně sestavování týmů odborníků z řad 

vlastního personálu, jež by odpovídaly za 
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postupy vyhodnocování a monitorování 

azylových a přijímacích systémů. 

Odůvodnění 

Počet pracovníků agentury by měl podle plánů do roku 2020 dosáhnout 500. Protože ale plán 

pracovních míst nelze do nařízení zahrnout, mělo by se zajistit, že agentura bude mít dostatek 

vlastního personálu, aby mohla účinně vykonávat své povinnosti a aby byla zajištěna její 

nestrannost. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla úzce spolupracovat s Komisí a s 

orgány členských států příslušnými pro 

oblast azylu, s vnitrostátními službami 

působícími v oblasti přistěhovalectví a 

azylu či jinými službami a využívat 

kapacity a odborné znalosti těchto služeb. 

Členské státy by měly s agenturou 

spolupracovat, aby bylo zajištěno, že bude 

schopna provádět svůj mandát. V tomto 

ohledu je důležité, aby agentura a členské 

státy jednaly v dobré víře a aby si včas 

vyměňovaly přesné informace. Jakékoliv 

poskytování statistických údajů by mělo 

splňovat technické a metodické specifikace 

uvedené v nařízení (ES) č. 862/20078. 

(7) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla úzce spolupracovat s Komisí, s 

agenturami Unie, zejména s Evropskou 

pohraniční a pobřežní stráží, a s orgány 

členských států příslušnými pro oblast 

azylu, s vnitrostátními službami působícími 

v oblasti přistěhovalectví a azylu či jinými 

službami a využívat kapacity a odborné 

znalosti těchto služeb. Členské státy by 

měly s agenturou spolupracovat, aby bylo 

zajištěno, že bude schopna provádět svůj 

mandát. V tomto ohledu je důležité, aby 

agentura a členské státy jednaly v dobré 

víře a aby si včas vyměňovaly přesné 

informace. Jakékoliv poskytování 

statistických údajů by mělo splňovat 

technické a metodické specifikace uvedené 

v nařízení (ES) č. 862/20078. 

__________________ __________________ 

8Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 

o statistice Společenství v oblasti migrace a 

mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení 

Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování 

statistik o zahraničních pracovnících (Úř. 

věst. L 199, 31.7.2007, s. 23). 

8Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 

o statistice Společenství v oblasti migrace a 

mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení 

Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování 

statistik o zahraničních pracovnících (Úř. 

věst. L 199, 31.7.2007, s. 23). 

Odůvodnění 

Podle čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení agentura úzce spolupracuje s Evropskou pohraniční a 
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pobřežní stráží a konkrétně spoléhá na analýzu rizik, kterou Evropská pohraniční a pobřežní 

stráž zpracovává, aby se zajistila co největší konzistentnost. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla v úzké spolupráci s Komisí, a aniž by 

byla dotčena odpovědnost Komise jako 

strážkyně Smluv, zavést mechanismus 

umožňující monitorovat a posuzovat 

provádění společného evropského 

azylového systému, dodržování provozních 

norem, pokynů a osvědčených postupů v 

oblasti azylu ze strany členských států a 

ověřovat fungování azylových a 

přijímacích systémů členských států. Toto 

monitorování a posuzování by mělo být 

komplexní a mělo by být založeno zejména 

na informacích poskytnutých členskými 

státy, na analýze informací o situaci v 

oblasti azylu vypracované agenturou, na 

kontrolách na místě a na výběru případů. 

Agentura by měla podávat zprávy o svých 

zjištěních správní radě, která by tyto 

zprávy měla následně přijímat. Výkonný 

ředitel by měl po konzultaci s Komisí 

vypracovat návrhy doporučení dotčenému 

členskému státu, ve kterých nastíní 

potřebná opatření k řešení závažných 

nedostatků, která budou následně přijata 

správní radou jako doporučení. 

(14) Agentura Evropské unie pro azyl by 

měla v úzké spolupráci s Komisí, a aniž by 

byla dotčena odpovědnost Komise jako 

strážkyně Smluv, zavést mechanismus 

umožňující monitorovat a posuzovat 

provádění společného evropského 

azylového systému, dodržování provozních 

norem, pokynů a osvědčených postupů v 

oblasti azylu ze strany členských států a 

ověřovat fungování azylových a 

přijímacích systémů členských států. Toto 

monitorování a posuzování by mělo být 

komplexní a mělo by být založeno zejména 

na informacích poskytnutých členskými 

státy, na analýze informací o situaci v 

oblasti azylu vypracované agenturou, na 

kontrolách na místě a na výběru případů. 

Agentura by měla podávat zprávy o svých 

zjištěních správní radě, která by tyto 

zprávy měla následně přijímat a posílat je 

Evropskému parlamentu a Komisi. 

Výkonný ředitel by měl po konzultaci s 

Komisí vypracovat návrhy doporučení 

dotčenému členskému státu, ve kterých 

nastíní potřebná opatření k řešení 

závažných nedostatků, která budou 

následně přijata správní radou jako 

doporučení. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (26a) Mělo by být učiněno maximum pro 
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zajištění humánních životních podmínek v 

členských státech a uprchlických 

táborech, zejména s ohledem na zdravotní 

péči, přístup ke vzdělání a poskytnutí 

možnosti pracovat. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (26b) Měly by být dodržovány zásady 

optimálního financování uprchlických 

táborů a přidělování prostředků, aby byla 

přesídleným osobám zajištěna možnost 

pokračovat v důstojném životě. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 30 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (30a) Je důležité, aby členské státy i 

nadále přispívaly finančními i jinými 

prostředky k účinnému řešení uprchlické 

krize. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Agentura úzce spolupracuje s 

Komisí a orgány členských států 

příslušnými pro oblast azylu, s 

vnitrostátními službami působícími v 

oblasti přistěhovalectví a azylu a s jinými 

vnitrostátními službami. Plněním úkolů 

agentury nejsou dotčeny úkoly jiných 

příslušných subjektů Unie, přičemž 

2. Agentura úzce spolupracuje s 

Komisí a s příslušnými agenturami Unie, 

zejména s Evropskou pohraniční a 

pobřežní stráží, a orgány členských států 

příslušnými pro oblast azylu, s 

vnitrostátními službami působícími v 

oblasti přistěhovalectví a azylu a s jinými 

vnitrostátními službami. Plněním úkolů 
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agentura úzce spolupracuje s těmito 

subjekty a s Úřadem vysokého komisaře 

OSN pro uprchlíky (UNHCR). 

agentury nejsou dotčeny úkoly jiných 

příslušných subjektů Unie, přičemž 

agentura úzce spolupracuje s těmito 

subjekty a s Úřadem vysokého komisaře 

OSN pro uprchlíky (UNHCR). 

Odůvodnění 

Podle čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení agentura úzce spolupracuje s Evropskou pohraniční a 

pobřežní stráží a konkrétně spoléhá na analýzu rizik, kterou Evropská pohraniční a pobřežní 

stráž zpracovává, aby se zajistila co největší konzistentnost. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za tímto účelem agentura úzce 

spolupracuje s Evropskou agenturou pro 

řízení operativní spolupráce na vnějších 

hranicích členských států Evropské unie a 

spoléhá se zejména na analýzu rizik 

provedenou touto agenturou s cílem zajistit 

co nejvyšší úroveň konzistentnosti a 

sbližování informací poskytnutých oběma 

agenturami. 

Za tímto účelem agentura úzce 

spolupracuje s Evropskou pohraniční a 

pobřežní stráží a spoléhá se zejména na 

analýzu rizik provedenou touto agenturou s 

cílem zajistit co nejvyšší úroveň 

konzistentnosti a sbližování informací 

poskytnutých oběma agenturami. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Agentura standardizuje práci 

vykonávanou v členských státech, aniž by 

porušovala zásadu subsidiarity, za účelem 

vytvoření evropské informační sítě, která 

zajistí, že systémy příslušných orgánů 

členských států se řídí srovnatelnými 

společnými standardy. 
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Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Agentura poskytne Komisi na její 

žádost informace o konkrétních třetích 

zemích, jejichž zařazení do společného 

seznamu EU bezpečných zemí původu by 

mohlo být zvažováno v souladu s 

nařízením (EU) č. XXX/XXX. 

2. Agentura poskytne Komisi z vlastní 

iniciativy nebo bezvýhradně na její žádost 

informace o konkrétních třetích zemích, 

jejichž zařazení do společného seznamu 

EU bezpečných zemí původu by mohlo být 

zvažováno v souladu s nařízením (EU) č. 

XXX/XXX. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Agentura poskytne členským 

státům na jejich žádost pomoc při 

uplatňování provozních norem, pokynů a 

osvědčených postupů na jejich azylové a 

přijímací systémy tím, že jim poskytne 

nezbytné odborné znalosti nebo operativní 

a technickou pomoc. 

3. Agentura poskytne členským 

státům z vlastní iniciativy nebo 

bezvýhradně na žádost Komise nebo na 

jejich žádost pomoc při uplatňování 

provozních norem, pokynů a osvědčených 

postupů na jejich azylové a přijímací 

systémy tím, že jim poskytne nezbytné 

odborné znalosti nebo operativní a 

technickou pomoc. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Agentura posoudí připravenost 

členských států čelit výzvám vyvolaným 

potenciálním nepřiměřeným tlakem na 

jejich azylové a přijímací systémy. 

Agentura může požádat členské státy, aby 

jí poskytly své pohotovostní plány 

obsahující opatření, která budou přijata s 

cílem takový potenciální nepřiměřený tlak 

3. Agentura v úzké spolupráci s 

Evropskou pohraniční a pobřežní stráží 

posoudí připravenost členských států čelit 

výzvám vyvolaným potenciálním 

nepřiměřeným tlakem na jejich azylové a 

přijímací systémy. Agentura může požádat 

členské státy, aby jí poskytly své 

pohotovostní plány obsahující opatření, 
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řešit, a v případě potřeby pomůže členským 

státům při přípravě a přezkumu těchto 

pohotovostních plánů. 

která budou přijata s cílem takový 

potenciální nepřiměřený tlak řešit, a v 

případě potřeby pomůže členským státům 

při přípravě a přezkumu těchto 

pohotovostních plánů. 

Odůvodnění 

Podle čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení agentura úzce spolupracuje s Evropskou pohraniční a 

pobřežní stráží a konkrétně spoléhá na analýzu rizik, kterou Evropská pohraniční a pobřežní 

stráž zpracovává, aby se zajistila co největší konzistentnost. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Aby agentura mohla vykonávat 

svou povinnost účinně, nestranně a 

nezávisle monitorovat a vyhodnocovat 

provádění společného evropského 

azylového systému a azylových a 

přijímacích systémů členských států, má k 

dispozici dostatečný počet stálých i 

dočasných zaměstnanců a přiměřené 

finanční zdroje. 

Odůvodnění 

Monitorování a vyhodnocování společného evropského azylového systému by měli provádět 

pracovníci agentury, kteří byli pro tuto činnost vyškoleni, a nikoli vyslaní odborníci. Počet 

pracovníků agentury by měl podle plánů do roku 2020 dosáhnout 500. Protože ale plán 

pracovních míst nelze do nařízení zahrnout, mělo by se zajistit, že agentura bude mít dostatek 

vlastního personálu, aby mohla účinně vykonávat své povinnosti a aby byla zajištěna její 

nestrannost. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Víceletý program obsahuje seznam 

členských států, jejichž azylové a přijímací 

Víceletý program obsahuje seznam 

členských států, jejichž azylové a přijímací 



 

PE589.110v02-00 152/158 RR\1113452CS.docx 

CS 

systémy budou každoročně monitorovány, 

a zajistí, že každý členský stát bude 

monitorován nejméně jednou za pět let. 

systémy budou každoročně monitorovány, 

a zajistí, že každý členský stát bude 

monitorován nejméně jednou za dva roky. 

Odůvodnění 

Zdá se nám rozumnější, aby agentura vyhodnocovala členské státy nejméně jednou za dva 

roky. Pětiletý odstup mezi jednotlivými vyhodnoceními je příliš velký. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Výkonný ředitel předá návrh 

zprávy týmu odborníků dotčenému 

členskému státu, který se k tomuto návrhu 

zprávy vyjádří. Výkonný ředitel poté 

předloží návrh zprávy správní radě, 

přičemž zohlední připomínky dotčeného 

členského státu. Správní rada přijme 

monitorovací zprávu a předá ji Komisi. 

3. Výkonný ředitel předá návrh 

zprávy týmu odborníků dotčenému 

členskému státu, který se k tomuto návrhu 

zprávy vyjádří. Výkonný ředitel poté 

předloží návrh zprávy správní radě, 

přičemž zohlední připomínky dotčeného 

členského státu. Správní rada přijme 

monitorovací zprávu a předá ji 

Evropskému parlamentu a Komisi. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy mohou agenturu 

požádat o pomoc při plnění svých závazků, 

pokud jde o azyl, zejména pokud je jejich 

azylový a přijímací systém vystaven 

nepřiměřenému tlaku. 

1. Členské státy mohou agenturu 

požádat o pomoc při plnění svých závazků, 

pokud jde o azyl, zejména pokud je jejich 

azylový a přijímací systém vystaven 

nepřiměřenému tlaku. Agentura stanoví 

společná kritéria pro vymezení takového 

tlaku. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 3 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Agentura po omezenou dobu 

organizuje a koordinuje jedno nebo vícero 

z následujících operativních a technických 

opatření: 

3. Agentura po omezenou dobu, 

kterou sama stanoví, organizuje a 

koordinuje jedno nebo vícero z 

následujících operativních a technických 

opatření: 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 3 – bod i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) pomáhat členským státům 

zajišťovat dodržování veškerých 

nezbytných práv dětí a opatření na ochranu 

dítěte; 

i) pomáhat členským státům 

zajišťovat dodržování veškerých 

nezbytných práv dětí a opatření na ochranu 

dítěte a dodržování práv žen; 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Výkonný ředitel a hostitelský 

členský stát vypracují operační plán do tří 

pracovních dnů ode dne, kdy je přijato 

rozhodnutí o vyslání azylových 

podpůrných týmů. 

4. Výkonný ředitel a hostitelský 

členský stát vypracují operační plán do tří 

pracovních dnů ode dne, kdy je přijato 

rozhodnutí o vyslání azylových 

podpůrných týmů, ne však později než dva 

týdny od obdržení žádosti o pomoc. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Správní rada stanoví a podle 

potřeby aktualizuje prováděcí pravidla pro 

vyplácení denních cestovních náhrad 

odborníkům vyslaným členskými státy do 

2. Správní rada stanoví a podle 

potřeby aktualizuje prováděcí pravidla pro 

vyplácení odměn a denních cestovních 

náhrad odborníkům vyslaným členskými 
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azylových podpůrných týmů. státy do azylových podpůrných týmů. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1.  Agentura spolupracuje s 

agenturami, subjekty a úřady Unie, jejichž 

činnost souvisí s její oblastí působnosti, 

zejména s Agenturou Evropské unie pro 

základní práva a s Evropskou agenturou 

pro řízení operativní spolupráce na 

vnějších hranicích členských států 

Evropské unie, a které jsou příslušné pro 

záležitosti, které upravuje toto nařízení. 

1.  Agentura spolupracuje s 

agenturami, subjekty a úřady Unie, jejichž 

činnost souvisí s její oblastí působnosti, 

zejména s Agenturou Evropské unie pro 

základní práva a s Evropskou pohraniční a 

pobřežní stráží, a které jsou příslušné pro 

záležitosti, které upravuje toto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – odst. 4 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a.  Ve vhodných případech by mělo 

být zváženo, zda by bylo možné sdílet 

administrativní úkoly mezi těmito orgány, 

nebo tyto úkoly rozdělit mezi ně. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 52 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Agentura předá do 31. března následujícího 

rozpočtového roku zprávu o rozpočtovém a 

finančním řízení Evropskému parlamentu, 

Radě a Účetnímu dvoru. 

Agentura předá do 31. března následujícího 

rozpočtového roku zprávu o rozpočtovém a 

finančním řízení Evropskému parlamentu, 

Radě a Účetnímu dvoru. Zpráva poskytne 

podrobné informace o výdajích spojených 

s každým jednotlivým úkolem stanoveným 
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v článku 2. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Nejpozději do tří let ode dne vstupu tohoto 

nařízení v platnost a poté každých pět let 

zadá Komise hodnocení, v němž posoudí 

zejména výkonnost agentury ve vztahu k 

jejím cílům, mandátu a úkolům. Toto 

hodnocení posoudí vliv agentury na 

praktickou spolupráci v otázkách azylu a 

společného evropského azylového 

systému. Při hodnocení se patřičně 

zohlední pokrok, jehož bylo dosaženo v 

rámci mandátu agentury, a mimo jiné se 

posoudí, zda je pro zajištění účinné 

solidarity a sdílení odpovědnosti se 

členskými státy, které jsou vystaveny 

mimořádnému tlaku, potřeba dodatečných 

opatření. 

Nejpozději do tří let ode dne vstupu tohoto 

nařízení v platnost a poté každých pět let 

předloží Komise hodnocení, v němž 

posoudí zejména výkonnost agentury ve 

vztahu k jejím cílům, mandátu a úkolům. 

Toto hodnocení posoudí vliv agentury na 

praktickou spolupráci v otázkách azylu a 

společného evropského azylového 

systému. Při hodnocení se patřičně 

zohlední pokrok, jehož bylo dosaženo v 

rámci mandátu agentury, a mimo jiné se 

posoudí, zda je pro zajištění účinné 

solidarity a sdílení odpovědnosti se 

členskými státy, které jsou vystaveny 

mimořádnému tlaku, potřeba dodatečných 

opatření. 

Odůvodnění 

V nařízení není třeba vymezit, zda Komise studii zadá (ve smyslu jejího zadání externí třetí 

straně) nebo sama vypracuje interně. 
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9 - 

ECR 

EFDD 

ENF 

NI 

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens, Branislav Škripek 

Kristina Winberg 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky 

Udo Voigt 

 

6 0 

EFDD 

GUE/NGL 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sabine Lösing 

 

Význam zkratek: 

+ : pro 

- : proti 

0 : zdrželi se 

 

 


