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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Komise Evropskému parlamentu a Radě předložila návrh usilující o vytvoření společného 

seznamu EU bezpečných zemí původu na základě společných kritérií stanovených ve 

směrnici 2013/32/EU. Na základě informací získaných od Evropské služby pro vnější činnost, 

členských států, Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO), Rady Evropy, 

Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a dalších relevantních mezinárodních 

organizací je v tomto stádiu navrženo, aby tento seznam zahrnoval 6 zemí západního Balkánu 

a Turecko.  

Navrhovatel vítá tento návrh, který by měl napomoci rychlému vyřizování žádostí o azyl 

předložených osobami, které z těchto zemí pocházejí, a omezit rozdíly mezi stávajícími 

vnitrostátními seznamy. Návrh zahrnuje ustanovení o pravidelném přezkumu situace 

v zemích na společném seznamu a o odstranění země ze seznamu v případě náhlé změny 

situace. 

Je důležité vyzdvihnout, že zahrnutí země na seznam nemůže zakládat absolutní záruku 

bezpečnosti státních příslušníků této země, a tudíž nezbavuje nutnosti provést odpovídající 

individuální přezkoumání jejich žádostí o mezinárodní ochranu. 

Navrhovatel konstatuje, že v případě Turecka je míra žádostí o azyl, které jsou členskými 

státy EU vyhodnoceny jako opodstatněné, poměrně vysoká, což ukazuje, že v této zemi 

i nadále dochází k diskriminaci a porušování lidských práv osob náležících ke zranitelným 

skupinám. Navrhovatel sice souhlasí se závěrem Komise, podle nějž je Turecko bezpečnou 

zemí původu ve smyslu směrnice 2013/32/EU, považuje však za obzvláště důležité, aby bylo 

zajištěno, že bude plně dodržována povinnost individuálně přezkoumávat žádosti o azyl. 

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 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) V souladu s Úmluvou OSN o 

právech dítěte z roku 1989, Listinou 

základních práv Evropské unie a 

Evropskou úmluvou o ochraně lidských 

práv a základních svobod by se mělo 

uplatňování tohoto nařízení ze strany 

členských států řídit v prvé řadě nejlepším 

zájmem dítěte a respektováním rodinného 

života. Dále by se měla věnovat zvláštní 
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pozornost zranitelným osobám ve smyslu 

čl. 20 odst. 3 směrnice 2011/95/EU, jakož 

i příslušníkům etnických menšin a 

lesbických žen, gayů, bisexuálů, 

transsexuálů a intersexuálů (LGBTI). 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Komise by měla pravidelně 

přezkoumávat situaci v třetích zemích, 

které jsou uvedeny na společném seznamu 

EU bezpečných zemí původu. V případě 

náhlé změny k horšímu ve třetí zemi na 

seznamu by Komisi měla být svěřena 

pravomoc přijmout akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 290 

Smlouvy o fungování Evropské unie, aby 

mohla na dobu jednoho roku pozastavit 

zahrnutí třetí země do seznamu, jestliže má 

na základě odůvodněného posouzení za to, 

že již nejsou splněny podmínky stanovené 

ve směrnici 2013/32/EU umožňující 

nahlížet na třetí zemi jako na bezpečnou 

zemi původu. Pro účely odůvodněného 

posouzení by měla Komise přihlédnout k 

řadě dostupných informačních zdrojů, 

zejména svým výročním zprávám o 

pokroku týkajícím se třetích zemí 

označených Evropskou radou za 

kandidátské země, pravidelným zprávám 

Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) 

a informacím od členských států, Evropské 

podpůrného úřadu pro otázky azylu 

(EASO), Vysokého komisaře OSN pro 

uprchlíky (UNHCR), Rady Evropy a 

dalších relevantních mezinárodních 

organizací. Komise by měla moci 

prodloužit pozastavení zařazení třetí země 

do společného seznamu EU o dobu nejvýše 

jednoho roku v případě, že navrhla změnu 

nařízení za účelem vyřazení této třetí země 

ze společného seznamu EU bezpečných 

zemi původu. Je obzvláště důležité, aby 

(6) Komise by měla průběžně 

monitorovat situaci v třetích zemích, které 

jsou uvedeny na společném seznamu EU 

bezpečných zemí původu, a provádět v této 

souvislosti přezkumy alespoň jednou za 

půl roku. V případě náhlé změny k 

horšímu ve třetí zemi na seznamu by 

Komisi měla být svěřena pravomoc 

přijmout akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 290 Smlouvy o 

fungování Evropské unie, aby mohla na 

dobu jednoho roku pozastavit zahrnutí třetí 

země do seznamu, jestliže má na základě 

odůvodněného posouzení za to, že již 

nejsou splněny podmínky stanovené ve 

směrnici 2013/32/EU umožňující nahlížet 

na třetí zemi jako na bezpečnou zemi 

původu. Pro účely odůvodněného 

posouzení by měla Komise přihlédnout k 

řadě dostupných informačních zdrojů, 

zejména svým výročním zprávám o 

pokroku týkajícím se třetích zemí 

označených Evropskou radou za 

kandidátské země, pravidelným zprávám 

Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) 

a informacím od členských států, Evropské 

podpůrného úřadu pro otázky azylu 

(EASO), Vysokého komisaře OSN pro 

uprchlíky (UNHCR), Rady Evropy a 

dalších relevantních mezinárodních 

organizací. Delegace EU v těchto zemích 

by měly být pověřeny sledováním případů 

refoulement a neprodleně o nich podávat 

zprávy. Komise by měla moci prodloužit 

pozastavení zařazení třetí země do 
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Komise v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i na odborné 

úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v 

přenesené pravomoci by Komise měla 

zajistit, aby byly příslušné dokumenty 

předány současně, včas a vhodným 

způsobem Evropskému parlamentu a Radě. 

společného seznamu EU o dobu nejvýše 

jednoho roku v případě, že navrhla změnu 

nařízení za účelem vyřazení této třetí země 

ze společného seznamu EU bezpečných 

zemi původu. Je obzvláště důležité, aby 

Komise v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i na odborné 

úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v 

přenesené pravomoci by Komise měla 

zajistit, aby byly příslušné dokumenty 

předány současně, včas a vhodným 

způsobem Evropskému parlamentu a Radě. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Pokud jde o Albánii, právní základ 

pro ochranu proti pronásledování a 

špatnému zacházení dostatečně poskytují 

hmotněprávní a procesní právní předpisy o 

lidských právech a zákazu diskriminace, 

včetně členství u všech hlavních 

mezinárodních úmluv o lidských právech. 

Evropský soud pro lidská práva v roce 

2014 shledal porušení lidských práv ve 

čtyřech případech ze 150 stížností. Nejsou 

žádné indicie o případech refoulement 

státních příslušníků Albánie. V roce 2014 

členské státy měly za to, že 7,8 % (1040) 

žádostí o azyl podaných státními 

příslušníky Albánie bylo opodstatněných. 

Nejméně osm členských států určilo 

Albánii za bezpečnou zemi původu. 

Albánie byla Evropskou radou označena za 

kandidátskou zemi. V té době bylo 

zhodnoceno, že Albánie splnila kritéria 

stanovená Evropskou radou na jednání v 

Kodani ve dnech 21. a 22. června 1993, 

která se týkají stability institucí 

zaručujících demokracii, právní stát, lidská 

práva a respektování a ochranu menšin, a 

že tato kritéria bude muset Albánie i nadále 

plnit, aby se mohla stát členem v souladu s 

doporučeními uvedenými ve výroční 

(10) Pokud jde o Albánii, právní základ 

pro ochranu proti pronásledování a 

špatnému zacházení dostatečně poskytují 

hmotněprávní a procesní právní předpisy o 

lidských právech a zákazu diskriminace, 

včetně členství u všech hlavních 

mezinárodních úmluv o lidských právech. 

Evropský soud pro lidská práva v roce 

2014 shledal porušení lidských práv ve 

čtyřech případech. Nejsou žádné indicie o 

případech refoulement státních příslušníků 

Albánie. V roce 2014 členské státy měly za 

to, že 7,8 % (1040) žádostí o azyl 

podaných státními příslušníky Albánie 

bylo opodstatněných. Nejméně osm 

členských států určilo Albánii za 

bezpečnou zemi původu. Albánie byla 

Evropskou radou označena za 

kandidátskou zemi. V té době bylo 

zhodnoceno, že Albánie splnila kritéria 

stanovená Evropskou radou na jednání v 

Kodani ve dnech 21. a 22. června 1993, 

která se týkají stability institucí 

zaručujících demokracii, právní stát, lidská 

práva a respektování a ochranu menšin, a 

že tato kritéria bude muset Albánie i nadále 

plnit, aby se mohla stát členem v souladu s 

doporučeními uvedenými ve výroční 
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zprávě o pokroku. zprávě o pokroku. 

Odůvodnění 

To, že poměr rozsudků, kdy bylo prokázáno porušování práv, je v rámci celkového počtu 

stížností za daný rok poměrně nízký, není významným ukazatelem, ba může být zavádějící, 

protože většina stížností není posuzována meritorně. Část z nich skončí smírem a část zůstane 

nevyřízená. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Pokud jde o Bosnu a Hercegovinu, 

její ústava stanoví základ pro sdílení 

pravomocí mezi konstitutivními národy 

země. Právní základ pro ochranu proti 

pronásledování a špatnému zacházení 

dostatečně poskytují hmotněprávní a 

procesní právní předpisy o lidských 

právech a zákazu diskriminace, včetně 

členství u všech hlavních mezinárodních 

úmluv o lidských právech. Evropský soud 

pro lidská práva v roce 2014 shledal 

porušení lidských práv v pěti případech z 

1196 stížností. Nejsou žádné indicie o 

případech refoulement státních příslušníků 

Bosny a Hercegoviny. V roce 2014 členské 

státy měly za to, že 4,6 % (330) žádostí o 

azyl podaných státními příslušníky Bosny a 

Hercegoviny bylo opodstatněných. 

Nejméně devět členských států určilo 

Bosnu a Hercegovinu za bezpečnou zemi 

původu. 

(11) Pokud jde o Bosnu a Hercegovinu, 

její ústava stanoví základ pro sdílení 

pravomocí mezi konstitutivními národy 

země. Právní základ pro ochranu proti 

pronásledování a špatnému zacházení 

dostatečně poskytují hmotněprávní a 

procesní právní předpisy o lidských 

právech a zákazu diskriminace, včetně 

členství u všech hlavních mezinárodních 

úmluv o lidských právech. Evropský soud 

pro lidská práva v roce 2014 shledal 

porušení lidských práv v pěti případech. 

Nejsou žádné indicie o případech 

refoulement státních příslušníků Bosny a 

Hercegoviny. V roce 2014 členské státy 

měly za to, že 4,6 % (330) žádostí o azyl 

podaných státními příslušníky Bosny a 

Hercegoviny bylo opodstatněných. 

Nejméně devět členských států určilo 

Bosnu a Hercegovinu za bezpečnou zemi 

původu. 

Odůvodnění 

To, že poměr rozsudků, kdy bylo prokázáno porušování práv, je v rámci celkového počtu 

stížností za daný rok poměrně nízký, není významným ukazatelem, ba může být zavádějící, 

protože většina stížností není posuzována meritorně. Část z nich skončí smírem a část zůstane 

nevyřízená. 
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Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Pokud jde o Bývalou jugoslávskou 

republiku Makedonii, právní základ pro 

ochranu proti pronásledování a špatnému 

zacházení dostatečně poskytují základní 

hmotněprávní a procesní právní předpisy o 

lidských právech a zákazu diskriminace, 

včetně členství u všech hlavních 

mezinárodních úmluv o lidských právech. 

Evropský soud pro lidská práva v roce 

2014 shledal porušení lidských práv v šesti 

případech z 502 stížností. Nejsou žádné 

indicie o případech refoulement státních 

příslušníků Bývalé jugoslávské republiky 

Makedonie. V roce 2014 členské státy 

měly za to, že 0,9 % (70) žádostí o azyl 

podaných státními příslušníky Bývalé 

jugoslávské republiky Makedonie bylo 

opodstatněných. Nejméně sedm členských 

států určilo Bývalou jugoslávskou 

republiku Makedonii za bezpečnou zemi 

původu. Bývalá jugoslávská republika 

Makedonie byla Evropskou radou 

označena za kandidátskou zemi. V té době 

bylo zhodnoceno, že Bývalá jugoslávská 

republika Makedonie splnila kritéria 

stanovená Evropskou radou na jednání v 

Kodani ve dnech 21. a 22. června 1993, 

která se týkají stability institucí 

zaručujících demokracii, právní stát, lidská 

práva a respektování a ochranu menšin, a 

že tato kritéria bude muset Bývalá 

jugoslávská republika Makedonie i nadále 

plnit, aby se mohla stát členem v souladu s 

doporučeními uvedenými ve výroční 

zprávě o pokroku. 

(12) Pokud jde o Bývalou jugoslávskou 

republiku Makedonii, právní základ pro 

ochranu proti pronásledování a špatnému 

zacházení dostatečně poskytují základní 

hmotněprávní a procesní právní předpisy o 

lidských právech a zákazu diskriminace, 

včetně členství u všech hlavních 

mezinárodních úmluv o lidských právech. 

Evropský soud pro lidská práva v roce 

2014 shledal porušení lidských práv v šesti 

případech. Nejsou žádné indicie o 

případech refoulement státních příslušníků 

Bývalé jugoslávské republiky Makedonie. 

V roce 2014 členské státy měly za to, že 

0,9 % (70) žádostí o azyl podaných 

státními příslušníky Bývalé jugoslávské 

republiky Makedonie bylo opodstatněných. 

Nejméně sedm členských států určilo 

Bývalou jugoslávskou republiku 

Makedonii za bezpečnou zemi původu. 

Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

byla Evropskou radou označena za 

kandidátskou zemi. V té době bylo 

zhodnoceno, že Bývalá jugoslávská 

republika Makedonie splnila kritéria 

stanovená Evropskou radou na jednání v 

Kodani ve dnech 21. a 22. června 1993, 

která se týkají stability institucí 

zaručujících demokracii, právní stát, lidská 

práva a respektování a ochranu menšin, a 

že tato kritéria bude muset Bývalá 

jugoslávská republika Makedonie i nadále 

plnit, aby se mohla stát členem v souladu s 

doporučeními uvedenými ve výroční 

zprávě o pokroku. 

Odůvodnění 

To, že poměr rozsudků, kdy bylo prokázáno porušování práv, je v rámci celkového počtu 

stížností za daný rok poměrně nízký, není významným ukazatelem, ba může být zavádějící, 

protože většina stížností není posuzována meritorně. Část z nich skončí smírem a část zůstane 

nevyřízená. 
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Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Pokud jde o Černou Horu, právní 

základ pro ochranu proti pronásledování a 

špatnému zacházení dostatečně poskytují 

hmotněprávní a procesní právní předpisy o 

lidských právech a zákazu diskriminace, 

včetně členství u všech hlavních 

mezinárodních úmluv o lidských právech. 

Evropský soud pro lidská práva v roce 

2014 shledal porušení lidských práv v 

jednom případě ze 447 stížností. Nejsou 

žádné indicie o případech refoulement 

státních příslušníků Černé Hory. V roce 

2014 členské státy měly za to, že 3,0 % 

(40) žádostí o azyl podaných státními 

příslušníky Černé Hory bylo 

opodstatněných. Nejméně devět členských 

států určilo Černou Horu za bezpečnou 

zemi původu. Černá Hora byla Evropskou 

radou označena za kandidátskou zemi a 

byla zahájena vyjednávání. V té době bylo 

zhodnoceno, že Černá Hora splnila kritéria 

stanovená Evropskou radou na jednání v 

Kodani ve dnech 21. a 22. června 1993, 

která se týkají stability institucí 

zaručujících demokracii, právní stát, lidská 

práva a respektování a ochranu menšin, a 

že tato kritéria bude muset Černá Hora i 

nadále plnit, aby se mohla stát členem v 

souladu s doporučeními uvedenými ve 

výroční zprávě o pokroku. 

(14) Pokud jde o Černou Horu, právní 

základ pro ochranu proti pronásledování a 

špatnému zacházení dostatečně poskytují 

hmotněprávní a procesní právní předpisy o 

lidských právech a zákazu diskriminace, 

včetně členství u všech hlavních 

mezinárodních úmluv o lidských právech. 

Evropský soud pro lidská práva v roce 

2014 shledal porušení lidských práv v 

jednom případě. Nejsou žádné indicie o 

případech refoulement státních příslušníků 

Černé Hory. V roce 2014 členské státy 

měly za to, že 3,0 % (40) žádostí o azyl 

podaných státními příslušníky Černé Hory 

bylo opodstatněných. Nejméně devět 

členských států určilo Černou Horu za 

bezpečnou zemi původu. Černá Hora byla 

Evropskou radou označena za 

kandidátskou zemi a byla zahájena 

vyjednávání. V té době bylo zhodnoceno, 

že Černá Hora splnila kritéria stanovená 

Evropskou radou na jednání v Kodani ve 

dnech 21. a 22. června 1993, která se týkají 

stability institucí zaručujících demokracii, 

právní stát, lidská práva a respektování a 

ochranu menšin, a že tato kritéria bude 

muset Černá Hora i nadále plnit, aby se 

mohla stát členem v souladu s 

doporučeními uvedenými ve výroční 

zprávě o pokroku. 

Odůvodnění 

To, že poměr rozsudků, kdy bylo prokázáno porušování práv, je v rámci celkového počtu 

stížností za daný rok poměrně nízký, není významným ukazatelem, ba může být zavádějící, 

protože většina stížností není posuzována meritorně. Část z nich skončí smírem a část zůstane 

nevyřízená. 
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Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Pokud jde o Srbsko, ústava stanoví 

základ pro samosprávu menšin v oblasti 

vzdělávání, používání jazyka, informací a 

kultury. Právní základ pro ochranu proti 

pronásledování a špatnému zacházení 

dostatečně poskytují hmotněprávní a 

procesní právní předpisy o lidských 

právech a zákazu diskriminace, včetně 

členství u všech hlavních mezinárodních 

úmluv o lidských právech. Evropský soud 

pro lidská práva v roce 2014 shledal 

šestnáct případů porušení lidských práv z 

11 490 stížností. Nejsou žádné indicie o 

případech refoulement státních příslušníků 

Srbska. V roce 2014 členské státy měly za 

to, že 1,8 % (400) žádostí o azyl podaných 

státními příslušníky Srbska bylo 

opodstatněných. Nejméně devět členských 

států určilo Srbsko za bezpečnou zemi 

původu. Srbsko bylo Evropskou radou 

označeno za kandidátskou zemi a byla 

zahájena vyjednávání. V té době bylo 

zhodnoceno, že Srbsko splnilo kritéria 

stanovená Evropskou radou na jednání v 

Kodani ve dnech 21. a 22. června 1993, 

která se týkají stability institucí 

zaručujících demokracii, právní stát, lidská 

práva a respektování a ochranu menšin, a 

že tato kritéria bude muset Srbsko i nadále 

plnit, aby se mohlo stát členem v souladu s 

doporučeními uvedenými ve výroční 

zprávě o pokroku. 

(15) Pokud jde o Srbsko, ústava stanoví 

základ pro samosprávu menšin v oblasti 

vzdělávání, používání jazyka, informací a 

kultury. Právní základ pro ochranu proti 

pronásledování a špatnému zacházení 

dostatečně poskytují hmotněprávní a 

procesní právní předpisy o lidských 

právech a zákazu diskriminace, včetně 

členství u všech hlavních mezinárodních 

úmluv o lidských právech. Evropský soud 

pro lidská práva v roce 2014 shledal 

šestnáct případů porušení lidských práv. 

Nejsou žádné indicie o případech 

refoulement státních příslušníků Srbska. V 

roce 2014 členské státy měly za to, že 

1,8 % (400) žádostí o azyl podaných 

státními příslušníky Srbska bylo 

opodstatněných. Nejméně devět členských 

států určilo Srbsko za bezpečnou zemi 

původu. Srbsko bylo Evropskou radou 

označeno za kandidátskou zemi a byla 

zahájena vyjednávání. V té době bylo 

zhodnoceno, že Srbsko splnilo kritéria 

stanovená Evropskou radou na jednání v 

Kodani ve dnech 21. a 22. června 1993, 

která se týkají stability institucí 

zaručujících demokracii, právní stát, lidská 

práva a respektování a ochranu menšin, a 

že tato kritéria bude muset Srbsko i nadále 

plnit, aby se mohlo stát členem v souladu s 

doporučeními uvedenými ve výroční 

zprávě o pokroku. 

Odůvodnění 

To, že poměr rozsudků, kdy bylo prokázáno porušování práv, je v rámci celkového počtu 

stížností za daný rok poměrně nízký, není významným ukazatelem, ba může být zavádějící, 

protože většina stížností není posuzována meritorně. Část z nich skončí smírem a část zůstane 

nevyřízená. 
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Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Pokud jde o Turecko, právní základ 

pro ochranu proti pronásledování a 

špatnému zacházení dostatečně poskytují 

hmotněprávní a procesní právní předpisy o 

lidských právech a zákazu diskriminace, 

včetně členství u všech hlavních 

mezinárodních úmluv o lidských právech. 

Evropský soud pro lidská práva v roce 

2014 shledal 94 případů porušení lidských 

práv z 2899 stížností. Nejsou žádné indicie 

o případech refoulement státních 

příslušníků Turecka. V roce 2014 členské 

státy měly za to, že 23,1 % (310) žádostí o 

azyl podaných státními příslušníky 

Turecka bylo opodstatněných. Jeden 

členský stát určil Turecko za bezpečnou 

zemi původu. Turecko bylo Evropskou 

radou označeno za kandidátskou zemi a 

byla zahájena vyjednávání. V té době bylo 

zhodnoceno, že Turecko splnilo kritéria 

stanovená Evropskou radou na jednání v 

Kodani ve dnech 21. a 22. června 1993, 

která se týkají stability institucí 

zaručujících demokracii, právní stát, lidská 

práva a respektování a ochranu menšin, a 

že tato kritéria bude muset Turecko i 

nadále plnit, aby se mohlo stát členem v 

souladu s doporučeními uvedenými ve 

výroční zprávě o pokroku. 

(16) Pokud jde o Turecko, právní základ 

pro ochranu proti pronásledování a 

špatnému zacházení dostatečně poskytují 

hmotněprávní a procesní právní předpisy o 

lidských právech a zákazu diskriminace, 

včetně členství u všech hlavních 

mezinárodních úmluv o lidských právech. 

Evropský soud pro lidská práva v roce 

2014 shledal 94 případů porušení lidských 

práv. Nejsou žádné indicie o případech 

refoulement státních příslušníků Turecka. 

Nicméně v roce 2014 členské státy měly za 

to, že 23,1 % (310) žádostí o azyl 

podaných státními příslušníky Turecka 

bylo opodstatněných. Pouze jeden členský 

stát určil Turecko za bezpečnou zemi 

původu. Turecko bylo Evropskou radou 

označeno za kandidátskou zemi a byla 

zahájena vyjednávání. V té době bylo 

zhodnoceno, že Turecko splnilo kritéria 

stanovená Evropskou radou na jednání v 

Kodani ve dnech 21. a 22. června 1993, 

která se týkají stability institucí 

zaručujících demokracii, právní stát, lidská 

práva a respektování a ochranu menšin, a 

že tato kritéria bude muset Turecko i 

nadále plnit, aby se mohlo stát členem v 

souladu s doporučeními uvedenými ve 

výroční zprávě o pokroku. S ohledem na 

několik hlášených případů porušování 

svobody projevu a na přetrvávající 

ozbrojený konflikt s kurdskou menšinou 

ve východních a jihovýchodních 

regionech Turecka by se posuzování toho, 

jak Turecko v současnosti dodržuje 

kritéria stanovená směrnicí 2013/32/EU, 

mělo provádět obezřetně. Rozhodnutí 

označit Turecko za bezpečnou zemi 

původu by mělo být prováděno s náležitým 

ohledem na ustanovení této směrnice 

týkající se potřeby provádět odpovídající 
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individuální přezkoumání každé žádosti o 

mezinárodní ochranu a za plného 

dodržování povinnosti stanovené v této 

směrnici ohledně provádění osobních 

pohovorů. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise pravidelně přezkoumává 

situaci v třetích zemích, které jsou uvedeny 

na společném seznamu EU bezpečných 

zemí původu, na základě řady 

informačních zdrojů, včetně zejména 

pravidelných zpráv ESVČ a informací od 

členských států, EASO, UNHCR, Rady 

Evropy a dalších relevantních 

mezinárodních organizací. 

2. Komise přezkoumává situaci v 

třetích zemích, které jsou uvedeny na 

společném seznamu EU bezpečných zemí 

původu, dvakrát za rok na základě řady 

informačních zdrojů, včetně zejména 

pravidelných zpráv ESVČ a delegací Unie 

v těchto zemích, jakož i na základě 

informací od členských států, EASO, 

UNHCR, Agentury Evropské unie pro 

základní práva (FRA), Rady Evropy a 

dalších relevantních mezinárodních 

organizací. Náležitě a včas přitom 

informuje Evropský parlament. 

Odůvodnění 

V úvahu je zapotřebí brát všechny významné zdroje informací a Evropský parlament musí být 

jako spoluzákonodárce náležitě a včas obeznamován s vývojem. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komisi je svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 3, za účelem 

pozastavení zařazení třetí země do 

společného seznamu EU bezpečných zemí 

původu. 

4. Komisi je svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 3 za účelem okamžitého 

pozastavení zařazení třetí země do 

společného seznamu EU bezpečných zemí 

původu. Ve lhůtě tří měsíců od tohoto 

pozastavení předloží Komise legislativní 

návrh změny nařízení za účelem vyřazení 
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třetí země ze společného seznamu EU. 

Předpokladem opětovného označení 

dotčené země jako bezpečné je schválení 

změny v souladu s řádným legislativním 

postupem. 

Odůvodnění 

Postup pro pozastavení zařazení určité země do společného seznamu EU a pro její opětovné 

zařazení na tento seznam vyžaduje upřesnění. Akt v přenesené pravomoci má umožňovat 

rychlé jednání ve věci pozastavení, ale neměl by narušit práva Parlamentu jako 

spoluzákonodárce a jeho možnost určit či ovlivnit konečné rozhodnutí. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Evropský parlament a/nebo Rada 

mohou vyzvat Komisi, aby předložila 

návrh na zařazení určité země na 

společný seznam EU bezpečných zemí 

původu nebo na vyřazení určité země z 

tohoto seznamu. 

Odůvodnění 

Aniž je dotčena prvořadá úloha Evropské komise, pokud jde o podávání legislativních 

podnětů, Evropský parlament by měl mít možnost v souladu s článkem 225 SFEU navrhnout, 

aby Komise tuto úlohu naplnila. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. V případě náhlé změny situace v 

třetí zemi, která je uvedena na společném 

seznamu EU bezpečných zemí původu, 

provede Komise odůvodněné posouzení, 

zda daná země plní podmínky stanovené v 

příloze I směrnice 2013/32/EU, a pokud 

tyto podmínky nejsou již plněny, přijme v 

2. V případě náhlé změny situace v 

třetí zemi, která je uvedena na společném 

seznamu EU bezpečných zemí původu, 

provede Komise odůvodněné posouzení, 

zda daná země plní podmínky stanovené v 

příloze I směrnice 2013/32/EU. Pokud tyto 

podmínky nejsou již plněny, přijme v 
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souladu s článkem 290 Smlouvy o 

fungování Evropské unie rozhodnutí, 

kterým pozastaví zařazení této třetí země 

do společného seznamu EU na dobu 

jednoho roku. 

přiměřeném časovém rámci, 

odpovídajícím naléhavosti situace v 

daném místě, a v souladu s článkem 290 

Smlouvy o fungování Evropské unie 

rozhodnutí, kterým pozastaví zařazení této 

třetí země do společného seznamu EU na 

dobu jednoho roku. 

Odůvodnění 

Doba, během níž by Komise měla provést uvedené opodstatněné posouzení, by měla 

odpovídat naléhavosti situace. 
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