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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Zpravodaj vítá návrh Komise, jehož cílem je přepracovat a nahradit nařízení Rady 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro 

určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané 

státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských 

států. V souvislosti s migrační a uprchlickou krizí se ukázalo jako nezbytné reformovat 

dublinský systém, a to jak s cílem ho zjednodušit a zlepšit jeho účinnost v praxi, tak s cílem 

zohlednit skutečnost, že některé členské státy čelily neúměrným tlakům, pokud jde o žádosti. 

Korekční mechanismus  

Výše finančních prostředků nezbytných k zajištění provádění návrhu činí 1,828 miliardy EUR 

na období 2017–2020. Tato částka by měla pokrýt náklady na přemístění po aktivaci 

přidělovacího mechanismu ve prospěch určitého členského státu, zavedení a fungování 

informačního systému za účelem registrace a automatického přidělování žadatelů o azyl 

a také náklady na vytváření dodatečných přijímacích kapacit a poskytování potravin 

a základních služeb přemístěným žadatelům o azyl. 

Zpravodaj bere na vědomí postoj Komise, který stanoví práh počtu žádostí o azyl, po jehož 

dosažení se automaticky aktivuje korekční mechanismus přerozdělování; Považuje za 

nezbytné stanovit prahovou hodnotu s cílem zabránit tomu, aby některý členský stát čelil 

nepřiměřenému tlaku, pokud jde o žádosti o azyl, nebo aby žádal o použití tohoto nástroje pro 

přerozdělování i tehdy, kdy podle vzorce pro přerozdělování přijímá pouze nízký počet 

žadatelů o azyl. 

Zpravodaj se však domnívá, že stanovením prahové hodnoty na 150 % referenčního podílu 

členských států nechává Komise na některé členské státy působit nadměrnou zátěž, neboť 

určitý členský stát musí ještě před aktivací mechanismu solidarity sám zvládnout počet 

žádostí, který o polovinu přesahuje jeho kapacity. Domnívá se rovněž, že by příliš nízká 

prahová hodnota bez dalších podmínek mohla vést k nedostatečné odpovědnosti členských 

států při kontrole a správě jejich hranic. Navrhuje proto, aby byl tento práh stanoven na 100 % 

referenčního podílu členského státu, aby se však bránilo potenciálně laxní politice na 

hranicích tím, že bude doplněna doložka o vzájemné solidaritě umožňující pozastavit 

korekční mechanismus, jestliže některý členský stát neplní odpovídajícím způsobem své 

povinnosti správy svých vnějších hranic v souladu s nařízením o evropské pohraniční 

a pobřežní stráži. Navrhuje také stanovit, že by se korekční mechanismus měl přestat 

uplatňovat, pouze pokud počet žádostí o azyl v členském státě využívajícím mechanismus 

klesl na 90 % jeho referenčního podílu, což zabrání opakovanému pohybu v systému tam 

a zpět.  

Náklady na přemístění  

Ze stanovených 1,828 miliardy EUR je 375 milionů EUR určeno na úhradu nákladů na 

přemístění mezi členskými státy za celkem 750 000 přemístěných osob. Článek 42 návrhu na 

přepracování stanoví, že členskému státu využívajícímu mechanismus, který zajišťuje 

přemístění žadatele o azyl do státu přidělení, by měla být proplacena paušální částka 

500 EUR za každou přemístěnou osobu.  
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Zpravodaj podporuje návrh, podle nějž má stát odpovědný za přemístění právo na 

kompenzaci. Domnívá se, že paušální kompenzace je odůvodněná, neboť umožňuje zabránit 

obrovské byrokratické zátěži, již by znamenala kontrola skutečných výdajů. Je však toho 

názoru, že stanovením této částky ve výši 500 EUR za každou přemístěnou osobu s tím, že 

dodatečné částky jdoucí nad rámec skutečných nákladů mohou pomoci nejvíce zasaženým 

členským státům, Komise nebere v úvahu nedávno zřízený nástroj naléhavé pomoci1, který by 

měl doplnit opatření, jež přijaly členské státy zasažené mimo jiné náhlým a hromadným 

přílivem státních příslušníků třetích zemí (uprchlíků a migrantů) na svém území. 

Zpravodaj proto navrhuje, aby byla tato paušální částka stanovena na 300 EUR za 

přemístěnou osobu, aby se o něco více přiblížila odhadovaným skutečným nákladům. 

Celková částka za přemístění na období 2017–2020 by potom činila 225 milionů EUR, což by 

umožnilo ušetřit částku ve výši 150 milionů EUR. Z této uspořené částky by mohlo být 

nejméně 110 milionů EUR použito na fond nezbytné pomoci (30 milionů EUR v roce 2017 

a 40 milionů EUR každý rok v letech 2018 a 2019) do uplynutí doby platnosti právního 

základu v březnu 2019.  

Finanční solidarita a vytvoření „dublinské rezervy“ v rámci Azylového, migračního a 

integračního fondu (AMIF)  

Zpravodaj považuje za legitimní, nezbytný a přiměřený návrh Komise, jehož cílem je uložit 

členským státům povinnost finančně přispívat, pokud se odmítnou zabývat žadateli o azyl, 

kteří jsou jim přiděleni pomocí nástroje pro přerozdělování. Zdůrazňuje, že tento povinný 

finanční příspěvek nemá nikterak sankční povahu, ale představuje spravedlivý podíl na 

nezbytné solidaritě mezi členskými státy (článek 80 SFEU). Domnívá se však, že finanční 

mechanismus stanovený Komisí v tomto případě není nejvhodnější, ani pokud jde o částku, 

ani pokud jde o způsob.  

Zpravodaj navrhuje, aby z důvodu finanční solidarity členský stát, který plní své povinnosti 

v rámci korekčního přidělovacího mechanismu uhradil za každého žadatele, který by mu 

býval byl přidělen, první a druhý rok částku 50 000 EUR, třetí a čtvrtý rok částku 75 000 

EUR a pátý rok a další roky částku 100 000 EUR. Tyto částky by byly v plné výši uhrazeny 

do Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) zřízeného nařízením (EU) č. 

516/2014, a to na vytvoření „dublinské rezervy“. K vytvoření této rezervy bude moci 

samozřejmě dojít teprve ve chvíli přezkumu fondu AMIF, k němuž má podle článku 60 

nařízení 514/2014 a článku 28 nařízení (EU) č. 516/2014 dojít nejpozději do 30. června 2020. 

Pokud členský stát částku neuhradí, Komise tyto částky strhne z plateb, které se mají tomuto 

členskému státu vyplatit z jiných fondů Unie. 

Částky z této „dublinské rezervy“ jsou určeny na pokrytí přidělení paušální částky na jednoho 

žadatele o azyl a rozdělené proporcionálně mezi členské státy, které se řádně podílejí na 

korekčním přidělovacím mechanismu. Rozhodnutí (EU) 2015/1601 upřesňuje, že opatření 

zaměřená na relokaci jsou finančně podporována z fondu AMIF. Za tímto účelem obdrží 

členské státy relokace paušální částku ve výši 6 000 EUR za každého žadatele o mezinárodní 

ochranu, který byl přemístěn na jejich území. Pokud jde o znovuusídlení, činí tato částka 

10 000 EUR na osobu. Zpravodaj se proto domnívá, že je vhodné poskytovat finanční 

podporu členským státům, které se na tomto mechanismu solidarity podílejí. V rámci 

navrhovaného systému se částky finanční podpory na jednoho žadatele zvýší úměrně k zátěži, 

                                                 
1 Nařízení Rady (EU) 2016/369 ze dne 15. března 2016 o poskytování mimořádné podpory v rámci Unie 
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již si některé členské státy musí rozdělit z důvodu neúčasti ostatních.  

Automatizovaný systém pro registraci a sledování žádostí  

Z uvedených 1,828 miliardy EUR je 3,603 milionu přiděleno do rozpočtu Evropské agentury 

pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 

EU-LISA na přípravu, vývoj a provozní řízení automatizovaného informačního systému 

přerozdělování žadatelů o azyl. Jakmile automatizovaný systém pro registraci a sledování 

žádostí a přidělovací mechanismus podle článku 44 určí členský stát přidělení, musí být tato 

informace automaticky vložena do systému Eurodac. Je tudíž nutné zajistit interoperabilitu 

mezi ústředním systémem korekčního mechanismu a ústředním systémem Eurodac. 

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 30 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(30) Za přípravu, vývoj a provozní 

řízení ústředního systému a komunikační 

infrastruktury mezi ústředním systémem a 

vnitrostátními infrastrukturami odpovídá 

Evropská agentura pro provozní řízení 

rozsáhlých informačních systémů v 

prostoru svobody, bezpečnosti a práva 

zřízená nařízením (EU) č. 1077/201121. 

(30) Za přípravu, vývoj a provozní 

řízení ústředního systému, jeho 

interoperability s dalšími systémy 
a komunikační infrastruktury mezi 

ústředním systémem a vnitrostátními 

infrastrukturami odpovídá Evropská 

agentura pro provozní řízení rozsáhlých 

informačních systémů v prostoru svobody, 

bezpečnosti a práva zřízená nařízením 

(EU) č. 1077/2011. 

___ ___ 

21Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, 

kterým se zřizuje Evropská agentura pro 

provozní řízení rozsáhlých informačních 

systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a 

práva (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1). 

21Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, 

kterým se zřizuje Evropská agentura pro 

provozní řízení rozsáhlých informačních 

systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a 

práva (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1). 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 32 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Při uplatňování korekčního 

mechanismu by měl být použit referenční 

klíč založený na počtu obyvatel a velikosti 

ekonomiky jednotlivých členských států ve 

spojení s prahovou hodnotou, tak aby tento 

mechanismus mohl pomáhat členským 

státům, jež jsou vystaveny neúměrnému 

tlaku. Uplatňování korekčního 

mechanismu pro určitý členský stát by 

mělo být aktivováno automaticky v situaci, 

kdy počet žádostí o mezinárodní ochranu, 

k nimž je daný členský stát příslušný, 

překročí 150 % hodnoty stanovené v 

referenčním klíči. Aby bylo celkově 

zohledněno úsilí jednotlivých členských 

států, při tomto výpočtu by měl být k počtu 

žádostí o mezinárodní ochranu připočten 

počet osob skutečně znovuusídlených 

v daném členském státě. 

(32) Při uplatňování korekčního 

mechanismu by měl být použit referenční 

klíč založený na počtu obyvatel a velikosti 

ekonomiky jednotlivých členských států ve 

spojení s prahovou hodnotou, tak aby tento 

mechanismus mohl pomáhat členským 

státům, jež jsou vystaveny neúměrnému 

tlaku. Uplatňování korekčního 

mechanismu pro určitý členský stát by 

mělo být aktivováno automaticky v situaci, 

kdy počet žádostí o mezinárodní ochranu, 

k nimž je daný členský stát příslušný, 

překročí 100 % hodnoty stanovené v 

referenčním klíči. Aby bylo celkově 

zohledněno úsilí jednotlivých členských 

států, při tomto výpočtu by měl být k počtu 

žádostí o mezinárodní ochranu připočten 

počet osob skutečně znovuusídlených 

v daném členském státě. 

Odůvodnění 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Cfr ajout d'un 

article 43 a) 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 34 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) V rámci přidělovacího mechanismu 

by měly být náklady na přemístění žadatele 

do členského státu přidělení nahrazeny 

(34) V rámci přidělovacího mechanismu 

by měly být náklady na přemístění žadatele 

do členského státu přidělení nahrazeny 
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z rozpočtu EU. z rozpočtu EU jako jednorázová částka ve 

výši 300 EUR za každou přemístěnou 

osobu. 

Odůvodnění 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 35 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) Členský stát přidělení se může 

rozhodnout po dobu dvanácti měsíců 

nepřijímat přidělené žadatele; v tom 

případě by měl tuto informaci zadat do 

automatizovaného systému a vyrozumět 

ostatní členské státy, Komisi a Agenturu 

Evropské unie pro azyl. Žadatelé, kteří 

měli být tomuto členskému státu přiděleni, 

by měli být přiděleni ostatním členským 

státům. Členský stát, který se korekčního 

mechanismu dočasně neúčastní, by měl 

odvést příspěvek solidarity ve výši 250 000 

EUR na každého žadatele, který nebyl 

přijat členským státem určeným jako 

příslušný k posouzení jeho žádosti. 

Komise by měla prováděcím aktem 

stanovit praktické postupy pro uplatňování 

mechanismu příspěvků solidarity. 

Agentura Evropské unie pro azyl bude 

sledovat uplatňování mechanismu 

finanční solidarity a každoročně podávat 

zprávy Komisi. 

(35) Členský stát přidělení, který po 

dobu dvanácti měsíců nepřijímá přidělené 

žadatele, by měl tuto informaci zadat do 

automatizovaného systému a vyrozumět 

ostatní členské státy, Komisi a Agenturu 

Evropské unie pro azyl. Žadatelé, kteří 

měli být tomuto členskému státu přiděleni, 

by měli být přiděleni ostatním členským 

státům. Měl by být zřízen fond (tzv. 

„dublinský rezervní fond“) a členský stát, 

který se korekčního mechanismu neúčastní, 

by měl do tohoto fondu uhradit s ohledem 

na každého přiděleného uchazeče, kterého 

členský stát nepřijme, roční platby ve výši 

50 000 EUR za první a druhý rok, 75 000 

EUR za třetí a čtvrtý rok a 100 000 EUR 

za další roky. Financování v rámci 

dublinského rezervního fondu je určeno 

na pokrytí přidělení paušální částky na 

jednoho žadatele o mezinárodní ochranu 

rozdělené proporcionálně mezi členské 

státy, které se podílejí na korekčním 

přidělovacím mechanismu. Pokud členský 

stát částku neuhradí, Komise by měla 

stejnou částku strhnout z plateb, které se 
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mají tomuto členskému státu vyplatit 

z jiných fondů Unie. Komise by měla 

prováděcím aktem stanovit praktické 

postupy pro uplatňování výše uvedené 

zásady a Agentura Evropské unie pro azyl 

bude záležitost sledovat a každoročně 

podávat zprávy Komisi. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 41 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(41) Měla by být zajištěna návaznost 

mezi systémem určení členského státu 

příslušného k posuzování žádosti podle 

nařízení (EU) č. 604/2013 a systémem 

podle tohoto nařízení. Podobně by měl být 

zajištěn soulad mezi tímto nařízením a 

[návrhem nařízení, kterým se přepracovává 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 603/2013]. 

(41) Měla by být zajištěna návaznost 

mezi systémem určení členského státu 

příslušného k posuzování žádosti podle 

nařízení (EU) č. 604/2013 a systémem 

podle tohoto nařízení. Podobně by měl být 

zajištěn soulad mezi tímto nařízením a 

[návrhem nařízení, kterým se přepracovává 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 603/2013]. Jakmile 

automatizovaný systém pro registraci 

a sledování žádostí a pro přidělovací 

mechanismus podle článku 44 určí 

členský stát přidělení, měla by být tato 

informace automaticky vložena do 

systému Eurodac. Je tudíž nutné počítat 

s interoperabilitou mezi ústředním 

systémem korekčního mechanismu 

a ústředním systémem Eurodac. 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh explicitně uvádí souvislost obou dotčených nařízení s cílem zajistit 

konzistentnost mezi oběma systémy na základě jejich interoperability. 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Odstavec 1 se použije, ukáže-li 

automatizovaný systém uvedený v čl. 44 

2. Odstavec 1 se použije, ukáže-li 

automatizovaný systém uvedený v čl. 44 
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odst. 1, že počet žádostí o mezinárodní 

ochranu, k nimž je určitý členský stát 

příslušný podle kritérií stanovených v 

kapitole III čl. 3 odst. 2 nebo 3 a článcích 

18 a 19, spolu s počtem skutečně 

znovuusídlených osob přesahuje 150 % 

referenční hodnoty pro daný členský stát 

stanovené podle klíče uvedeného v článku 

35. 

odst. 1, že počet žádostí o mezinárodní 

ochranu, k nimž je určitý členský stát 

příslušný podle kritérií stanovených 

v kapitole III čl. 3 odst. 2 nebo 3 a článcích 

18 a 19, spolu s počtem skutečně 

znovuusídlených osob přesahuje 100 % 

referenční hodnoty pro daný členský stát 

stanovené podle klíče uvedeného v článku 

35. 

Odůvodnění 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Cfr ajout d'un 

article 43 a) 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Čl. 37 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Finanční solidarita Finanční solidarita a zavedení dublinského 

rezervního fondu 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Čl. 37 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Jakýkoli členský stát může po 

uplynutí tří měsíců po vstupu tohoto 

nařízení v platnost a po uplynutí každého 

dalšího následujícího dvanáctiměsíčního 

1. Jakýkoli členský stát, který neplní 

své povinnosti v rámci korekčního 

přidělovacího mechanismu stanoveného 

v kapitole VII jakožto členský stát 
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období zadat do automatizovaného 

systému, že se jakožto členský stát 

přidělení dočasně neúčastní korekčního 

přidělovacího mechanismu stanoveného 

v kapitole VII tohoto nařízení, a toto 

rozhodnutí sdělí členským státům, Komisi 

a Agentuře Evropské unie pro azyl. 

přidělení, by měl po uplynutí tří měsíců po 

vstupu tohoto nařízení v platnost a po 

uplynutí každého dalšího následujícího 

dvanáctiměsíčního období zadat tuto 

informaci do automatizovaného systému 

a toto rozhodnutí sdělit členským státům, 

Komisi a Agentuře Evropské unie pro azyl. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 37 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Na konci dvanáctiměsíčního období 

uvedeného v odstavci 2 sdělí 

automatizovaný systém členskému státu, 

který se neúčastnil korekčního 

přidělovacího mechanismu, pro kolik 

žadatelů by jinak byl členským státem 

přidělení. Tento členský stát poté odvede 

příspěvek solidarity ve výši 250 000 EUR 

na každého žadatele, který by mu jinak byl 

během příslušného období dvanácti 

měsíců přidělen. Příspěvek solidarity se 

vyplácí členskému státu, jenž byl určen 

jako příslušný k posouzení dotčených 

žádostí. 

3. Na konci dvanáctiměsíčního období 

uvedeného v odstavci 2 sdělí 

automatizovaný systém členskému státu, 

který se neúčastnil korekčního 

přidělovacího mechanismu, pro kolik 

žadatelů by jinak byl členským státem 

přidělení. Bude zřízení fond („dublinský 

rezervní fond“) a členský stát, který se 

neúčastní korekčního přidělovacího 

mechanismu, bude do tohoto fondu 

přispívat za každého přiděleného žadatele, 

kterého tento členský stát nepřijme, a to 

roční platbou ve výši 50 000 EUR za první 

a druhý rok, 75 000 EUR za třetí a čtvrtý 

rok a 100 000 EUR za následující roky. 

Financování v rámci dublinské rezervy 

pokryje přidělení paušální částky na 

jednoho žadatele o mezinárodní ochranu 

rozdělené proporcionálně mezi členské 

státy, které se podílejí na korekčním 

přidělovacím mechanismu. Pokud členský 

stát částku neuhradí, Komise stejnou 

částku strhne z plateb, které se mají 

tomuto členskému státu vyplatit z jiných 

fondů Unie. 

 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud jde o náklady na přemístění žadatele 

do členského státu přidělení, členský stát, 

který využívá mechanismus, obdrží 

jednorázovou částku 500 EUR na každou 

osobu přemístěnou podle čl. 38 písm. c). 

Tato finanční podpora je poskytována 

postupem stanoveným v článku 18 nařízení 

(EU) č. 516/2014. 

Pokud jde o náklady na přemístění žadatele 

do členského státu přidělení, členský stát, 

který využívá mechanismus, obdrží 

jednorázovou částku 300 EUR na každou 

osobu přemístěnou podle čl. 38 písm. c). 

Tato finanční podpora je poskytována 

postupem stanoveným v článku 18 nařízení 

(EU) č. 516/2014. 

Odůvodnění 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 43 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Automatizovaný systém uvědomí členské 

státy a Komisi, jakmile v členském státě, 

který využívá mechanismus, počet žádostí, 

k nimž je podle tohoto nařízení příslušný, 

poklesne pod 150 % jeho podílu 

stanoveného v souladu s čl. 35 odst. 1. 

Automatizovaný systém uvědomí členské 

státy a Komisi, jakmile v členském státě, 

který využívá mechanismus, počet žádostí, 

k nimž je podle tohoto nařízení příslušný, 

poklesne pod 90 % jeho podílu 

stanoveného v souladu s čl. 35 odst. 1. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 43 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pokud určitý členský stát neplní řádně své 

povinnosti týkající se správy jeho vnějších 
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hranic v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/16241a, 

Rada může kvalifikovanou většinou 

rozhodnout o pozastavení korekčního 

přerozdělovacího mechanismu. 

Rozhodnutí o pozastavení tohoto 

mechanismu platí nejdéle po stanovené 

období jednoho roku. 

 ___ 

 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 o zrušení nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, 

nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 

a rozhodnutí Rady 2005/267/ES 

(Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 44 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Interoperabilita mezi informačním 

systémem a systémem Eurodac je 

zajištěna pomocí přímého komunikačního 

kanálu mezi ústředními systémy, aby bylo 

možné automatické předávání informací, 

pokud jde o určení členského státu 

přidělení pomocí korekčního 

mechanismu. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 44 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Za přípravu, vývoj a provozní 

řízení ústředního systému a komunikační 

infrastruktury mezi ústředním systémem a 

3. Za přípravu, vývoj a provozní 

řízení ústředního systému a komunikační 

infrastruktury mezi ústředním systémem, 
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vnitrostátními infrastrukturami odpovídá 

Evropská agentura pro provozní řízení 

rozsáhlých informačních systémů v 

prostoru svobody, bezpečnosti a práva 

zřízená nařízením (EU) č. 1077/2011. 

za jeho interoperabilitu s dalšími systémy 
a vnitrostátními infrastrukturami odpovídá 

Evropská agentura pro provozní řízení 

rozsáhlých informačních systémů v 

prostoru svobody, bezpečnosti a práva 

zřízená nařízením (EU) č. 1077/2011. 
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