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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) Navracení státních příslušníků 

třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 

splňovat podmínky vstupu, pobytu nebo 

bydliště v členských státech, při plném 

dodržování základních práv, zejména 

zásady nenavracení, a v souladu se 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2008/115/ES, je důležitou součástí 

komplexního úsilí o řešení nelegální 

migrace a zvýšení míry navracení 

nelegálních migrantů. 

(1) Navracení státních příslušníků 

třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali 

splňovat podmínky vstupu, pobytu nebo 

bydliště v členských státech, při plném 

dodržování základních práv a zásady 

nenavracení zakotvené v Listině 

základních práv Evropské unie (dále jen 

„Listina“) a v Ženevské úmluvě z roku 

1951 a v souladu se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2008/115/ES, je 

důležitou součástí komplexního úsilí o 

řešení nelegální migrace a řízení migrace v 

úzké spolupráci se třetími zeměmi, které 

jsou zeměmi původu nebo tranzitu. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Členské státy by měly přijmout 

veškerá opatření, která jsou nezbytná k 

navracení neoprávněně pobývajících 

státních příslušníků třetích zemí účinným a 

přiměřeným způsobem v souladu s 

ustanoveními směrnice 2008/115/ES. 

(3) Členské státy by měly přijmout 

veškerá opatření, která jsou nezbytná k 

navracení neoprávněně pobývajících 

státních příslušníků třetích zemí účinným a 

přiměřeným způsobem za plného dodržení 

základních práv, zejména zásady 

nenavracení a ochrany lidských práv 

migrantů v souladu s ustanoveními 

směrnice 2008/115/ES. 
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Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Záznamy týkající se navracení by 

měly být vymazány, jakmile byl členský 

stát nebo příslušný orgán, který rozhodnutí 

o navrácení podle ustanovení v souladu se 

směrnicí 2008/115/ES vydal, informován o 

návratu. Je-li rozhodnutí o navrácení 

spojeno se zákazem vstupu, měl by být 

tento zákaz vložen do SIS podle čl. 24 

odst. 3 nařízení (EU) 2018/xxx [hraniční 

kontroly]. V těchto případech by členské 

státy měly přijmout veškerá nezbytná 

opatření k zajištění toho, že nedojde k 

žádné prodlevě mezi okamžikem, kdy 

státní příslušník třetí země opustí 

schengenský prostor, a aktivací záznamu o 

zákazu vstupu v SIS. 

(12) Záznamy týkající se navracení by 

měly být vymazány, jakmile byl členský 

stát nebo příslušný orgán, který rozhodnutí 

o navrácení podle ustanovení v souladu se 

směrnicí 2008/115/ES vydal, informován o 

návratu. Je-li rozhodnutí o navrácení 

spojeno se zákazem vstupu, měl by být 

tento zákaz vložen do SIS podle čl. 24 

odst. 3 nařízení (EU) 2018/xxx [hraniční 

kontroly]. V těchto případech by členské 

státy měly přijmout veškerá nezbytná 

opatření k zajištění toho, že nedojde k 

žádné prodlevě mezi okamžikem, kdy 

státní příslušník třetí země opustí přes 

vnější hranice území členského státu, a 

aktivací záznamu o zákazu vstupu v SIS. 

Odůvodnění 

Termín „schengenský prostor“ neodpovídá termínu použitému v článku 6: „Pokud státní 

příslušník třetí země, na nějž se vztahuje záznam týkající se navracení, opustí přes vnější 

hranice území členského státu, jenž záznam pořídil, je potvrzení o navrácení předáno 

příslušnému orgánu v souladu s vnitrostátním právem.“ 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Údaje zpracovávané v SIS nebo 

předávané prostřednictvím výměny 

doplňujících informací mohou 

vykonávajícímu členskému státu 

poskytnout informace, které jsou užitečné 

pro rychlé určení totožnosti neoprávněně 

pobývajících státních příslušníků třetích 

zemí a vydání nových dokladů těmto 

osobám za účelem jejich navracení do třetí 

země. V jednotlivých případech by mělo 

(16) Údaje zpracovávané v SIS nebo 

předávané prostřednictvím výměny 

doplňujících informací mohou 

vykonávajícímu členskému státu 

poskytnout informace, které jsou užitečné 

pro rychlé určení totožnosti neoprávněně 

pobývajících státních příslušníků třetích 

zemí a vydání nových dokladů těmto 

osobám za účelem jejich navracení do třetí 

země. V jednotlivých případech by mělo 
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být možné sdílet tyto údaje a informace se 

třetí zemí za tímto účelem. Sdílení 

osobních údajů by mělo podléhat jasným 

podmínkám, mělo by se uskutečnit v 

souladu s ustanoveními nařízení (EU) 

2016/679 a mělo by k němu dojít se 

souhlasem členského státu, který záznam 

pořídil. 

být možné sdílet tyto údaje a informace se 

třetí zemí za tímto účelem. K tomu by však 

mělo dojít až po přijetí konečného 

rozhodnutí o navrácení. Sdílení osobních 

údajů by mělo podléhat jasným 

podmínkám, mělo by se uskutečnit v 

souladu s ustanoveními nařízení (EU) 

2016/679, zejména s čl. 6 odst. 1 písm. f), 

článkem 8, čl. 12 odst. 1 a čl. 40 odst. 2 

písm. g) v případech týkající se dětí, a 

mělo by k němu dojít se souhlasem 

členského státu, který záznam pořídil. 

Odůvodnění 

Dokud není s konečnou platnosti přijato rozhodnutí o návratu podle směrnice 2008/0115(ES), 

nesmí být do třetí země předávány žádné osobní údaje, a tudíž ani předtím, než jsou 

vyčerpány veškeré možnost nápravy a odvolání a než je zamítnuta případná žádost uchazeče. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  (16a) V případech týkajících se dětí je 

třeba při provádění tohoto nařízení dbát v 

prvé řadě na to, co je v nejlepším zájmu 

dítěte. Jsou-li do systému SIS vloženy 

údaje týkající se dítěte, měly by být 

využívány výhradně pro účely spojené s 

prevencí, odhalováním a vyšetřováním 

případů zmizení dětí a k ochraně 

nejvlastnějšího zájmu dítěte v souladu s 

Úmluvou OSN o právech dítěte. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  (16b) Veškerá opatření přijatá v 
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souvislosti se systémem SIS by měla být v 

souladu s Listinou. Členské státy by měly 

uplatňovat obecné pokyny, které společně 

vypracují a monitorují Agentura Evropské 

unie pro azyl a Agentura Evropské unie 

pro základní práva, používat ohledně 

společné praxe při snímání otisků prstů a 

pořizování vyobrazení obličeje 

neoprávněně pobývajících státních 

příslušníků třetích zemí, přičemž jako 

základ poslouží kontrolní seznam 

vypracovaný Agenturou Evropské unie 

pro základní práva. Členské státy by měly 

při snímání otisků prstů a pořizování 

zobrazení obličeje za všech okolností 

respektovat důstojnost a fyzickou integritu 

nezletilé osoby. Členské státy by neměly k 

vynucení sejmutí otisků prstů nezletilé 

osoby použít nátlaku. 

Odůvodnění 

V souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte musí být s každým dítětem zacházeno s lidskostí a 

s úctou a způsobem, který bere ohled na potřeby osoby daného věku. Proto je třeba věnovat 

patřičnou pozornost zvláštní situaci nezletilých osob. Zájem dítěte musí být vždy primárním 

kritériem. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Vnitrostátní orgány odpovědné za 

navrácení se mohou mezi jednotlivými 

členskými státy značně lišit a v závislosti 

na důvodech neoprávněného pobytu se tyto 

orgány mohou lišit i v rámci členského 

státu. Rovněž justiční orgány mohou 

vydávat rozhodnutí o navrácení podle 

ustanovení v souladu se směrnicí 

2008/115/ES, například na základě 

opravného prostředku podaného proti 

rozhodnutí o neudělení povolení nebo 

oprávnění k pobytu nebo jako trestněprávní 

sankci. Všechny vnitrostátní orgány, které 

jsou pověřeny vydáváním a výkonem 

(17) Vnitrostátní orgány odpovědné za 

navrácení se mohou mezi jednotlivými 

členskými státy značně lišit a v závislosti 

na důvodech neoprávněného pobytu se tyto 

orgány mohou lišit i v rámci členského 

státu. Navíc existují různé vnitrostátní 

seznamy „bezpečných třetích 

zemí“. Rovněž justiční orgány mohou 

vydávat rozhodnutí o navrácení podle 

ustanovení v souladu se směrnicí 

2008/115/ES, například na základě 

opravného prostředku podaného proti 

rozhodnutí o neudělení povolení nebo 

oprávnění k pobytu nebo jako trestněprávní 
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rozhodnutí o navrácení v souladu se 

směrnicí 2008/115/ES, by měly mít přístup 

k SIS za účelem vkládání, aktualizace, 

výmazu a vyhledávání záznamů týkajících 

se navracení. 

sankci. Všechny vnitrostátní orgány, které 

jsou pověřeny vydáváním a výkonem 

rozhodnutí o navrácení v souladu se 

směrnicí 2008/115/ES, by měly mít přístup 

k SIS za účelem vkládání, aktualizace, 

výmazu a vyhledávání záznamů týkajících 

se navracení. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (28a) Změnou tohoto nařízení ani 

doplněním nových ustanovení by neměly 

vznikat zbytečné překážky pro členské 

státy, jež hodlají vstoupit nebo právě 

vstupují do schengenského prostoru. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Do SIS se vkládají údaje o státních 

příslušnících třetích zemí, jichž se týká 

rozhodnutí o navrácení vydané podle 

ustanovení v souladu se směrnicí 

2008/115/ES, za účelem ověření, zda byla 

splněna povinnost návratu, a na podporu 

výkonu rozhodnutí. Záznam se do SIS 

vkládá neprodleně, jakmile bylo rozhodnutí 

o navrácení podle ustanovení v souladu se 

směrnicí 2008/115/ES vydáno. 

1. Do SIS se vkládají údaje o státních 

příslušnících třetích zemí, jichž se týká 

rozhodnutí o navrácení vydané podle 

ustanovení v souladu se směrnicí 

2008/115/ES, a to ihned poté, co toto 

rozhodnutí nabude účinku podle 

vnitrostátních právních předpisů 

příslušného členského státu, a za účelem 

ověření, zda byla splněna povinnost 

návratu, a na podporu výkonu rozhodnutí. 

Záznam se do SIS vkládá neprodleně, 

jakmile bylo rozhodnutí o navrácení podle 

ustanovení v souladu se směrnicí 

2008/115/ES vydáno. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 
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Čl. 4 – odst. 1 – písm. p 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

p) kategorie dokladu totožnosti; p) kategorie stávajících nebo 

předchozích dokladů totožnosti dané 

osoby nebo jiných dokladů, které dosud 

používala po svým vlastním jménem nebo 

pod jinými jmény; 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. r 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

r) číslo (čísla) dokladu totožnosti; r) čísla stávajících anebo 

předchozích dokladů totožnosti; 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž jsou dotčeny články 6 a 8, 

záznamy týkající se navracení jsou 

vymazány, jakmile je rozhodnutí, na němž 

byl záznam založen, příslušným orgánem 

odvoláno nebo zrušeno. Záznamy týkající 

se navracení jsou vymazány rovněž tehdy, 

může-li dotčený státní příslušník třetí země 

prokázat, že území členských států opustil 

v souladu s rozhodnutím o navrácení, které 

bylo vydáno podle ustanovení v souladu se 

směrnicí 2008/115/ES. 

1. Aniž jsou dotčeny články 6 a 8, 

záznamy týkající se navracení jsou ihned 

vymazány, jakmile je rozhodnutí, na němž 

byl záznam založen, příslušným orgánem 

odvoláno nebo zrušeno. Záznamy týkající 

se navracení jsou vymazány rovněž tehdy, 

může-li dotčený státní příslušník třetí země 

prokázat, že území členských států opustil 

v souladu s rozhodnutím o navrácení, které 

bylo vydáno podle ustanovení v souladu se 

směrnicí 2008/115/ES. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Údaje zpracované v SIS a související 

doplňující informace podle tohoto nařízení 

mohou být předány nebo zpřístupněny třetí 

zemi podle kapitoly V nařízení (EU) 

2016/679 se souhlasem členského státu, 

jenž záznam pořídil, pouze za účelem 

určení totožnosti a vydání dokladu 

totožnosti nebo cestovního dokladu 

neoprávněně pobývajícímu státnímu 

příslušníkovi třetí země v zájmu jeho 

navrácení. 

Údaje zpracované v SIS a související 

doplňující informace podle tohoto nařízení 

mohou být předány nebo zpřístupněny třetí 

zemi podle kapitoly V nařízení (EU) 

2016/679 se souhlasem členského státu, 

jenž záznam pořídil, pouze za účelem 

určení totožnosti a vydání dokladu 

totožnosti nebo cestovního dokladu 

neoprávněně pobývajícímu státnímu 

příslušníkovi třetí země v zájmu jeho 

navrácení. To se však smí týkat pouze 

individuálních případů, a to  pouze po 

přijetí konečného rozhodnutí o navrácení 

za plného dodržení zásady nenavracení. 

Musí být zejména potvrzeno, že dotčená 

země zajišťuje odpovídající úroveň 

ochrany, přičemž se zohlední, zda 

dodržuje zásady právního státu a lidská 

práva, zda v ní existují a účinně fungují 

nezávislé orgány dozoru a jaké 

mezinárodní závazky tato země přijala. 

Před předáním informací třetí zemi musí 

příslušné orgány vždy potvrdit, že život a 

svoboda navracené osoby nebudou 

ohroženy na základě rasy, náboženství, 

národnosti, příslušnosti k určité 

společenské vrstvě či politického 

přesvědčení této osoby. Údaje a s nimi 

spojené dodatečné informace se nesmějí 

předávat, pokud by předání těchto údajů 

ohrozilo osobu, které se týkají. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pro účely tohoto nařízení nesmí být žádné 

údaje týkající se předchozích žádostí o 

azyl nebo imigračního statusu navracené 

osoby na území členských států předány 

třetí zemi. 
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