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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Spravodajca víta návrh Komisie, ktorého účelom je prepracovanie a nahradenie nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy 

na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu 

podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom 

z členských štátov. V súvislosti s migračnou a utečeneckou krízou sa ukázalo, že je potrebné 

reformovať dublinský systém s cieľom zjednodušiť a zlepšiť jeho účinnosť v praxi a zároveň 

zohľadniť skutočnosť, že niektoré členské štáty boli vystavené neprimeranému tlaku, pokiaľ 

ide o žiadosti. 

Nápravný mechanizmus  

Rozpočtové prostriedky potrebné na vykonávanie tohto návrhu predstavujú 1,828 miliardy 

EUR na obdobie 2017 – 2020. Táto suma by mala zahŕňať náklady na odovzdanie, hneď ako 

bol v prípade členského štátu aktivovaný nápravný mechanizmus, a zriadenie a prevádzku 

elektronického systému na registráciu a automatickú alokáciu žiadateľov o azyl, ako aj 

náklady na vytvorenie dodatočnej prijímacej kapacity a poskytovanie potravín a základných 

služieb odovzdaným žiadateľom o azyl. 

Spravodajca berie na vedomie pozíciu Komisie, ktorá stanovuje prahovú hodnotu počtu 

žiadostí o azyl, po ktorej dosiahnutí sa automaticky aktivuje nápravný alokačný 

mechanizmus. Považuje za potrebné stanoviť takúto prahovú hodnotu s cieľom zabrániť 

tomu, aby členské štáty museli čeliť neprimeranému tlaku, pokiaľ ide o žiadosti o azyl, 

a odradiť ich od toho, aby žiadali o využitie tohto mechanizmu, ak na základe distribučného 

kľúča prijali iba malý počet žiadateľov o azyl. 

Spravodajca sa však domnieva, že stanovením prahu aktivácie na 150 % referenčného podielu 

členských štátov Komisia nadmerne zaťažuje niektoré členské štáty, pretože pred tým, ako sa 

aktivuje mechanizmus solidarity, na ne kladie výlučnú zodpovednosť za spracovanie počtu 

žiadostí, ktorý o polovicu presahuje ich kapacity. Takisto sa domnieva, že príliš nízka prahová 

hodnota bez dodatočných podmienok by mohla viesť k tomu, že členské štáty stratia zo 

zreteľa zodpovednosť za kontrolu a riadenie hraníc. Navrhuje preto stanoviť tento prah na 

100 % referenčného podielu členského štátu a zabrániť možnému nedbalému prístupu 

k riadeniu hraníc pridaním doložky o vzájomnej solidarite, ktorá umožní pozastavenie 

nápravného mechanizmu v prípade, keď si členský štát neplní riadne svoje povinnosti 

v oblasti riadenia vonkajších hraníc podľa nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej 

stráži. Napokon navrhuje stanoviť ukončenie uplatňovania nápravného mechanizmu len 

vtedy, keď počet žiadostí o azyl v členskom štáte, ktorý je podporený prostredníctvom 

alokačného mechanizmu, sa zníži na 90 % referenčného podielu, čím sa predíde opakovaným 

a opätovným vstupom do systému.  

Náklady na odovzdanie  

Zo stanovenej sumy 1,828 miliardy EUR sa 375 miliónov EUR vyčleňuje na úhradu nákladov 

na odovzdanie medzi členskými štátmi pre celkovo 750 000 odovzdaných osôb. V článku 42 

návrhu prepracovaného znenia sa uvádza, že členskému štátu podporenému prostredníctvom 

alokačného mechanizmu, ktorý vykonáva odovzdanie žiadateľa o azyl do štátu alokácie, by sa 

mala preplatiť paušálna suma 500 EUR na každú odovzdanú osobu.  
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Spravodajca súhlasí s návrhom, podľa ktorého štát, ktorý je zodpovedný za odovzdanie, má 

nárok na náhradu nákladov. Domnieva sa, že paušálna náhrada je odôvodnená, pretože 

umožňuje vyhnúť sa obrovskej byrokratickej záťaži spojenej s kontrolou skutočných 

nákladov. Domnieva sa však, že pri stanovení tejto sumy na 500 EUR na každú odovzdanú 

osobu Komisia z dôvodu, že akékoľvek dodatočné sumy, ktoré presahujú skutočné náklady, 

môžu pomôcť najviac zaťaženým členským štátom, nezohľadňuje nedávno zriadený nástroj 

núdzovej pomoci1, ktorý má doplniť opatrenia prijaté členskými štátmi, ktoré čelia okrem 

iného náhlemu hromadnému prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín (utečencov 

a migrantov) na ich územie. 

Spravodajca preto navrhuje určiť výšku tejto paušálnej sumy na 300 EUR na každú 

odovzdanú osobu, čo je suma, ktorá sa o niečo viac približuje skutočným odhadovaným 

nákladom. Celková suma na odovzdania na obdobie 2017 – 2020 by teda predstavovala 225 

miliónov EUR, čo by umožnilo úspory vo výške 150 miliónov EUR. Z týchto úspor by sa 

mohlo aspoň 110 miliónov EUR použiť na rezervu na núdzovú pomoc (30 miliónov EUR 

v roku 2017 a 40 miliónov EUR ročne v rokoch 2018 a 2019) pred uplynutím platnosti jej 

právneho základu v marci 2019.  

Finančná solidarita a vytvorenie „dublinskej rezervy“ v rámci Fondu pre azyl, migráciu 

a integráciu (AMIF)  

Spravodajca sa domnieva, že návrh Komisie, ktorého účelom je uložiť členským štátom 

povinnosť poskytnúť finančný príspevok, ak odmietnu prevziať zodpovednosť za žiadateľov 

o azyl, ktorí im boli alokovaní v rámci distribučného mechanizmu, je legitímny, nevyhnutný 

a primeraný. Zdôrazňuje, že takýto povinný finančný príspevok nemá v žiadnom prípade 

povahu sankcie, ale predstavuje spravodlivý podiel na nevyhnutnej solidarite medzi 

členskými štátmi (článok 80 ZFEÚ). Domnieva sa však, že finančný mechanizmus, ktorý 

v tomto prípade stanovila Komisia, nie je najvhodnejší, a to pokiaľ ide o sumu či metódu.  

Spravodajca navrhuje, aby členský štát, ktorý si plní povinnosti podľa nápravného alokačného 

mechanizmu, zaplatil z finančnej solidarity za každého žiadateľa, ktorý by mu bol inak 

alokovaný, sumu vo výške 50 000 EUR v prvom a druhom roku, 75 000 EUR v treťom 

a štvrtom roku a 100 000 EUR v piatom a každom nasledujúcom roku. Tieto sumy by boli 

v plnej výške uhradené do Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), ktorý bol vytvorený 

nariadením (EÚ) č. 516/2014, na účely zriadenia „dublinskej rezervy“. Túto rezervu možno, 

samozrejme, vytvoriť len po preskúmaní fondu AMIF, ktoré sa má podľa článku 60 

nariadenia 514/2014 a článku 28 nariadenia (EÚ) č. 516/2014 vykonať najneskôr do 30. júna 

2020. Ak členský štát úhradu neposkytne, Komisia zadrží tieto sumy z platieb, ktoré tomuto 

členskému štátu prináležia z iných fondov Únie. 

Prostriedky v rámci tejto „dublinskej rezervy“ majú pokryť prideľovanie paušálnej sumy na 

žiadateľa o azyl a majú byť pomerne rozdelené medzi členské štáty, ktoré sa na nápravnom 

alokačnom mechanizme riadne zúčastňujú. V rozhodnutí (EÚ) 2015/1601 sa spresňuje, že 

opatrenia na premiestnenie sú finančne podporované z fondu AMIF. Členské štáty 

premiestnenia dostanú na tento účel paušálnu sumu vo výške 6 000 EUR na každého 

žiadateľa o medzinárodnú ochranu, ktorý bol premiestnený na ich územie. Na presídlenie sa 

poskytuje suma 10 000 EUR na osobu. Spravodajca sa preto domnieva, že je vhodné, aby sa 

členským štátom, ktoré sa zúčastňujú na tomto mechanizme solidarity, poskytovala finančná 

                                                 
1 Nariadenie Rady (EÚ) 2016/369 z 15. marca 2016 o poskytovaní núdzovej podpory v rámci Únie. 
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podpora. V rámci tohto navrhovaného systému by sa sumy tejto finančnej podpory stanovené 

na žiadateľa zvýšili úmerne k záťaži, ktorú musia znášať niektoré členské štáty v dôsledku 

neúčasti iných štátov.  

Automatizovaný systém registrácie a monitorovania žiadostí  

Z 1,828 miliardy EUR je 3,603 milióna EUR určených do rozpočtu agentúry eu-LISA na 

prípravu, navrhovanie a prevádzkové riadenie automatizovaného informačného systému na 

alokáciu žiadateľov o azyl. Keď sa prostredníctvom automatizovaného systému na registráciu 

a monitorovanie žiadostí a alokačného mechanizmu podľa článku 44 určí členský štát 

alokácie, táto informácia musí byť automaticky vložená do systému Eurodac. Preto je 

potrebné zaistiť interoperabilitu medzi centrálnym systémom nápravného mechanizmu 

a centrálnym systémom Eurodac. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby 

ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 30 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(30) Európska agentúra na prevádzkové 

riadenie rozsiahlych informačných 

systémov v priestore slobody, bezpečnosti 

a spravodlivosti zriadená nariadením (EÚ) 

č. 1077/201121 by mala byť zodpovedná za 

prípravu, vývoj a prevádzkové riadenie 

centrálneho systému a komunikačnej 

infraštruktúry medzi centrálnym 

systémom a vnútroštátnymi 

infraštruktúrami. 

(30) Európska agentúra na prevádzkové 

riadenie rozsiahlych informačných 

systémov v priestore slobody, bezpečnosti 

a spravodlivosti zriadená nariadením (EÚ) 

č. 1077/201121 by mala byť zodpovedná za 

prípravu, vývoj a prevádzkové riadenie 

centrálneho systému, jeho interoperabilitu 

s ostatnými systémami a komunikačnú 

infraštruktúru medzi centrálnym 

systémom a vnútroštátnymi 

infraštruktúrami. 

___ ___ 

21 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 

2011, ktorým sa zriaďuje Európska 

agentúra na prevádzkové riadenie 

rozsiahlych informačných systémov 

v priestore slobody, bezpečnosti 

a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 286, 

1.11.2011, s. 1). 

21 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 

2011, ktorým sa zriaďuje Európska 

agentúra na prevádzkové riadenie 

rozsiahlych informačných systémov 

v priestore slobody, bezpečnosti 

a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 286, 

1.11.2011, s. 1). 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 32 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(32) Pri uplatňovaní nápravného 

alokačného mechanizmu by sa mal ako 

referencia používať kľúč založený na počte 

obyvateľov a veľkosti hospodárstva 

členských štátov v spojení s hraničnou 

hodnotou, aby mohol tento mechanizmus 

slúžiť ako nástroj na pomoc členským 

štátom, ktoré sú vystavené neprimeranému 

tlaku. Uplatňovanie nápravnej alokácie 

v prospech niektorého členského štátu by 

sa malo aktivovať automaticky, keď počet 

žiadostí o medzinárodnú ochranu, za ktoré 

je tento členský štát zodpovedný, prekročí 

150 % hodnoty stanovenej v referenčnom 

kľúči. Aby sa komplexne zohľadnilo úsilie 

každého členského štátu, na účely tohto 

výpočtu by sa k počtu žiadostí 

o medzinárodnú ochranu mal pripočítať 

počet osôb, ktoré boli skutočne presídlené 

do daného členského štátu. 

(32) Pri uplatňovaní nápravného 

alokačného mechanizmu by sa mal ako 

referencia používať kľúč založený na počte 

obyvateľov a veľkosti hospodárstva 

členských štátov v spojení s hraničnou 

hodnotou, aby mohol tento mechanizmus 

slúžiť ako nástroj na pomoc členským 

štátom, ktoré sú vystavené neprimeranému 

tlaku. Uplatňovanie nápravnej alokácie 

v prospech niektorého členského štátu by 

sa malo aktivovať automaticky, keď počet 

žiadostí o medzinárodnú ochranu, za ktoré 

je tento členský štát zodpovedný, prekročí 

100 % hodnoty stanovenej v referenčnom 

kľúči. Aby sa komplexne zohľadnilo úsilie 

každého členského štátu, na účely tohto 

výpočtu by sa k počtu žiadostí 

o medzinárodnú ochranu mal pripočítať 

počet osôb, ktoré boli skutočne presídlené 

do daného členského štátu. 

Odôvodnenie 

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) 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 34 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(34) V rámci alokačného mechanizmu 

by sa náklady na odovzdanie žiadateľa do 

členského štátu alokácie mali nahrádzať 

z rozpočtu EÚ. 

(34) V rámci alokačného mechanizmu 

by sa náklady na odovzdanie žiadateľa do 

členského štátu alokácie mali nahrádzať 

z rozpočtu EÚ ako paušálna suma vo 

výške 300 EUR na odovzdanú osobu. 

Odôvodnenie 

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. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 35 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(35) Členský štát alokácie sa môže 

rozhodnúť, že nebude prijímať 

alokovaných žiadateľov, pričom v takomto 

prípade by mal túto informáciu vložiť do 

automatizovaného systému a informovať 

ostatné členské štáty, komisiu a Agentúru 

Európskej únie pre azyl. Následne by sa 

žiadatelia, ktorí mali byť alokovaní tomuto 

členskému štátu, alokovali iným členským 

štátom. Členský štát, ktorý sa dočasne 

nezúčastňuje nápravnej alokácie, by mal 

odviesť príspevok solidarity vo výške 250 

000 EUR za každého neprijatého 

žiadateľa členskému štátu, ktorý bol 

určený ako zodpovedný za posúdenie 

dotknutých žiadostí. Komisia by mala 

stanoviť praktické modality vykonávania 

mechanizmu príspevku solidarity vo 

vykonávacom akte. Agentúra Európskej 

(35) Členský štát alokácie, ktorý 

neprijíma alokovaných žiadateľov počas 

obdobia dvanástich mesiacov, by mal túto 

informáciu vložiť do automatizovaného 

systému a informovať ostatné členské 

štáty, Komisiu a Agentúru Európskej únie 

pre azyl. Následne by sa žiadatelia, ktorí 

mali byť alokovaní tomuto členskému 

štátu, alokovali iným členským štátom. 

Mal by sa zriadiť fond („dublinský 

rezervný fond“) a členský štát, ktorý sa 

nezúčastňuje na nápravnom alokačnom 

mechanizme, by mal do neho s ohľadom 

na každého alokovaného žiadateľa, 

ktorého tento členský štát neprijme, 

zaplatiť ročné platby vo výške 

50 000 EUR za prvý a druhý rok, 

75 000 EUR za tretí a štvrtý rok 

a 100 000 EUR za nasledujúce roky. 
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únie pre azyl bude monitorovať 

uplatňovanie mechanizmu finančnej 

solidarity a každý rok podá Komisii v tejto 

súvislosti správu. 

Finančné prostriedky v rámci 

dublinského rezervného fondu sú určené 

na pokrytie paušálnej sumy poskytovanej 

na každého žiadateľa o medzinárodnú 

ochranu a sú proporcionálne rozdelené 

medzi členské štáty, ktoré sa zúčastňujú 

na nápravnom alokačnom mechanizme. 

Ak členský štát nezaplatí, Komisia by 

mala odčítať rovnakú sumu z platieb, 

ktoré tomuto členskému štátu prináležia 

z iných fondov Únie. Komisia by mala 

stanoviť praktické spôsoby uplatňovania 

uvedenej zásady vo vykonávacom akte, 

pričom Agentúra Európskej únie pre azyl 

bude monitorovať a každoročne Komisii 

predkladať správy. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 41 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(41) Mala by sa zabezpečiť kontinuita 

medzi systémom pre určovanie 

zodpovedného členského štátu, ktorý 

ustanovilo nariadenie (EÚ) č. 604/2013, 

a systémom stanoveným týmto nariadením. 

Podobne by sa mal zabezpečiť súlad medzi 

týmto nariadením a nariadením [návrh 

nariadenia, ktorým sa prepracúva 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 603/2013] . 

(41) Mala by sa zabezpečiť kontinuita 

medzi systémom pre určovanie 

zodpovedného členského štátu, ktorý bol 

ustanovený nariadením (EÚ) č. 604/2013, 

a systémom stanoveným týmto nariadením. 

Podobne by sa mal zabezpečiť súlad medzi 

týmto nariadením a nariadením [návrh 

nariadenia, ktorým sa prepracúva 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 603/2013]. Keď bol 

prostredníctvom automatizovaného 

systému pre registráciu a monitorovanie 

žiadostí a pre alokačný mechanizmus 

stanovený v článku 44 určený členský štát 

alokácie, táto informácia by mala byť 

automaticky vložená do systému Eurodac. 

Preto je potrebné zaistiť interoperabilitu 

medzi centrálnym systémom nápravného 

mechanizmu a centrálnym systémom 

Eurodac. 

Odôvodnenie 

Účelom tohto pozmeňujúceho návrhu je objasniť prepojenie medzi oboma predmetnými 
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nariadeniami s cieľom zabezpečiť súdržnosť medzi týmito dvoma systémami na základe ich 

interoperability. 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Článok 34 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Odsek 1 sa uplatní, ak 

automatizovaný systém uvedený v článku 

44 ods. 1 ukáže, že počet žiadostí 

o medzinárodnú ochranu, za ktoré je 

členský štát zodpovedný na základe kritérií 

uvedených v kapitole III, v článku 3 ods. 2 

alebo 3, v článku 18 a v článku 19, spolu 

s počtom skutočne presídlených osôb 

presahuje 150 % referenčného počtu pre 

daný členský štát stanoveného podľa kľúča 

uvedeného v článku 35. 

2. Odsek 1 sa uplatní, ak 

automatizovaný systém uvedený v článku 

44 ods. 1 ukáže, že počet žiadostí 

o medzinárodnú ochranu, za ktoré je 

členský štát zodpovedný na základe kritérií 

uvedených v kapitole III, v článku 3 ods. 2 

alebo 3, v článku 18 a v článku 19, spolu 

s počtom skutočne presídlených osôb 

presahuje 100 % referenčného počtu pre 

daný členský štát stanoveného podľa kľúča 

uvedeného v článku 35. 

Odôvodnenie 

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) 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Článok 37 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Finančná solidarita Finančná solidarita a zriadenie 

„dublinského rezervného fondu“ 
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Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Článok 37 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členský štát môže na konci 

trojmesačného obdobia po nadobudnutí 

účinnosti tohto nariadenia a následne na 

konci každého dvanásťmesačného obdobia 

do automatizovaného systému vložiť 

informáciu, že sa nebude ako členský štát 

alokácie dočasne zúčastňovať na 

nápravnom alokačnom mechanizme 

stanovenom v kapitole VII tohto 

nariadenia, a túto skutočnosť oznámi 

členským štátom, Komisii a Agentúre 

Európskej únie pre azyl. 

1. Členský štát, ktorý si neplní 

povinnosti v rámci nápravného 

alokačného mechanizmu stanovené 

v kapitole VII ako členský štát alokácie, 

by mal na konci trojmesačného obdobia po 

nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 

a následne na konci každého 

dvanásťmesačného obdobia vložiť do 

automatizovaného systému túto informáciu 

a oznámiť túto skutočnosť členským 

štátom, Komisii a Agentúre Európskej únie 

pre azyl. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Článok 37 – odsek 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Na konci dvanásťmesačného 

obdobia uvedeného v odseku 2 

automatizovaný systém oznámi členskému 

štátu, ktorý sa nezúčastňuje na nápravnom 

alokačnom mechanizme, počet žiadateľov, 

pre ktorých by inak bol členským štátom 

alokácie. Tento členský štát následne 

odvedie príspevok solidarity vo výške 250 

000 EUR za každého žiadateľa, ktorý by 

mu bol inak počas príslušného 

dvanásťmesačného obdobia alokovaný. 

Príspevok solidarity sa vyplatí členskému 

štátu, ktorý bol určený ako zodpovedný za 

posúdenie príslušných žiadostí. 

3. Na konci dvanásťmesačného 

obdobia uvedeného v odseku 2 

automatizovaný systém oznámi členskému 

štátu, ktorý sa nezúčastňuje na nápravnom 

alokačnom mechanizme, počet žiadateľov, 

pre ktorých by inak bol členským štátom 

alokácie. Zriadi sa fond („dublinský 

rezervný fond“) a členský štát, ktorý sa 

nezúčastňuje na nápravnom alokačnom 

mechanizme, do neho s ohľadom na 

každého alokovaného žiadateľa, ktorého 

tento členský štát neprijme, zaplatí ročné 

platby vo výške 50 000 EUR za prvý 

a druhý rok, 75 000 EUR za tretí a štvrtý 

rok a 100 000 EUR za nasledujúce roky. 

Finančné prostriedky v rámci 

dublinského rezervného fondu pokrývajú 

poskytovanie paušálnej sumy na každého 

žiadateľa o medzinárodnú ochranu a sú 
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proporcionálne rozdelené medzi členské 

štáty, ktoré sa zúčastňujú na nápravnom 

alokačnom mechanizme. Ak členský štát 

nezaplatí, Komisia odčíta rovnakú sumu 

z platieb, ktoré tomuto členskému štátu 

prináležia z iných fondov Únie. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Článok 42 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členský štát podporený prostredníctvom 

alokačného mechanizmu dostane za každú 

osobu odovzdanú podľa článku 38 písm. c) 

jednorazovú sumu vo výške 500 EUR ako 

náhradu nákladov na odovzdanie žiadateľa 

do členského štátu alokácie. Táto finančná 

podpora sa poskytuje uplatnením postupov 

stanovených v článku 18 nariadenia (EÚ) 

č. 516/2014. 

Členský štát podporený prostredníctvom 

alokačného mechanizmu dostane za každú 

osobu odovzdanú podľa článku 38 písm. c) 

jednorazovú sumu vo výške 300 EUR ako 

náhradu nákladov na odovzdanie žiadateľa 

do členského štátu alokácie. Táto finančná 

podpora sa poskytuje uplatnením postupov 

stanovených v článku 18 nariadenia (EÚ) 

č. 516/2014. 

Odôvodnenie 

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. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Článok 43 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Automatizovaný systém zašle členským 

štátom a Komisii oznámenie, hneď ako 

počet žiadostí v členskom štáte 

Automatizovaný systém zašle členským 

štátom a Komisii oznámenie, hneď ako 

počet žiadostí v členskom štáte 
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podporenom prostredníctvom alokačného 

mechanizmu, pre ktoré je podľa tohto 

nariadenia zodpovedným členským štátom, 

klesne pod 150 % jeho podielu 

stanoveného podľa článku 35 ods. 1. 

podporenom prostredníctvom alokačného 

mechanizmu, pre ktoré je podľa tohto 

nariadenia zodpovedným členským štátom, 

klesne pod 90 % jeho podielu stanoveného 

podľa článku 35 ods. 1. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Článok 43 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ak si členský štát riadne neplní povinnosti 

v oblasti riadenia svojich vonkajších 

hraníc v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/16241a, 

Rada môže kvalifikovanou väčšinou 

rozhodnúť o pozastavení nápravného 

alokačného mechanizmu. Rozhodnutie 

o pozastavení tohto mechanizmu je platné 

na pevne stanovené obdobie nanajvýš 

jedného roka. 

 ___ 

 1a Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 

2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej 

stráži, ktorým sa mení nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) 

č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 

2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, 

s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Článok 44 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Interoperabilita medzi 

počítačovým systémom a systémom 

Eurodac je zabezpečená prostredníctvom 
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priameho komunikačného kanálu medzi 

centrálnymi systémami, aby sa umožnilo 

automatické poskytovanie informácií 

týkajúcich sa určenia členského štátu 

alokácie prostredníctvom nápravného 

mechanizmu. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Článok 44 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Európska agentúra na prevádzkové 

riadenie rozsiahlych informačných 

systémov v priestore slobody, bezpečnosti 

a spravodlivosti zriadená nariadením (EÚ) 

č. 1077/2011 je zodpovedná za prípravu, 

vývoj a prevádzkové riadenie centrálneho 

systému a komunikačnej infraštruktúry 

medzi centrálnym systémom 

a vnútroštátnymi infraštruktúrami. 

3. Európska agentúra na prevádzkové 

riadenie rozsiahlych informačných 

systémov v priestore slobody, bezpečnosti 

a spravodlivosti zriadená nariadením (EÚ) 

č. 1077/2011 by mala byť zodpovedná za 

prípravu, vývoj a prevádzkové riadenie 

centrálneho systému, jeho interoperabilitu 

s ostatnými systémami a komunikačnú 

infraštruktúru medzi centrálnym 

systémom a vnútroštátnymi 

infraštruktúrami. 
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