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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise předložila Evropskému parlamentu a Radě návrh na zřízení Azylového a migračního 
fondu, který je součástí víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021 až 2027. Z fondu 
vybaveného sumou 10,4 miliard EUR bude poskytována podpora na lepší řízení migrace 
členskými státy.

Migrační krize ukázala, jak důležitý je společný evropský přístup založený na solidaritě
a sdílení odpovědnosti. Zvýšení rozpočtu na migraci a azyl proto zpravodajka vítá jako 
důležitý krok k vybudování dobře fungujícího a spravedlivého systému pro přijímání 
migrantů a žadatelů o azyl v rámci EU. 

Zpravodajka je však toho názoru, že návrh ve své současné podobě klade příliš velký důraz na 
zvyšování míry návratů. Podle navržených kritérií mají být prostředky určené na vnitrostátní 
programy ve sdíleném řízení přiděleny ze 40 % podle ukazatelů, které se týkají boje proti 
nelegální migraci a počtu navrácených osob, což by se dělo na úkor opatření v oblasti azylu, 
legální migrace a integrace. Členské státy by tak byly motivovány k tomu, aby vydávaly
a uplatňovaly rozhodnutí o navracení osob, aniž by přitom braly v úvahu rizika, kterým tyto 
osoby čelí, a potenciální dopad na země původu. 

Opatření Komise směřující k vybudování kvalitní migrační politiky EU je samozřejmě třeba 
uvítat. Přesto se zpravodajka domnívá, že Evropský parlament a Rada by měly do návrhu 
vložit také nezbytné záruky pro navracené osoby a země původu. Rozhodnutí o navracení 
totiž nelze přijímat bez komplexního posouzení situace v zemích původu, v nichž musí být 
dostatečná absorpční kapacita na místní úrovni. Je nezbytné ověřit, jaký dopad budou mít 
navrácené osoby na stabilitu zemí původu, protože návraty mohou také přispívat ke 
konfliktům, napětí a nestabilitě. 

Parlament a Rada by současně měly zajistit, aby se vztahy EU se třetími zeměmi neodvíjely 
od toho, zda tyto země spolupracují ve věci návratů a zpětného přebírání osob. Spolupráce se 
třetími zeměmi by měla být založena na oboustranném zájmu a komplexním přístupu, nikoli 
jen na zájmech a prioritách EU v oblasti migrace. Příliš úzké zaměření na řízení migrace by 
mohlo mít pro spolupráci EU se třetími zeměmi negativní důsledky. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako 
příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(4a) Fond by měl plně respektovat 
lidská práva a měl by být v souladu
s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030, 
zásadou soudržnosti politik ve prospěch 
rozvoje stanovenou v článku 208 SFEU
a se závazky v souvislosti s migrací
a azylem přijatými na mezinárodní 
úrovni, zejména s globálním paktem
o uprchlících a globálním paktem
o bezpečné, řízené a legální migraci.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Řízení migračního fondu
z rozvojového hlediska by mělo 
zohledňovat jednotlivé základní příčiny 
migrace, jako jsou konflikty, chudoba, 
nedostatek zemědělské kapacity, vzdělání
a nerovnost.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) V zájmu podnícení trhu práce
a pracovních příležitostí v zemích návratu 
by mimo jiné měla být důležitou součástí 
dohod o zpětném přebírání osob rozvojová 
spolupráce s třetími zeměmi, neboť je 
třeba omezit motivaci pro navrácené 
migranty, aby znovu překročili evropské 
hranice.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Fond by měl přispívat k účinnému 
řízení migračních toků mimo jiné 
podporou společných opatření v oblasti 
azylu včetně úsilí členských států, pokud 
jde o přijímání osob, které potřebují 
mezinárodní ochranu, prostřednictvím 
znovuusídlování a přemísťování žadatelů
o mezinárodní ochranu nebo osob 
požívajících mezinárodní ochrany mezi 
členskými státy, podporou integračních 
strategií a účinnější politiky legální 
migrace s cílem zajistit dlouhodobou 
konkurenceschopnost Unie a budoucnost 
jejího sociálního modelu a omezit faktory 
motivující k nelegální migraci na základě 
udržitelné návratové a readmisní politiky. 
Fond by měl podporovat posilování 
spolupráce s třetími zeměmi s cílem posílit 
řízení toků žadatelů o azyl či jiný druh 
mezinárodní ochrany a způsoby legální 
migrace, bojovat proti nelegální migraci
a zajistit udržitelnost navracení do třetích 
zemí a účinné zpětné přebírání třetími 
zeměmi.

(7) Fond by měl přispívat k podpoře
společných opatření v oblasti azylu včetně 
úsilí členských států, pokud jde o přijímání 
osob prostřednictvím znovuusídlování
a přemísťování mezi členskými státy, 
podporovat strategie v oblasti integrace, 
přijímání a začleňování a účinnější 
politiky legální migrace, bojovat proti
nelegální migraci a provádět udržitelnou 
návratovou a readmisní politiku. Fond by 
měl podporovat posilování spolupráce
s třetími zeměmi s cílem posílit řízení toků, 
vytváření způsobů legální migrace, 
bojovat proti nelegální migraci, bojovat 
proti obchodování s migranty a zajistit 
udržitelnost navracení do třetích zemí
a účinné zpětné přebírání třetími zeměmi. 
Spolupráce s třetími zeměmi by měla být 
skutečně založena na oboustranném 
zájmu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Migrační krize zdůraznila potřebu 
reformy společného evropského azylového 
systému s cílem zajistit účinné azylové 
řízení, které by zabránilo druhotnému 
pohybu osob a poskytovalo jednotné
a vhodné podmínky pro přijímání žadatelů
o mezinárodní ochranu, jednotné normy 
pro udělování mezinárodní ochrany

(8) Je vhodné podporovat a zvyšovat 
úsilí členských států o plné a řádné 
provádění acquis Unie v oblasti azylu, a to 
zejména s cílem poskytnout vysídleným 
osobám, žadatelům o mezinárodní ochranu
a osobám požívajícím mezinárodní 
ochrany vhodné podmínky přijímání a 
s cílem zajistit správné určení jejich 
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a odpovídající práva a výhody pro osoby 
požívající mezinárodní ochrany. Zároveň 
bylo zapotřebí reformy, jež zavede jednak 
spravedlivější a účinnější systém určování 
příslušnosti členských států, pokud jde
o žadatele o mezinárodní ochranu, jednak 
rámec Unie pro úsilí členských států
v oblasti znovuusídlování. Proto je 
vhodné, aby fond více podporoval úsilí 
členských států o plné a řádné provádění 
reformovaného společného evropského 
azylového systému.

statusu, prosazovat spravedlivé a účinné 
azylové řízení a podporovat osvědčené 
postupy v oblasti azylu tak, aby byla 
chráněna práva osob, které žádají
o mezinárodní ochranu, a aby azylové 
systémy členských států mohly efektivně 
fungovat. Fond by měl tedy více 
podporovat úsilí členských států o plné
a řádné provádění reformovaného 
společného evropského azylového 
systému.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Fond by měl rovněž doplňovat
a posilovat činnosti Agentury Evropské 
unie pro azyl zřízené nařízením (EU) ../.. 
[nařízení o Agentuře EU pro azyl]14 s cílem 
usnadnit a zlepšit fungování společného 
evropského azylového systému na základě 
koordinace a posílení praktické spolupráce
a výměny informací mezi členskými státy, 
prosazování právních předpisů
a provozních norem Unie v oblasti azylu
v zájmu zajištění vysoké jednotnosti 
založené na přísných normách ochrany
v oblasti řízení při udělování mezinárodní 
ochrany, podmínek přijímání a posuzování 
potřeb ochrany v celé Unii, což umožní 
udržitelné a spravedlivé rozdělení žádostí
o mezinárodní ochranu, dále usnadnit 
sbližování při posuzování žádostí
o mezinárodní ochranu v celé Unii, 
podporovat úsilí členských států v oblasti 
znovuusídlování a poskytovat členským 
státům operativní a technickou pomoc při 
řízení jejich azylových a přijímacích 
systémů, a to zejména těm státům, jejichž 
systémy jsou vystaveny nepřiměřenému
tlaku.

(9) Fond by měl rovněž doplňovat
a posilovat činnosti Agentury Evropské 
unie pro azyl zřízené nařízením (EU) ../.. 
[nařízení o Agentuře EU pro azyl]14 s cílem 
usnadnit a zlepšit fungování společného 
evropského azylového systému na základě 
koordinace a posílení praktické spolupráce
a výměny informací mezi členskými státy, 
prosazování právních předpisů
a provozních norem Unie v oblasti azylu
v zájmu zajištění dodržování lidských práv
a vysoké jednotnosti založené na přísných 
normách ochrany v oblasti řízení při 
udělování mezinárodní ochrany, podmínek 
přijímání a posuzování potřeb ochrany
v celé Unii, což umožní udržitelné
a spravedlivé rozdělení žádostí
o mezinárodní ochranu, usilující
v konečném důsledku vždy o prosazení 
nejlepšího zájmu žadatele, dále usnadnit 
sbližování při posuzování žádostí
o mezinárodní ochranu v celé Unii, 
podporovat úsilí členských států v oblasti 
znovuusídlování a poskytovat členským 
státům operativní a technickou pomoc při 
řízení jejich azylových a přijímacích 
systémů, a to zejména těm státům, jejichž 
systémy jsou vystaveny nepřiměřenému 
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tlaku.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Fond by měl podporovat úsilí Unie
a členských států spojené se zvyšováním 
kapacity členských států rozvíjet, 
monitorovat a hodnotit své azylové politiky
s ohledem na povinnosti, jež pro ně 
vyplývají ze stávajících právních předpisů 
Unie.

(10) Fond by měl podporovat úsilí Unie
a členských států spojené se zvyšováním 
kapacity členských států rozvíjet, 
monitorovat a hodnotit své azylové politiky
s ohledem na povinnosti, jež pro ně 
vyplývají ze stávajících právních předpisů 
Unie a z mezinárodního práva na základě 
všestranného přístupu k dodržování 
lidských práv.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Partnerství a spolupráce s třetími 
zeměmi jsou základními prvky azylové 
politiky Unie, jejichž cílem je zajistit 
odpovídající řízení toků žadatelů o azyl či 
jiný druh mezinárodní ochrany. Fond by 
měl poskytovat finanční pobídky
k provádění rámce Unie v oblasti 
znovuusídlování [a přijímání osob
z humanitárních důvodů] s cílem nahradit 
nebezpečné a nelegální příjezdy legálními
a bezpečnými možnostmi příjezdu státních 
příslušníků třetích zemí nebo osob bez 
státní příslušnosti, kteří potřebují 
mezinárodní ochranu, na území členských 
států, projevit solidaritu se zeměmi
v regionech, do nichž nebo uvnitř kterých 
byl vysídlen velký počet osob, které 
potřebují mezinárodní ochranu, a to 
zmírněním tlaku, jemuž tyto země čelí,
přispět k dosažení cílů migrační politiky 
EU zvýšením vlivu Unie vůči třetím zemím

(11) Partnerství a spolupráce s třetími 
zeměmi jsou základními prvky migrační
a azylové politiky Unie, jejichž cílem je 
zajistit, aby lidé nebyli nuceni opouštět své 
domovské země, a dále zajistit
odpovídající řízení migračních toků osob, 
včetně žadatelů o azyl, či jiný druh 
mezinárodní ochrany. Fond by měl 
poskytovat finanční pobídky k provádění 
rámce Unie v oblasti znovuusídlování [a 
přijímání osob z humanitárních důvodů] a 
k dalším obdobným humanitárním 
iniciativám přijatým členskými státy, 
jednotlivě nebo společně, s cílem nahradit 
nebezpečné a nelegální příjezdy legálními
a bezpečnými možnostmi příjezdu státních 
příslušníků třetích zemí nebo osob bez 
státní příslušnosti včetně těch, kteří 
potřebují mezinárodní ochranu, na území 
členských států, projevit solidaritu se 
zeměmi v regionech, do nichž nebo uvnitř 
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a účinně přispívat ke globálním iniciativám
v oblasti znovuusídlování tím, že Unie 
bude na mezinárodních fórech a při 
jednáních s třetími zeměmi vystupovat 
jednotně.

kterých byl vysídlen velký počet osob, 
které potřebují mezinárodní ochranu, a to 
zmírněním tlaku, jemuž tyto země čelí,
a účinně přispívat ke globálním iniciativám
v oblasti znovuusídlování tím, že Unie 
bude na mezinárodních fórech a při 
jednáních s třetími zeměmi vystupovat 
jednotně.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S ohledem na vysoké úrovně 
migračních toků do Unie v posledních 
letech a na důležitost zajištění soudržnosti 
našich společností je nezbytné podporovat 
politiky členských států zaměřené na 
včasnou integraci oprávněně pobývajících 
státních příslušníků třetích zemí, a to i 
v prioritních oblastech uvedených
v akčním plánu pro integraci státních 
příslušníků třetích zemí, který Komise 
přijala v roce 2016.

(12) S ohledem na důležitost zajištění 
soudržnosti našich společností je nezbytné 
podporovat politiky členských států 
zaměřené na včasné přijetí, integraci
a začlenění oprávněně pobývajících 
státních příslušníků třetích zemí, a to i 
v prioritních oblastech uvedených
v akčním plánu pro integraci státních 
příslušníků třetích zemí, který Komise 
přijala v roce 2016.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) V zájmu zvýšení efektivnosti, 
dosažení co největší přidané hodnoty Unie
a zajištění soudržnosti reakce Unie
v oblasti podpory integrace státních 
příslušníků třetích zemí by měly 
financování z fondu obdržet specifické 
akce, které by se měly vzájemně doplňovat
s akcemi financovanými z Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+)
a Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(EFRR). Opatření financovaná z tohoto 

(13) V zájmu zlepšení a posílení 
procesu integrace do evropských 
společností by měl fond usnadňovat 
legální migraci do Unie v souladu
s hospodářskými a sociálními potřebami 
členských států a zajišťovat přípravu 
procesu integrace již v zemi původu
státních příslušníků třetích zemí, kteří do 
Unie přicházejí. Opatření prováděná
v třetích zemích by měla být v plném 
souladu se zásadou soudržnosti politik ve 
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fondu by měla podporovat opatření 
přizpůsobená potřebám státních 
příslušníků třetích zemí, která jsou 
zpravidla prováděna v počáteční fázi 
integrace, a horizontální opatření 
podporující kapacitu členských států
v oblasti integrace, zatímco intervence 
ohledně státních příslušníků třetích zemí, 
jež mají dlouhodobější dopad, by měly být 
financovány z EFRR a ESF+.

prospěch rozvoje a se závazky k plnění 
cílů udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Oblast působnosti integračních 
opatření by v zájmu zajištění komplexního 
přístupu k integraci měla rovněž 
zahrnovat osoby požívající mezinárodní 
ochrany, přičemž je třeba zohledňovat 
specifické rysy těchto cílových skupin.
Pokud jsou integrační opatření 
kombinována s přijímáním, měla by 
příslušná opatření v případě potřeby 
zahrnovat i žadatele o azyl.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V této souvislosti by orgány 
členských států odpovědné za provádění 
fondu měly mít povinnost spolupracovat
a zavést mechanismy koordinace s orgány, 
které členské státy určily pro účely řízení 
intervencí ESF+ a EFRR, a v případě 
potřeby i s řídicími orgány ESF+, EFRR
a dalších fondů Unie, jež přispívají
k integraci státních příslušníků třetích 
zemí.

(14) V zájmu účinnosti a dosažení co 
největší přidané hodnoty by měl fond 
postupovat cílenějším způsobem při 
podpoře konzistentních strategií 
konkrétně zaměřených na podporu 
integrace státních příslušníků třetích zemí 
na celostátní, případně místní nebo 
regionální úrovni. Tyto strategie by měly 
být prováděny především místními či 
regionálními orgány a nestátními 
subjekty, aniž by byly vyloučeny orgány
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s celostátní působností, zejména pokud by 
to vyžadovalo konkrétní správní 
uspořádání daného členského státu nebo 
pokud by v daném státě byly akce v oblasti 
přijímání, integrace a začleňování 
prováděny ve sdílené pravomoci 
ústředních a decentralizovaných 
správních orgánů. Provádějící organizace 
by z řady dostupných opatření měly vybrat 
ta, která jsou nejvhodnější s ohledem na 
konkrétní situaci.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Účinná návratová politika je 
nedílnou součástí komplexního přístupu
k migraci, o nějž Unie a její členské státy 
usilují. Fond by měl podporovat
a povzbuzovat členské státy v jejich úsilí
s ohledem na účinné provádění a další 
rozvoj společných norem pro navracení, 
stanovených zejména ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/115/ES15, a integrovaného
a koordinovaného přístupu k řízení 
návratů. V zájmu udržitelných 
návratových politik by fond měl 
podporovat rovněž související opatření ve 
třetích zemích, jako je například opětovné 
začlenění navrácených osob.

(20) Účinná návratová politika je 
nedílnou součástí komplexního přístupu
k migraci, o nějž Unie a její členské státy 
usilují. Fond by měl podporovat
a povzbuzovat členské státy v jejich úsilí
s ohledem na účinné provádění a další 
rozvoj společných norem pro navracení –
s důrazem na dobrovolné návraty –, 
stanovených zejména ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/115/ES15, a integrovaného
a koordinovaného přístupu k řízení 
návratů. V zájmu usnadnění a zaručení 
bezpečného a důstojného návratu
a zpětného přebírání, jakož i udržitelného 
opětovné začlenění, jak jsou zakotveny
v globálním paktu o migraci, by měl fond 
podporovat rovněž související opatření ve 
třetích zemích.

__________________ __________________

15 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 
2008 o společných normách a postupech
v členských státech při navracení 
neoprávněně pobývajících státních 
příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 
24.12.2008, s. 98).

15 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 
2008 o společných normách a postupech
v členských státech při navracení 
neoprávněně pobývajících státních 
příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 
24.12.2008, s. 98).
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Členské státy by měly 
upřednostňovat dobrovolný návrat. Za 
účelem podpory dobrovolného návratu by 
členské státy měly stanovit příslušné 
pobídky, jako je například preferenční 
zacházení ve formě rozšířené pomoci při 
návratu. Tento druh dobrovolného návratu 
je z hlediska nákladové efektivnosti
v zájmu vracejících se osob i v zájmu 
příslušných orgánů.

(21) Členské státy by měly 
upřednostňovat dobrovolný návrat. Za 
účelem podpory dobrovolného návratu by 
členské státy měly stanovit příslušné 
pobídky, jako je například preferenční 
zacházení ve formě rozšířené pomoci při 
návratu, a to prostřednictvím odborné 
přípravy v Evropě, která by pomohla 
navráceným osobám opětovně se začlenit 
do pracovního trhu v zemi původu. Tento 
druh dobrovolného návratu je z hlediska 
nákladové efektivnosti v zájmu vracejících 
se osob i v zájmu příslušných orgánů.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Specifická podpůrná opatření 
určená vracejícím se osobám v členských 
státech a v zemích návratu mohou zlepšit 
podmínky návratu a posílit jejich opětovné 
začlenění do společnosti.

(23) Specifická podpůrná opatření 
určená vracejícím se osobám v členských 
státech a v zemích návratu, se zvláštním 
zaměřením na jejich humanitární potřeby
a potřeby v oblasti ochrany, mohou zlepšit 
podmínky návratu a posílit jejich opětovné 
začlenění do společnosti. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat zranitelným 
skupinám. Rozhodnutí o navrácení by se 
měla zakládat na komplexním a pečlivém 
posouzení situace v zemi původu, včetně 
vyhodnocení absorpční kapacity na místní 
úrovni. K zajištění udržitelnosti, 
bezpečnosti a účinnosti navracení 
přispívají specifická opatření a akce na 
podporu zemí původu, a zejména 
zranitelných osob. Tato opatření je třeba 
provádět s aktivním zapojením místních 
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orgánů, občanské společnosti a diaspor.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Dohody o zpětném přebírání osob
a jiná ujednání jsou nedílnou součástí 
návratové politiky Unie a ústředním 
nástrojem účinného řízení migračních toků, 
neboť usnadňují rychlé navracení 
nelegálních migrantů. Tyto dohody
a ujednání představují důležitý prvek
v rámci dialogu a spolupráce se třetími 
zeměmi původu a tranzitu nelegálních 
migrantů a v zájmu účinnosti návratových 
politik na úrovni členských států i Unie by 
mělo být podporováno jejich provádění ve 
třetích zemích.

(24) Dohody o zpětném přebírání osob
a jiná ujednání jsou nedílnou součástí 
návratové politiky Unie a ústředním 
nástrojem účinného řízení migračních toků, 
neboť usnadňují rychlé navracení 
nelegálních migrantů. Tyto dohody
a ujednání představují důležitý prvek
v rámci spolupráce a politického dialogu
s třetími zeměmi původu a tranzitu 
nelegálních migrantů a v zájmu účinnosti 
návratových politik na úrovni členských 
států i Unie by mělo být podporováno 
jejich provádění ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Vedle podpory navracení, jak je 
stanoveno v tomto nařízení, by měl fond 
podporovat rovněž jiná opatření pro boj 
proti nelegální migraci, zabývat se faktory 
motivujícími k nelegální migraci nebo 
obcházení stávajících právních předpisů
v oblasti migrace, a tím zajišťovat integritu 
imigračních systémů členských států.

(25) Vedle podpory integrace státních 
příslušníků třetích zemí nebo osob bez 
státní příslušnosti v členských státech by 
měl fond podporovat rovněž jiná opatření 
pro boj proti obchodování s migranty, 
podporovat a usnadňovat vytvoření
právních předpisů v oblasti migrace a tím 
zajišťovat integritu imigračních systémů
v zemích původu, v plném souladu se 
zásadou soudržnosti politik ve prospěch 
udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Zaměstnávání nelegálních 
migrantů je faktorem podněcujícím 
nelegální migraci a podkopává vytváření 
politiky mobility pracovních sil založené 
na systémech legální migrace. Fond by 
proto měl přímo nebo nepřímo podporovat 
členské státy při provádění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/52/ES16 , která zakazuje 
zaměstnávání neoprávněně pobývajících 
státních příslušníků třetích zemí a stanoví 
sankce vůči zaměstnavatelům, kteří tento 
zákaz porušují.

(26) Fond by měl přímo nebo nepřímo 
podporovat členské státy při provádění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/52/ES16, která zakazuje zaměstnávání 
neoprávněně pobývajících státních 
příslušníků třetích zemí a stanoví sankce 
vůči zaměstnavatelům, kteří tento zákaz 
porušují. Zahrnuje také ochranné prvky, 
jako je právo nelegálně zaměstnaných 
státních příslušníků třetích zemí podat 
stížnost a požadovat zpět svou mzdu. Fond 
by měl provádění těchto ochranných 
prvků podporovat, neboť až dosud nebyly 
prováděny dostatečně, jak upozornilo 
sdělení Komise Evropskému parlamentu
a Radě ze dne 22. května 2014
o uplatňování směrnice 2009/52/ES ze 
dne 18. června 2009 o minimálních
normách pro sankce a opatření vůči 
zaměstnavatelům neoprávněně 
pobývajících státních příslušníků třetích 
zemí.

_________________ _________________

16 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009
o minimálních normách pro sankce
a opatření vůči zaměstnavatelům 
neoprávněně pobývajících státních 
příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 168, 
30.6.2009, s. 24).

16 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009
o minimálních normách pro sankce
a opatření vůči zaměstnavatelům 
neoprávněně pobývajících státních 
příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 168, 
30.6.2009, s. 24).

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Členské státy by měly podporovat 
žádosti občanské společnosti a sdružení 
pracovníků, jako je žádost o vytvoření 
evropské sítě pracovnic a pracovníků
v oblasti přijímání, která by spojovala 
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všechny pracovnice a pracovníky
v Evropě, kteří působí v oblasti migrace,
s cílem umožnit důstojné přijímání, 
přístup k migraci založený na lidských 
právech a výměnu osvědčených postupů
v oblasti přijímání a pracovních 
příležitostí pro migranty.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Opatření ve třetích zemích a ve 
vztahu k těmto zemím, která jsou 
podporována z fondu, by měla doplňovat 
ostatní akce mimo Unii, které získávají 
podporu prostřednictvím nástrojů Unie 
pro financování vnější činnosti. Při 
provádění těchto akcí by se mělo zejména 
dbát na plný soulad se zásadami
a obecnými cíli vnější činnosti a zahraniční 
politiky Unie, jež se vážou k dané zemi či 
regionu a k mezinárodním závazkům Unie.
V souvislosti s vnějším rozměrem by se 
měl fond zaměřit na podporu 
prohlubování spolupráce se třetími 
zeměmi a posílení klíčových aspektů řízení 
migrace v oblastech zájmu migrační 
politiky Unie.

(30) Opatření přijatá v rámci fondu ve 
vztahu k třetím zemím by měla být plně 
soudržná se zásadami a obecnými cíli 
vnější činnosti a zahraniční a rozvojové
politiky Unie, jež se vážou k dané zemi či 
regionu a k mezinárodním závazkům Unie. 
Spolupráce s třetími zeměmi by neměla 
mít za cíl podporovat opatření, která jsou 
přímo zaměřena na rozvoj, a neměla by 
oslabovat zásadu soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Tyto počáteční částky by měly 
tvořit základ pro dlouhodobé investice 
členských států. S cílem zohlednit změny 
migračních toků, řešit potřeby v oblasti 
řízení azylových a přijímacích systémů
a integrace oprávněně pobývajících

(35) Tyto počáteční částky by měly 
tvořit základ pro dlouhodobé investice 
členských států. S cílem zohlednit změny 
migračních toků, řešit potřeby v oblasti 
řízení azylových a přijímacích systémů
a integrace oprávněně pobývajících 
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státních příslušníků třetích zemí a bojovat 
proti nelegální migraci prostřednictvím 
účinné a udržitelné návratové politiky by
s přihlédnutím k míře čerpání prostředků 
měla být členským státům v polovině 
období přidělena dodatečná částka. Tato 
částka by měla vycházet z nejnovějších 
dostupných statistických údajů, jak je 
stanoveno v příloze I, které budou odrážet 
změny základní situace členských států.

státních příslušníků třetích zemí a bojovat 
proti obchodování s migranty a provádět 
účinnou a udržitelnou návratovou politiku 
dodržující práva by s přihlédnutím k míře 
čerpání prostředků měla být členským 
státům v polovině období přidělena 
dodatečná částka. Tato částka by měla 
vycházet z nejnovějších dostupných 
statistických údajů, jak je stanoveno
v příloze I, které budou odrážet změny 
základní situace členských států.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) S cílem doplnit provádění 
politického cíle tohoto fondu na 
vnitrostátní úrovni prostřednictvím 
programů členských států by měl fond 
rovněž poskytovat podporu pro akce na 
úrovni Unie. Tyto akce by měly sloužit
k obecným strategickým účelům
v působnosti intervence fondu v souvislosti
s analýzou politiky a inovacemi, 
vzájemným učením a partnerstvími na 
nadnárodní úrovni a se zkoušením nových 
iniciativ a akcí na úrovni celé Unie.

(41) S cílem doplnit provádění 
politického cíle tohoto fondu na 
vnitrostátní úrovni prostřednictvím 
programů členských států by měl fond 
rovněž poskytovat podporu pro akce na 
úrovni Unie. Tyto akce by měly sloužit
k obecným strategickým účelům
v působnosti intervence fondu v souvislosti
s analýzou politiky a inovacemi, 
vzájemným učením a partnerstvími na 
nadnárodní úrovni, s prací diaspor a jejich 
úlohou prostředníka, kterou mohou v této 
záležitosti plnit, a se zkoušením nových 
iniciativ a akcí na úrovni celé Unie.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Za účelem posílení kapacity Unie 
okamžitě řešit jednak nepředvídatelné nebo 
nepřiměřeně silné migrační tlaky v jednom 
či více členských státech, které se 
vyznačují velkým nebo neúměrným 
přílivem státních příslušníků třetích zemí

(42) Za účelem posílení kapacity Unie 
okamžitě řešit jednak nepředvídatelné nebo 
nepřiměřeně silné migrační tlaky v jednom 
či více členských státech, které se 
vyznačují velkým nebo neúměrným 
přílivem státních příslušníků třetích zemí
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a které kladou značné a naléhavé nároky na 
jejich přijímací a zajišťovací zařízení, 
azylové systémy a řízení a systémy
a postupy řízení migrace, jednak silné 
migrační tlaky ve třetích zemích z důvodu 
politického vývoje nebo konfliktů by mělo 
být možné poskytnout mimořádnou pomoc
v souladu s rámcem stanoveným v tomto 
nařízení.

a které kladou značné a naléhavé nároky na 
jejich přijímací a zajišťovací zařízení, 
azylové systémy a řízení a systémy
a postupy řízení migrace, jednak silné 
migrační tlaky ve třetích zemích z důvodu 
politického vývoje nebo konfliktů by mělo 
být možné poskytnout mimořádnou pomoc 
určenou vždy na opatření, jež mají zajistit 
dodržování lidských práv migrantů
a mezinárodních závazků členských států, 
zejména v oblasti azylu a útočiště,
v souladu s rámcem stanoveným v tomto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53a) V průběhu procesu programování, 
provádění a hodnocení programů 
financovaných z fondu by měly být vedeny 
konzultace s organizacemi občanské 
společnosti a s místními a regionálními 
orgány i vnitrostátními parlamenty
v členských státech a ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Politickým cílem fondu je přispět
k účinnému řízení migračních toků
v souladu s příslušným acquis Unie a 
v souladu se závazky Unie v oblasti 
základních práv.

1. Politickým cílem fondu je přispět
k účinnému řízení migračních toků
v souladu s příslušným acquis Unie a 
v souladu se závazky Unie v oblasti 
základních práv, zejména s právem na 
azyl, zakotveným v Listině základních 
práv Evropské unie, a zásadou 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora legální migrace do 
členských států včetně přispění k integraci 
státních příslušníků třetích zemí;

b) podpora vytváření bezpečných
a legálních cest do členských států včetně 
přispění k integraci státních příslušníků 
třetích zemí, včetně žadatelů o azyl a osob 
požívajících mezinárodní ochrany,
a posílení ochrany lidských práv 
migrantů;

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přispění k boji proti nelegální 
migraci a zajištění účinného navracení
a zpětného přebírání osob ve třetích 
zemích.

c) přispění k boji proti nelegální 
migraci otevřením legálních cest migrace, 
bojem proti obchodování s lidmi
a zajištěním účinnosti a udržitelnosti
navracení a zpětného přebírání osob ve 
třetích zemích jak pro navrácené osoby, 
tak pro země původu.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přispění k boji proti nelegální 
migraci a zajištění účinného navracení
a zpětného přebírání osob ve třetích 
zemích.

c) přispění k boji proti nelegální 
migraci a zajištění účinného a udržitelného 
navracení a zpětného přebírání osob ve 
třetích zemích jak pro navrácené osoby, 
tak pro země původu.

Pozměňovací návrh 29
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) posílení solidarity a sdílení 
odpovědnosti mezi členskými státy, 
zejména s těmi členskými státy, které jsou 
migračním a azylovým tokům vystaveny 
nejvíce, a to i prostřednictvím praktické 
spolupráce.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fond je otevřen třetím zemím v souladu
s podmínkami stanovenými ve zvláštní 
dohodě upravující účast třetí země
v Azylovém a migračním fondu, pokud 
dohoda:

Fond je otevřen třetím zemím, které 
neporušují základní práva migrantů, pro 
aktivity v oblasti legální migrace, 
navracení a zpětného přebírání v souladu
s podmínkami stanovenými ve zvláštní 
dohodě upravující účast třetí země
v Azylovém a migračním fondu, která by 
měla být zveřejněna, pokud tato dohoda:

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– stanoví mechanismus nápravy pro 
jednotlivce, kteří se domnívají, že byla 
porušena jejich základní práva.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise a členské státy zajistí, aby 
byla opatření týkající se třetích zemí 
přijímána v souladu s dalšími opatřeními 
prováděnými pomocí nástrojů Unie, aby 
dodržovala zásadu soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje, aby se zaměřovala na 
opatření, jež nejsou orientována na 
rozvoj, a aby byla v plném rozsahu
v souladu s lidskými právy
a mezinárodním právem.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Tematický nástroj podporuje 
zejména akce v rámci prováděcího opatření 
uvedeného v bodě 2 písm. b) přílohy II, 
které provádějí místní a regionální orgány 
nebo organizace občanské společnosti.

6. Tematický nástroj podporuje 
zejména akce v rámci prováděcího opatření 
uvedeného v bodě 2 písm. b) přílohy II, 
které provádějí místní a regionální orgány 
nebo organizace občanské společnosti, 
zejména diaspory.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zajistí, 
aby priority vymezené v jeho programu 
odpovídaly prioritám Unie v oblasti řízení 
migrace, reagovaly na výzvy Unie v této 
oblasti a byly plně v souladu s příslušným 
acquis Unie a se schválenými prioritami 
Unie. Členské státy při vymezování priorit 
svých programů zajistí, aby byla náležitě 
zohledněna prováděcí opatření stanovená
v příloze II.

1. Každý členský stát zajistí, 
aby priority vymezené v jeho programu 
odpovídaly prioritám Unie v oblasti řízení 
migrace, azylu a přijímání, reagovaly na 
výzvy Unie v této oblasti a byly plně
v souladu s příslušným acquis Unie
a se schválenými prioritami Unie. Členské 
státy při vymezování priorit svých 
programů zajistí, aby byla náležitě 
zohledněna prováděcí opatření stanovená
v příloze II.
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise zajistí, aby byly do 
vypracování programů již v počáteční fázi 
zapojeny v rámci své působnosti Agentura 
Evropské unie pro azyl a Evropská 
agentura pro pohraniční a pobřežní stráž. 
Komise konzultuje s Evropskou agenturou 
pro pohraniční a pobřežní stráž a 
s Agenturou Evropské unie pro azyl návrhy 
programů s cílem zajistit soudržnost
a doplňkovost akcí těchto agentur s akcemi 
členských států.

2. Komise zajistí, aby byly do 
vypracování programů již v počáteční fázi 
zapojeny v rámci své působnosti Agentura 
Evropské unie pro azyl, Agentura 
Evropské unie pro základní práva
a Evropská agentura pro pohraniční
a pobřežní stráž. Komise konzultuje
s Evropskou agenturou pro pohraniční
a pobřežní stráž a s Agenturou Evropské 
unie pro azyl návrhy programů s cílem 
zajistit soudržnost a doplňkovost akcí 
těchto agentur s akcemi členských států.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise zajistí, aby byly do 
vypracování programů již v počáteční fázi 
zapojeny v rámci své působnosti Agentura 
Evropské unie pro azyl a Evropská 
agentura pro pohraniční a pobřežní stráž. 
Komise konzultuje s Evropskou agenturou 
pro pohraniční a pobřežní stráž a 
s Agenturou Evropské unie pro azyl návrhy 
programů s cílem zajistit soudržnost
a doplňkovost akcí těchto agentur s akcemi 
členských států.

2. Komise zajistí, aby byly do 
vypracování programů již v počáteční fázi 
zapojeny v rámci své působnosti Agentura 
Evropské unie pro azyl, Agentura 
Evropské unie pro základní práva
a Evropská agentura pro pohraniční
a pobřežní stráž. Komise konzultuje
s Evropskou agenturou pro pohraniční
a pobřežní stráž a s Agenturou Evropské 
unie pro azyl návrhy programů s cílem 
zajistit soudržnost a doplňkovost akcí 
těchto agentur s akcemi členských států.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ve vhodných případech zapojí 
Komise Agenturu Evropské unie pro azyl
a Evropskou agenturu pro pohraniční
a pobřežní stráž do úkolů týkajících se 
monitorování a hodnocení podle oddílu 5,
a to zejména s cílem zajistit, aby akce 
prováděné s podporou Fondu byly
v souladu s příslušným acquis Unie
a schválenými prioritami Unie.

3. Ve vhodných případech zapojí 
Komise Agenturu Evropské unie pro azyl, 
Agenturu Evropské unie pro základní 
práva a Evropskou agenturu pro pohraniční
a pobřežní stráž do úkolů týkajících se 
monitorování a hodnocení podle oddílu 5,
a to zejména s cílem zajistit, aby akce 
prováděné s podporou Fondu byly
v souladu s příslušným acquis Unie
a schválenými prioritami Unie.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Po provedení monitorování
v souladu s nařízením (EU) [ ../..] [nařízení
o Agentuře Evropské unie pro azyl] nebo 
po přijetí doporučení v souladu s nařízením 
(EU) č. 1053/2013, která spadají do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, dotčený 
členský stát společně s Komisí a v případě 
potřeby i s Agenturou Evropské unie pro 
azyl a s Evropskou agenturou pro 
pohraniční a pobřežní stráž přezkoumá 
možnosti, jak řešit zjištěné skutečnosti 
včetně veškerých nedostatků nebo 
problémů týkajících se kapacity
a připravenosti, a provede tato doporučení 
prostřednictvím svého programu.

4. Po provedení monitorování
v souladu s nařízením (EU) [ ../..] [nařízení
o Agentuře Evropské unie pro azyl] nebo 
po přijetí doporučení v souladu s nařízením 
(EU) č. 1053/2013, která spadají do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, dotčený 
členský stát společně s Komisí a v případě 
potřeby i s Agenturou Evropské unie pro 
azyl, s Agenturou Evropské unie pro 
základní práva a s Evropskou agenturou 
pro pohraniční a pobřežní stráž přezkoumá 
možnosti, jak řešit zjištěné skutečnosti 
včetně veškerých nedostatků nebo 
problémů týkajících se kapacity
a připravenosti, a provede tato doporučení 
prostřednictvím svého programu.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy využívající operační 
podporu musí jednat v souladu s acquis 

3. Členské státy využívající operační 
podporu musí jednat v souladu s acquis 
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Unie v oblasti azylu a navracení osob. Unie v oblasti azylu a navracení osob a se 
základními právy.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy odůvodní v programu
a ve výroční zprávě o výkonnosti podle 
článku 30 využití operační podpory na 
dosažení cílů tohoto nařízení. Před 
schválením programu Komise společně
s Agenturou Evropské unie pro azyl a 
s Evropskou agenturou pro pohraniční
a pobřežní stráž posoudí v souladu
s článkem 13 základní situaci v členských 
státech, které vyjádřily svůj záměr využít 
operační podporu. Komise vezme v úvahu 
informace poskytnuté těmito členskými 
státy a případně i informace dostupné
s ohledem na monitorování prováděné
v souladu s nařízením (EU) ../.. [Nařízení
o Agentuře Evropské unie pro azyl]
a nařízení (EU) č. 1053/2013, která spadají 
do oblasti působnosti tohoto nařízení.

4. Členské státy odůvodní v programu
a ve výroční zprávě o výkonnosti podle 
článku 30 využití operační podpory na 
dosažení cílů tohoto nařízení. Před 
schválením programu Komise společně
s Agenturou Evropské unie pro azyl,
s Agenturou Evropské unie pro základní 
práva a s Evropskou agenturou pro 
pohraniční a pobřežní stráž posoudí
v souladu s článkem 13 základní situaci
v členských státech, které vyjádřily svůj 
záměr využít operační podporu. Komise 
vezme v úvahu informace poskytnuté 
těmito členskými státy a případně
i informace dostupné s ohledem na 
monitorování prováděné v souladu
s nařízením (EU) ../.. [Nařízení o Agentuře 
Evropské unie pro azyl] a nařízení (EU) č. 
1053/2013, která spadají do oblasti 
působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) silné migrační tlaky ve třetích 
zemích, včetně zemí, ve kterých osoby, jež 
potřebují ochranu, mohly uvíznout
z důvodu politického vývoje nebo 
konfliktů, a to zejména v případech, kdy to 
může dopad na migrační toky směřující 
do EU.

c) silné migrační tlaky ve třetích 
zemích, včetně zemí, ve kterých osoby, jež 
potřebují ochranu, mohly uvíznout
z důvodu politického vývoje nebo 
konfliktů.
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Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provede hodnocení
v polovině období a zpětné hodnocení 
tohoto nařízení, včetně akcí prováděných
v rámci fondu.

1. Komise provede hodnocení
v polovině období a zpětné hodnocení 
tohoto nařízení, včetně akcí prováděných
v rámci fondu, posouzení dopadu 
navracení na třetí země a dodržování 
základních práv migrantů.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hodnocení v polovině období
a zpětné hodnocení se provádějí včas tak, 
aby je bylo možné promítnout do 
rozhodovacího procesu.

2. Hodnocení v polovině období
a zpětné hodnocení se provádějí včas tak, 
aby je bylo možné promítnout do 
rozhodovacího procesu, a jejich výsledky 
se zveřejní a zpřístupní.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) tom, jak bylo při plnění fondu 
zaručeno dodržování základních práv 
migrantů.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. b – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 30 % pro azyl; – 40 % pro azyl;

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. b – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 30 % pro legální migraci
a integraci;

– 40% pro legální migraci, integraci
a začlenění;

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. b – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 40 % pro boj proti nelegální 
migraci včetně navracení.

– 20% pro boj proti nelegální migraci 
včetně navracení.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) posílení solidarity a spolupráce 
se třetími zeměmi zasaženými migračními 
toky, mimo jiné prostřednictvím 
znovuusídlování a jiných legálních cest
k ochraně v Unii, jakož i partnerství
a spolupráce s třetími zeměmi za účelem 
řízení migrace.

d) posílení solidarity a spolupráce
a výměny osvědčených postupů s třetími 
zeměmi zasaženými migračními toky, 
mimo jiné prostřednictvím 
znovuusídlování a jiných legálních cest
k ochraně v Unii, jakož i partnerství
a spolupráce s třetími zeměmi za účelem 
řízení migrace.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – písm. k
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) podporu výměn a dialogu mezi 
státními příslušníky třetích zemí, 
přijímající společností a veřejnými orgány,
a to i prostřednictvím konzultací se 
státními příslušníky třetích zemí
a mezikulturního a mezináboženského 
dialogu.

k) podporu výměn a dialogu, zejména 
za pomoci diaspor, mezi státními 
příslušníky třetích zemí, přijímající 
společností a veřejnými orgány, a to
i prostřednictvím konzultací se státními 
příslušníky třetích zemí a mezikulturního
a mezináboženského dialogu.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) infrastrukturu pro účely přijetí nebo 
zajištění včetně možnosti společného 
využívání těchto zařízení více členskými 
státy;

a) infrastrukturu pro účely přijetí 
včetně možnosti společného využívání 
těchto zařízení více členskými státy;

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) boj proti faktorům motivujícím
k nelegální migraci včetně zaměstnávání 
nelegálních migrantů, a to formou 
účinných a odpovídajících kontrol 
založených na posouzení rizik, odborné 
přípravy pracovníků, vytváření- a zavádění 
mechanismů, pomocí nichž mohou 
nelegální migranti požadovat doplatky
a podávat stížnosti na své zaměstnavatele, 
či informačních a osvětových- kampaní, 
jejichž cílem je informovat zaměstnavatele
a nelegální migranty o jejich právech
a povinnostech podle směrnice 
2009/52/ES8;

d) boj proti nelegální migraci včetně 
zaměstnávání nelegálních migrantů, a to 
formou účinných a odpovídajících kontrol 
založených na posouzení rizik, odborné 
přípravy pracovníků, vytváření- a zavádění 
mechanismů, pomocí nichž mohou 
nelegální migranti požadovat doplatky
a podávat stížnosti na své zaměstnavatele, 
či informačních a osvětových- kampaní, 
jejichž cílem je informovat zaměstnavatele
a nelegální migranty o jejich právech
a povinnostech podle směrnice 
2009/52/ES8;
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Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) posouzení situace a stability
v zemích původu a absorpční kapacity 
na místní úrovni;

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) přípravu návratu včetně opatření 
vedoucích k vydávání rozhodnutí
o navrácení, zjišťování totožnosti státních 
příslušníků třetích zemí, vydávání 
cestovních dokladů a vyhledávání 
rodinných příslušníků;

e) přípravu návratu včetně opatření 
vedoucích k vydávání rozhodnutí
o navrácení, zjišťování totožnosti státních 
příslušníků třetích zemí, vydávání 
cestovních dokladů, vyhledávání rodinných 
příslušníků, možnost získat odborné 
vzdělání v Evropě, které podpoří opětovné 
začlenění v zemi původu;

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) operace vyhoštění, včetně 
souvisejících opatření, v souladu se 
standardy stanovenými v právu Unie,
s výjimkou donucovacího vybavení;

h) operace vyhoštění, včetně 
souvisejících opatření, jež plně dodržují 
lidská práva a jsou v souladu se standardy 
stanovenými v právu Unie, s výjimkou 
donucovacího vybavení;

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – písm. i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) opatření na podporu trvalého 
návratu a opětovného začlenění vracejících 
se osob;

i) opatření na podporu – na základě 
dlouhodobého přístupu – trvalého návratu
a opětovného začlenění vracejících se 
osob, včetně činností zaměřených na 
rozvoj dovedností;

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) zařízení a služby ve třetích zemích 
zajišťující v souladu s mezinárodními 
normami vhodné dočasné ubytování
a přijetí po příjezdu, a to i pro nezletilé 
osoby bez doprovodu a další zranitelné 
skupiny;

j) podporu třetích zemí při 
zajišťování vhodného dočasného
ubytování a přijetí po příjezdu v souladu
s mezinárodními normami;

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) spolupráci se třetími zeměmi
v oblasti boje proti nelegální migraci a 
v oblasti účinného navracení a zpětného 
přebírání, a to i v rámci provádění dohod
o zpětném přebírání osob a jiných 
ujednání;

vypouští se

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) podporu třetích zemí a akce ve 
třetích zemích týkající se například 

m) podporu třetích zemí a akce ve 
třetích zemích, pokud přispívají k posílení 
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infrastruktury, vybavení a dalších 
opatření, pokud přispívají k posílení 
účinné spolupráce mezi třetími zeměmi
a Unií a jejími členskými státy v oblasti 
navracení a zpětného přebírání.

účinné spolupráce mezi třetími zeměmi
a Unií a jejími členskými státy v oblasti 
navracení a zpětného přebírání.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Příloha IV – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Integrační opatření prováděná 
místními a regionálními orgány
a organizacemi občanské společnosti,

– Integrační opatření prováděná 
místními a regionálními orgány
a organizacemi občanské společnosti,
včetně diaspor,

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Příloha V – část 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifický cíl 2: Podpora legální 
migrace do členských států včetně 
přispění k integraci státních příslušníků 
třetích zemí: 

vypouští se

1. Počet osob, které se účastnily opatření 
před odjezdem podporovaných z fondu.

2. počet osob, které se účastnily 
integračních opatření podporovaných
z fondu a které uvedly, že tato opatření 
napomohla jejich včasné integraci,
v porovnání s celkovým počtem osob, 
které se účastnily integračních opatření 
podporovaných z fondu.
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