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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade návrh, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a 
migráciu ako súčasť viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027. Fond bude 
poskytovať podporu na efektívne riadenie migrácie členskými štátmi EÚ s finančným krytím 
vo výške 10,4 miliardy EUR.

Migračná kríza poukázala na potrebu spoločného európskeho prístupu založeného na 
solidarite a spravodlivom rozdelení zodpovednosti. Spravodajkyňa preto víta zvýšenie 
rozpočtu vyčleneného na migráciu a azyl ako dôležitý krok k vybudovaniu silného, 
spravodlivého a účinného azylového a prijímacieho systému v rámci EÚ. 

Domnieva sa však, že návrh v súčasnej podobe kladie príliš veľký dôraz na zvyšovanie miery 
návratov. Podľa navrhovaných kritérií prideľovania finančných prostriedkov národným 
programom v rámci zdieľaného riadenia sa 40 % týchto prostriedkov vyčlení v závislosti od 
ukazovateľov, ktoré sa týkajú boja proti neregulárnej migrácii a vydávania rozhodnutí o 
návrate na úkor akcií v oblasti azylu, legálnej migrácie a integrácie. To by podnecovalo 
členské štáty k vydávaniu a vykonávaniu rozhodnutí o návrate bez ohľadu na riziká pre 
navrátilcov a možný vplyv na krajiny pôvodu. 

Opatrenia, ktoré Komisia prijala na vybudovanie solídnej migračnej politiky EÚ, treba 
privítať. Spravodajkyňa sa však domnieva, že Európsky parlament a Rada by do návrhu mali 
zahrnúť nevyhnutné záruky pre navrátilcov a krajiny pôvodu. Rozhodnutia o návrate 
nemožno prijímať bez komplexného posúdenia situácie v krajinách pôvodu a absorpčnej 
kapacity na miestnej úrovni. Je nevyhnutné preskúmať možný vplyv navrátilcov na stabilitu 
krajín pôvodu, pretože návraty by mohli prispievať ku konfliktom, napätiu a nestabilite. 

Parlament a Rada by okrem toho mali zabezpečiť, aby vzťahy EÚ s tretími krajinami neboli 
podmienené spoluprácou v oblasti návratu a readmisie. Spolupráca s tretími krajinami by 
mala byť založená na obojstrannom záujme a komplexnom prístupe, a nie na záujmoch a 
prioritách EÚ v oblasti migrácie. Úzke zameranie na riadenie migrácie môže spoluprácu EÚ s 
tretími krajinami ohroziť. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj 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 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Fond by mal v plnej miere 
rešpektovať ľudské práva a mal by byť v 
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súlade s Agendou 2030, so zásadou 
súdržnosti politík v záujme rozvoja, ako je 
stanovené v článku 208 ZFEÚ, a 
záväzkami na medzinárodnej úrovni 
súvisiacimi s migráciou a azylom, najmä s 
globálnym paktom o utečencoch a 
globálnym paktom o bezpečnej, riadenej a 
legálnej migrácii.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Pri riadení fondu z rozvojového 
hľadiska by sa mali zohľadňovať rôzne 
základné príčiny migrácie, ako sú 
konflikty, chudoba, nedostatočná 
poľnohospodárska kapacita, vzdelanie a 
nerovnosť.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4c. Rozvojová spolupráca s tretími 
krajinami by okrem iného mala byť 
významnou súčasťou readmisných dohôd, 
aby sa podnecoval trh práce a pracovné 
príležitosti v krajinách návratu, a tým sa 
znížila motivácia vrátených migrantov 
opäť prekročiť európske hranice.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7



AD\1172894SK.docx 5/31 PE628.531v02-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Fond by mal podporovať účinné 
riadenie migračných tokov, a to okrem 
iného aj prostredníctvom podpory 
spoločných opatrení v oblasti azylu vrátane 
úsilia členských štátov, pokiaľ ide 
o prijímanie osôb, ktoré potrebujú 
medzinárodnú ochranu, prostredníctvom 
presídlenia a presunu žiadateľov 
o medzinárodnú ochranu alebo osôb, 
ktorým sa poskytla medzinárodná 
ochrana, medzi členskými štátmi, 
prostredníctvom podpory integračných 
stratégií a účinnejšej politiky v oblasti 
legálnej migrácie, a to s cieľom zabezpečiť 
dlhodobú konkurencieschopnosť Únie 
a budúcnosť jej sociálneho modelu 
a zredukovať faktory motivujúce na 
neregulárnu migráciu prostredníctvom 
udržateľnej politiky v oblasti návratu 
a readmisie. Fond by mal podporovať 
posilňovanie spolupráce s tretími krajinami 
na účely posilnenia riadenia tokov 
žiadateľov o azyl alebo iné formy 
medzinárodnej ochrany, možnosti legálnej 
migrácie a bojovať proti neregulárnej 
migrácii, ako aj zabezpečiť udržateľnosť 
návratu a účinnej readmisie do tretích 
krajín.

(7) Fond by mal pomôcť podporovať 
presadzovanie spoločných opatrení 
v oblasti azylu vrátane úsilia členských 
štátov, pokiaľ ide o prijímanie osôb 
prostredníctvom presídlenia a presunu 
medzi členskými štátmi, podporovať 
stratégie integrácie, prijímania a 
začleňovania a účinnejšiu politiku 
v oblasti legálnej migrácie, bojovať proti 
neregulárnej migrácii a zaviesť 
udržateľnú politiku v oblasti návratu 
a readmisie. Fond by mal podporovať 
posilňovanie spolupráce s tretími krajinami 
na účely posilnenia riadenia tokov a 
vytvorenie možností legálnej migrácie, boj 
proti neregulárnej migrácii a 
obchodovaniu s migrantmi a zabezpečenie 
udržateľnosti návratu a účinnej readmisie 
do tretích krajín. Spolupráca s tretími 
krajinami by mala byť skutočne založená 
na obojstrannom záujme.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Migračná kríza poukázala na 
potrebu reformy spoločného európskeho 
azylového systému, aby sa zabezpečili 
efektívne konania o azyle v záujme 
zabránenia sekundárnym pohybom, a aby 
sa stanovili jednotné a primerané 
podmienky prijímania žiadateľov 
o medzinárodnú ochranu, jednotné normy 
poskytovania medzinárodnej ochrany 

(8) Je vhodné podporovať a 
prehlbovať úsilie členských štátov 
zamerané na plné a riadne vykonávanie 
acquis Únie v oblasti azylu, najmä 
stanovenie vhodných podmienok 
prijímania pre vysídlené osoby, žiadateľov 
o medzinárodnú ochranu a osoby s 
postavením medzinárodnej ochrany, 
zabezpečenie správneho určenia 
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a primerané práva a výhody pre osoby, 
ktorým sa poskytla medzinárodná 
ochrana. Reforma bola zároveň potrebná 
s cieľom zaviesť spravodlivejší a účinnejší 
systém na určenie zodpovednosti 
členských štátov za žiadateľov 
o medzinárodnú ochranu, ako aj rámec 
Únie pre úsilie členských štátov v oblasti 
presídľovania. Preto je vhodné, aby fond 
intenzívnejšie podporoval úsilie členských 
štátov zamerané na plné a riadne 
vykonávanie reformovaného spoločného 
európskeho azylového systému.

postavenia, uplatňovanie spravodlivých a 
účinných konaní o azyle a presadzovanie 
osvedčených postupov v oblasti azylu, s 
cieľom chrániť práva osôb, ktoré 
potrebujú medzinárodnú ochranu, a 
umožniť účinné fungovanie azylových 
systémov členských štátov. Fond by mal 
preto intenzívnejšie podporovať úsilie 
členských štátov zamerané na plné a riadne 
vykonávanie reformovaného spoločného 
európskeho azylového systému.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Fond by mal tiež dopĺňať 
a podporovať činnosti vyvíjané Agentúrou 
Európskej únie pre azyl (EUAA) zriadenej 
nariadením (EÚ) …/... [nariadenie 
o Agentúre Európskej únie pre azyl]14 
s cieľom uľahčiť a zlepšiť fungovanie 
spoločného európskeho azylového 
systému, a to koordináciou a posilnením 
praktickej spolupráce a výmeny informácií 
o azyle medzi členskými štátmi, podporou 
práva Únie, medzinárodného práva 
a operačných noriem v oblasti azylu 
s cieľom zabezpečiť vysoký stupeň 
jednotnosti na základe prísnych noriem 
ochrany, pokiaľ ide o postupy 
medzinárodnej ochrany, podmienky 
prijímania a posudzovanie potrieb ochrany 
v celej Únii, čo umožní udržateľné 
a spravodlivé rozdelenie žiadostí 
o medzinárodnú ochranu, uľahčí 
zbližovanie pri posudzovaní žiadostí 
o medzinárodnú ochranu v celej Únii, 
monitorovaním operačného a technického 
uplatňovania spoločného európskeho 
azylového systému, podporovaním úsilia 
členských štátov v oblasti presídľovania 
a poskytovaním operačnej a technickej 

(9) Fond by mal tiež dopĺňať 
a podporovať činnosti vyvíjané Agentúrou 
Európskej únie pre azyl (EUAA) zriadenej 
nariadením (EÚ) …/... [nariadenie 
o Agentúre Európskej únie pre azyl]14 
s cieľom uľahčiť a zlepšiť fungovanie 
spoločného európskeho azylového 
systému, a to koordináciou a posilnením 
praktickej spolupráce a výmeny informácií 
medzi členskými štátmi, podporou práva 
Únie a operačných noriem v oblasti azylu 
s cieľom zabezpečiť rešpektovanie 
ľudských práv a vysoký stupeň jednotnosti 
na základe prísnych noriem ochrany, 
pokiaľ ide o postupy medzinárodnej 
ochrany, podmienky prijímania 
a posudzovanie potrieb ochrany v celej 
Únii, čo umožní udržateľné a spravodlivé 
rozdelenie žiadostí o medzinárodnú 
ochranu, pričom napokon je vždy cieľom 
najlepší záujem žiadateľa, uľahčiť 
zbližovanie pri posudzovaní žiadostí 
o medzinárodnú ochranu v celej Únii, 
podporiť úsilie členských štátov v oblasti 
presídľovania a poskytnúť členským 
štátom operačnú a technickú pomoc pri 
riadení ich azylových a prijímacích 
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pomoci členským štátom pri riadení ich 
azylových a prijímacích systémov, o to 
najmä tých členských štátov, ktorých 
systémy sú vystavené neprimeranému 
tlaku.

systémov, o to najmä tých členských 
štátov, ktorých systémy sú vystavené 
neprimeranému tlaku

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Fond by mal podporovať úsilie 
Únie a členských štátov zamerané na 
posilnenie schopnosti členských štátov 
rozvíjať, monitorovať a hodnotiť ich 
politiky v oblasti azylu vzhľadom na ich 
povinnosti vyplývajúce z platného práva 
Únie.

(10) Fond by mal podporovať úsilie 
Únie a členských štátov zamerané na 
posilnenie schopnosti členských štátov 
rozvíjať, monitorovať a hodnotiť ich 
politiky v oblasti azylu vzhľadom na ich 
povinnosti vyplývajúce z platného práva 
Únie a medzinárodného práva založeného 
na univerzálnom prístupe k dodržiavaniu 
ľudských práv.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Partnerstvá a spolupráca s tretími 
krajinami sú základným prvkom azylovej 
politiky Únie, ktorej cieľom je zabezpečiť 
primerané riadenie tokov žiadateľov o azyl 
alebo iné formy medzinárodnej ochrany. 
S cieľom zaistiť, aby štátni príslušníci 
tretích krajín alebo osoby bez štátnej 
príslušnosti, ktorí potrebujú medzinárodnú 
ochranu, uprednostňovali legálne 
a bezpečné možnosti príchodu na územie 
členských štátov pred nebezpečnými 
a neregulárnymi spôsobmi , s cieľom 
prejaviť solidaritu s krajinami v regiónoch, 
do ktorých alebo v rámci ktorých bol 
vysídlený veľký počet osôb, ktoré 
potrebujú medzinárodnú ochranu, a to tak, 
že sa pomôže zmierniť tlak na tieto krajiny, 

(11) Partnerstvá a spolupráca s tretími 
krajinami sú základným prvkom migračnej 
politiky a azylovej politiky Únie, ktorých 
cieľom je zaistiť, aby ľudia neboli nútení 
opúšťať svoje domovské krajiny, a 
zabezpečiť primerané riadenie migračných 
tokov osôb vrátane žiadateľov o azyl alebo 
iné formy medzinárodnej ochrany. 
S cieľom zaistiť, aby štátni príslušníci 
tretích krajín alebo osoby bez štátnej 
príslušnosti vrátane tých, ktorí potrebujú 
medzinárodnú ochranu, uprednostňovali 
legálne a bezpečné možnosti príchodu na 
územie členských štátov pred 
nebezpečnými a neregulárnymi spôsobmi, 
s cieľom prejaviť solidaritu s krajinami 
v regiónoch, do ktorých alebo v rámci 
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ako aj s cieľom prispieť k dosahovaniu 
cieľov migračnej politiky Únie posilnením 
vplyvu Únie voči tretím krajinám a účinne 
prispievať ku globálnym iniciatívam 
v oblasti presídľovania jednotným 
vystupovaním na medzinárodných fórach 
a v rámci vzťahov s tretími krajinami, by 
fond mal poskytovať finančné stimuly na 
vykonávanie rámca Únie pre presídľovanie 
[a prijímanie osôb z humanitárnych 
dôvodov].

ktorých bol vysídlený veľký počet osôb, 
ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, 
a to tak, že sa pomôže zmierniť tlak na 
tieto krajiny a účinne prispievať ku 
globálnym iniciatívam v oblasti 
presídľovania jednotným vystupovaním na 
medzinárodných fórach a v rámci vzťahov 
s tretími krajinami, by fond mal 
poskytovať finančné stimuly na 
vykonávanie rámca Únie pre presídľovanie 
[a prijímanie osôb z humanitárnych 
dôvodov] a na ďalšie obdobné 
humanitárne iniciatívy, ktoré členské štáty 
prijali, či už jednotlivo alebo spoločne.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Vzhľadom na vysokú úroveň 
migračných tokov do Únie v ostatných 
rokoch a so zreteľom na význam 
zabezpečenia súdržnosti našich spoločností 
je nevyhnutné podporiť politiky členských 
štátov zamerané na včasnú integráciu 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
s legálnym pobytom, a to aj v prioritných 
oblastiach stanovených v Akčnom pláne 
pre integráciu štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorý Komisia prijala v roku 2016.

(12) Vzhľadom na význam zabezpečenia 
súdržnosti našich spoločností je 
nevyhnutné podporiť politiky členských 
štátov zamerané na včasné prijímanie, 
integráciu a začleňovanie štátnych 
príslušníkov tretích krajín s legálnym 
pobytom, a to aj v prioritných oblastiach 
stanovených v Akčnom pláne pre 
integráciu štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorý Komisia prijala v roku 2016.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V záujme zvýšenia efektívnosti, 
dosiahnutia čo najväčšej pridanej hodnoty 
Únie a zabezpečenia jednotnosti prístupu 
Únie s cieľom podporiť integráciu 
štátnych príslušníkov tretích krajín by 

(13) S cieľom zlepšiť a posilniť 
integračný proces do európskych 
spoločností by fond mal uľahčovať 
legálnu migráciu do Únie v súlade s 
hospodárskymi a sociálnymi potrebami 
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akcie financované z fondu mali mať 
osobitný charakter a mali by dopĺňať 
akcie financované z Európskeho 
sociálneho fondu plus (ESF+) 
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(EFRR). Opatrenia financované z tohto 
fondu by mali podporovať opatrenia 
prispôsobené potrebám štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktoré sa 
zvyčajne vykonávajú v počiatočnej fáze 
integrácie, ako aj horizontálne akcie na 
podporu kapacít členských štátov v oblasti 
integrácie, pričom intervencie týkajúce sa 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré 
majú dlhodobejší vplyv, by sa mali 
financovať z Európskeho sociálneho 
fondu plus (ESF+) a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR).

členských štátov, pričom na prípravu 
integračného procesu sa zameriava už v 
krajine pôvodu štátnych príslušníkov 
tretích krajín prichádzajúcich do Únie. 
Akcie v tretích krajinách by mali byť plne 
v súlade so zásadou súdržnosti politík v 
záujme rozvoja a so záväzkami, ktoré sa 
týkajú dosahovania cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja .

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13a. Integračné opatrenia by sa mali 
rozšíriť aj na osoby, ktorým sa poskytla 
medzinárodná ochrana, aby sa zabezpečil 
komplexný prístup k integrácii, pričom sa 
zohľadnia osobitosti tejto cieľovej 
skupiny. Ak sú integračné opatrenia 
spojené s prijímaním, akcie by mali v 
náležitých prípadoch umožňovať aj 
začlenenie žiadateľov o azyl.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V tomto kontexte by sa od orgánov 
členských štátov zodpovedných za 
implementáciu fondu malo požadovať, 
aby spolupracovali a vytvorili 

(14) Nato, aby bol fond efektívny a 
vytvoril čo najväčšiu pridanú hodnotu, 
mal by sa usilovať o cielenejší prístup a 
podporovať jednotné stratégie osobitne 
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mechanizmy koordinácie s orgánmi 
určenými členskými štátmi na účely 
riadenia intervencií z Európskeho 
sociálneho fondu plus a Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja a v prípade 
potreby s ich riadiacimi orgánmi 
a riadiacimi orgánmi ostatných fondov 
Únie, ktoré prispievajú k integrácii 
štátnych príslušníkov tretích krajín.

navrhnuté na podporu integrácie štátnych 
príslušníkov tretích krajín, a to podľa 
potreby na vnútroštátnej, miestnej a/alebo 
regionálnej úrovni. Tieto stratégie by mali 
vykonávať najmä miestne alebo 
regionálne orgány a neštátne subjekty, 
pričom sa nevylučujú ani národné 
orgány, najmä ak si to vyžaduje konkrétne 
administratívne usporiadanie členského 
štátu alebo ak akcie v členskom štáte 
zamerané na prijímanie, integráciu a 
začleňovanie patria pod spoločnú 
právomoc štátu a decentralizovanej 
správy. Vykonávajúce organizácie by si 
mali zo spektra dostupných opatrení 
vybrať tie, ktoré sú najvhodnejšie pre ich 
konkrétnu situáciu.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Efektívna návratová politika je 
neoddeliteľnou súčasťou komplexného 
prístupu Únie a jej členských štátov 
k migrácii. Fond by mal podporovať úsilie 
členských štátov a motivovať na toto úsilie 
s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie 
a ďalší rozvoj spoločných noriem pre 
návrat, ktoré sa stanovujú najmä v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2008/115/ES15, a integrovaný 
a koordinovaný prístup k riadeniu návratu. 
S cieľom zaistiť udržateľné návratové 
politiky by mal fond rovnako podporovať 
aj súvisiace opatrenia v tretích krajinách, 
ako napríklad opätovnú integráciu 
navrátilcov.

(20) Efektívna návratová politika je 
neoddeliteľnou súčasťou komplexného 
prístupu Únie a jej členských štátov 
k migrácii. Fond by mal podporovať úsilie 
členských štátov a motivovať na toto úsilie 
s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie 
a ďalší rozvoj spoločných noriem pre 
návrat, s dôrazom na dobrovoľný návrat, 
ktoré sa stanovujú najmä v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2008/115/ES15, a integrovaný 
a koordinovaný prístup k riadeniu návratu. 
Fond by mal rovnako podporovať aj 
súvisiace opatrenia v tretích krajinách na 
uľahčenie a zaručenie bezpečného 
a dôstojného návratu a readmisie, ako aj 
udržateľnej opätovnej integrácie, ako je 
stanovené v globálnom pakte o migrácii.

__________________ __________________
15 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 
o spoločných normách a postupoch 

15 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 
o spoločných normách a postupoch 
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členských štátov na účely návratu štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na ich území 
(Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).

členských štátov na účely návratu štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na ich území 
(Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Členské štáty by mali 
uprednostňovať dobrovoľný návrat. 
V záujme podpory dobrovoľného návratu 
by mali zvážiť stimuly, ako napr. 
preferenčné zaobchádzanie vo forme 
posilnenej pomoci pri návrate v prípade 
dobrovoľného návratu. Z hľadiska jeho 
nákladovej efektívnosti je takýto typ 
dobrovoľného návratu v záujme 
navrátilcov aj v záujme orgánov.

(21) Členské štáty by mali 
uprednostňovať dobrovoľný návrat. 
V záujme podpory dobrovoľného návratu 
by mali zvážiť stimuly, ako napríklad 
preferenčné zaobchádzanie vo forme 
posilnenej pomoci pri návrate, a to 
prostredníctvom odbornej prípravy 
v Európe, ktorá by pomáhala navrátilcom 
opätovne sa začleniť do trhu práce v ich 
krajinách pôvodu. Z hľadiska jeho 
nákladovej efektívnosti je takýto typ 
dobrovoľného návratu v záujme 
navrátilcov aj v záujme orgánov.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Osobitné podporné opatrenia pre 
navrátilcov v členských štátoch 
a v krajinách návratu môžu zlepšiť 
podmienky ich návratu a uľahčiť ich 
opätovné začlenenie do spoločnosti.

(23) Osobitné podporné opatrenia pre 
navrátilcov v členských štátoch 
a v krajinách návratu, s osobitným 
zameraním na ich humanitárne potreby a 
potreby v oblasti ochrany, môžu zlepšiť 
podmienky ich návratu a uľahčiť ich 
opätovné začlenenie do spoločnosti. 
Osobitná pozornosť by sa mala venovať 
zraniteľným skupinám. Rozhodnutia o 
návrate by mali byť založené na 
komplexnom a starostlivom posúdení 
situácie v krajine pôvodu vrátane 
vyhodnotenia absorpčnej kapacity na 
miestnej úrovni. Osobitné opatrenia 
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a akcie podporujúce krajiny pôvodu, 
najmä zraniteľných ľudí, prispievajú 
k zaisteniu udržateľnosti, bezpečnosti 
a účinnosti návratov. Tieto opatrenia by 
sa mali vykonávať za aktívnej účasti 
miestnych orgánov, občianskej 
spoločnosti a diaspór.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Readmisné dohody a iné 
dojednania sú neoddeliteľnou zložkou 
návratovej politiky Únie a hlavným 
nástrojom na účinné riadenie migračných 
tokov, keďže uľahčujú rýchly návrat 
neregulárnych migrantov. Tieto dohody 
a dojednania sú dôležitým prvkom v rámci 
dialógu a spolupráce s tretími krajinami 
pôvodu a tranzitu neregulárnych migrantov 
a ich vykonávanie v tretích krajinách by sa 
malo podporovať, aby sa zaistila účinnosť 
návratových politík na vnútroštátnej úrovni 
a na úrovni Únie.

(24) Readmisné dohody a iné 
dojednania sú neoddeliteľnou zložkou 
návratovej politiky Únie a hlavným 
nástrojom na účinné riadenie migračných 
tokov, keďže uľahčujú rýchly návrat 
neregulárnych migrantov. Tieto dohody 
a dojednania sú dôležitým prvkom v rámci 
spolupráce a politického dialógu s tretími 
krajinami pôvodu a tranzitu neregulárnych 
migrantov a ich vykonávanie v tretích 
krajinách by sa malo podporovať, aby sa 
zaistila účinnosť návratových politík na 
vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Okrem podpory návratu osôb, ako 
sa stanovuje v tomto nariadení, by sa 
z fondu mali podporovať aj ďalšie 
opatrenia na boj proti neregulárnej 
migrácii, riešiť stimuly vedúce 
k nelegálnej migrácii alebo obchádzaniu 
existujúcich pravidiel legálnej migrácie 
a tak zabezpečiť integritu 
prisťahovaleckých systémov členských 
štátov.

(25) Okrem podpory integrácie štátnych 
príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez 
štátnej príslušnosti v členských štátoch by 
sa z fondu mali podporovať aj ďalšie 
opatrenia na boj proti obchodovaniu s 
migrantmi a malo by sa podporovať a 
uľahčovať vytváranie pravidiel legálnej 
migrácie, čím by sa zabezpečila integrita 
prisťahovaleckých systémov v krajinách 
pôvodu v plnom súlade so zásadou 
súdržnosti v záujme trvalo udržateľného 
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rozvoja.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Zamestnávanie neregulárnych 
migrantov je faktorom, ktorý prispieva 
k nelegálnej migrácii a oslabuje tvorbu 
politiky mobility pracovnej sily založenej 
na mechanizmoch legálnej migrácie. 
Fond by mal preto priamo alebo nepriamo 
podporovať členské štáty, pokiaľ ide 
o vykonávanie smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/52/ES16, ktorou sa 
zakazuje zamestnávanie štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území 
členských štátov, a ktorou sa stanovujú 
sankcie proti zamestnávateľom, ktorí tento 
zákaz porušujú.

(26) Fond by mal priamo alebo 
nepriamo podporovať členské štáty, pokiaľ 
ide o vykonávanie smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/52/ES16, ktorou sa 
zakazuje zamestnávanie štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území 
členských štátov, a ktorou sa stanovujú 
sankcie proti zamestnávateľom, ktorí tento 
zákaz porušujú. Obsahuje aj ochranné 
prvky, napríklad právo neregulárne 
zamestnaných štátnych príslušníkov 
tretích krajín podávať sťažnosti 
a dožadovať sa svojich miezd. Z fondu by 
sa malo podporovať vykonávanie týchto 
ochranných prvkov, keďže neboli 
zavedené v dostatočnej miere, ako sa 
uvádza v oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu a Rade z 22. mája 2014 o 
uplatňovaní smernice 2009/52/ES z 18. 
júna 2009, ktorou sa stanovujú 
minimálne
normy pre sankcie a opatrenia voči 
zamestnávateľom štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí sa neoprávnene 
zdržiavajú na území členských štátov.

_________________ _________________
16 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou 
sa stanovujú minimálne normy pre sankcie 
a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území 
členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 
30.6.2009, s. 24).

16 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou 
sa stanovujú minimálne normy pre sankcie 
a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území 
členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 
30.6.2009, s. 24).
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

26a. Členské štáty by mali podporovať 
požiadavky občianskej spoločnosti a 
združení pracovníkov, ako je vytvorenie 
európskej siete pracovníčok a pracovníkov 
v oblasti prijímania, s cieľom prepojiť 
všetkých pracovníkov v Európe 
pôsobiacich v oblasti migrácie a 
podporovať dôstojné prijatie a prístup k 
migrácii založený na ľudských právach a 
výmene osvedčených postupov z hľadiska 
príležitostí v oblasti prijímania a 
zamestnávania migrantov.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Opatrenia v tretích krajinách a vo 
vzťahu k tretím krajinám podporované 
prostredníctvom fondu by mali dopĺňať 
ostatné akcie mimo Únie, ktoré sú 
podporované prostredníctvom nástrojov 
Únie na financovanie vonkajšej činnosti. 
Pri vykonávaní takýchto akcií by sa malo 
dbať predovšetkým na dosiahnutie plného 
súladu so zásadami a všeobecnými cieľmi 
vonkajšej činnosti a zahraničnej politiky 
Únie vo vzťahu k dotknutej krajine alebo 
regiónu a s medzinárodnými záväzkami 
Únie. Pokiaľ ide o vonkajší rozmer, 
podpora poskytovaná z fondu by sa mala 
zamerať na prehĺbenie spolupráce 
s tretími krajinami a na posilnenie 
kľúčových aspektov riadenia migrácie 
v tých oblastiach, ktoré sú predmetom 
záujmu migračnej politiky Únie.

(30) Opatrenia prijaté v rámci fondu vo 
vzťahu k tretím krajinám by mali byť 
v plnej miere v súlade so zásadami 
a všeobecnými cieľmi vonkajšej činnosti, 
zahraničnej a rozvojovej politiky Únie vo 
vzťahu k dotknutej krajine alebo regiónu 
a s medzinárodnými záväzkami Únie. 
Cieľom spolupráce s tretími krajinami by 
nemala byť podpora akcií, ktoré smerujú 
priamo k rozvoju, ani oslabovanie zásady 
súdržnosti politík v záujme rozvoja.
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Tieto počiatočné sumy by mali 
predstavovať základ dlhodobých investícií 
členských štátov. S cieľom zohľadniť 
zmeny v migračných tokoch a riešiť 
potreby v oblasti riadenia azylových 
a prijímacích systémov a integrácie 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
s legálnym pobytom, a s cieľom bojovať 
proti neregulárnej migrácii 
prostredníctvom efektívnej a udržateľnej 
politiky návratu by sa po zohľadnení miery 
čerpania prostriedkov mala členským 
štátom v polovici trvania prideliť 
dodatočná suma. Táto suma by mala byť 
založená na najnovších dostupných 
štatistických údajoch, ako sa stanovuje 
v prílohe I, aby sa zohľadnili zmeny vo 
východiskovej situácii členských štátov.

(35) Tieto počiatočné sumy by mali 
predstavovať základ dlhodobých investícií 
členských štátov. S cieľom zohľadniť 
zmeny v migračných tokoch a riešiť 
potreby v oblasti riadenia azylových 
a prijímacích systémov a integrácie 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
a s cieľom bojovať proti obchodovaniu s 
migrantmi a uplatňovať efektívnu 
a udržateľnú politiku návratu v súlade s 
právami by sa po zohľadnení miery 
čerpania prostriedkov mala členským 
štátom v polovici trvania prideliť 
dodatočná suma. Táto suma by mala byť 
založená na najnovších dostupných 
štatistických údajoch, ako sa stanovuje 
v prílohe I, aby sa zohľadnili zmeny vo 
východiskovej situácii členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) V záujme doplnenia realizácie 
politického cieľa tohto fondu na úrovni 
členských štátov prostredníctvom ich 
programov by mal fond poskytovať 
podporu aj pre akcie na úrovni Únie. Tieto 
akcie by mali slúžiť na celkové strategické 
účely v rámci rozsahu pôsobnosti fondu 
a týkať sa analýzy politík a inovácií, 
nadnárodného vzájomného učenia sa 
a partnerstiev ako aj testovania nových 
iniciatív a akcií v celej Únii.

(41) V záujme doplnenia realizácie 
politického cieľa tohto fondu na úrovni 
členských štátov prostredníctvom ich 
programov by mal fond poskytovať 
podporu aj pre akcie na úrovni Únie. Tieto 
akcie by mali slúžiť na celkové strategické 
účely v rámci rozsahu pôsobnosti fondu 
a týkať sa analýzy politík a inovácií, 
nadnárodného vzájomného učenia sa 
a partnerstiev, práce vykonávanej 
diaspórami a úlohy prostredníka, ktorú 
môžu v tejto veci zohrávať, ako aj 
testovania nových iniciatív a akcií v celej 
Únii.
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Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) S cieľom posilniť schopnosť Únie 
okamžite reagovať na nepredvídaný alebo 
neúmerne silný migračný tlak v jednom 
alebo viacerých členských štátoch, ktorý 
možno charakterizovať príchodom veľkého 
a neúmerného počtu štátnych príslušníkov 
tretích krajín, čo vytvára značné 
a naliehavé požiadavky na ich zariadenia 
na prijímanie a zaistenie a na systémy 
a postupy riadenia migrácie a azylu, ako aj 
reagovať na silný migračný tlak v tretích 
krajinách z dôvodu politického vývoja 
alebo konfliktov, by malo byť možné 
poskytnúť núdzovú pomoc v súlade 
s rámcom stanoveným v tomto nariadení.

(42) S cieľom posilniť schopnosť Únie 
okamžite reagovať na nepredvídaný alebo 
neúmerne silný migračný tlak v jednom 
alebo viacerých členských štátoch, ktorý 
možno charakterizovať príchodom veľkého 
alebo neúmerného počtu štátnych 
príslušníkov tretích krajín, čo vytvára 
značné a naliehavé požiadavky na ich 
zariadenia na prijímanie a zaistenie a na 
systémy a postupy riadenia migrácie 
a azylu, ako aj reagovať na silný migračný 
tlak v tretích krajinách z dôvodu 
politického vývoja alebo konfliktov, by 
malo byť vždy možné poskytnúť núdzovú 
pomoc zameranú na akcie na zaručenie 
ľudských práv migrantov a dodržanie 
medzinárodných záväzkov členských 
štátov, najmä pokiaľ ide o azyl a 
poskytovanie útočiska, v súlade s rámcom 
stanoveným v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

53a. Počas procesu plánovania, 
vykonávania a hodnotenia programov 
financovaných z tohto fondu prebiehajú 
konzultácie s organizáciami občianskej 
spoločnosti, miestnymi a regionálnymi 
orgánmi a národnými parlamentmi 
v členských štátoch a v tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Politickým cieľom fondu je 
prispievať k účinnému riadeniu 
migračných tokov v súlade s príslušným 
acquis Únie a v súlade so záväzkami Únie 
v oblasti základných práv.

1. Politickým cieľom fondu je 
prispievať k účinnému riadeniu 
migračných tokov v súlade s príslušným 
acquis Únie a v súlade so záväzkami Únie 
v oblasti základných práv, najmä práva na 
azyl zakotveného v Charte základných 
práv Európskej únie, a so zásadou 
súdržnosti politík v záujme rozvoja.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podporovať legálnu migráciu do 
členských štátov, ako aj prispieť 
k integrácii štátnych príslušníkov tretích 
krajín;

b) podporovať vytváranie bezpečných 
a legálnych ciest pre členské štáty, ako aj 
prispieť k integrácii štátnych príslušníkov 
tretích krajín vrátane žiadateľov o azyl a 
osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná 
ochrana, a podporovať posilnenie 
ochrany ľudských práv migrantov;

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prispieť k boju proti neregulárnej 
migrácii a zabezpečeniu účinnosti návratu 
a readmisie v tretích krajinách.

c) prispieť k boju proti neregulárnej 
migrácii otváraním legálnych ciest 
migrácie, k boju proti obchodovaniu s 
ľuďmi a k zabezpečeniu účinnosti 
a udržateľnosti návratu a readmisie 
v tretích krajinách pre navrátilcov a 
krajiny pôvodu.
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Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prispieť k boju proti neregulárnej 
migrácii a zabezpečeniu účinnosti návratu 
a readmisie v tretích krajinách.

c) prispieť k boju proti neregulárnej 
migrácii a k zabezpečeniu účinnosti a 
udržateľnosti návratu a readmisie v tretích 
krajinách pre navrátilcov a krajiny 
pôvodu.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) zlepšovať solidaritu a deľbu 
zodpovednosti medzi členskými štátmi, 
najmä voči tým, ktoré sú najviac 
zasiahnuté migračnými a azylovými 
tokmi, a to aj praktickou spoluprácou.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Fond je otvorený pre tretie krajiny v súlade 
s podmienkami stanovenými v osobitnej 
dohode upravujúcej účasť tretej krajiny na 
Fonde pre azyl a migráciu, a to pod 
podmienkou, že táto dohoda:

Fond je otvorený pre tretie krajiny, ktoré 
neporušujú základné práva migrantov, 
pokiaľ ide o činnosti v oblasti legálnej 
migrácie, návratu a readmisie v súlade 
s podmienkami stanovenými v osobitnej 
dohode upravujúcej účasť tretej krajiny na 
Fonde pre azyl a migráciu, ktoré by sa mali 
zverejniť, a to pod podmienkou, že táto 
dohoda:

Pozmeňujúci návrh 31
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – zarážka 4 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– stanovuje nápravný mechanizmus pre 
jednotlivcov, ktorí sa domnievajú, že ich 
základné práva boli porušené.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia a členské štáty zabezpečia, 
aby sa akcie vo vzťahu k tretím krajinám 
vykonávali v súlade s inými akciami 
vykonávanými prostredníctvom nástrojov 
Únie, aby sa pri nich dodržiavala zásada 
súdržnosti politík v záujme rozvoja, aby sa 
zameriavali na iné ako rozvojové 
opatrenia a aby v plnej miere rešpektovali 
ľudské práva a medzinárodné právo.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Z tematického nástroja sa podporia 
predovšetkým akcie, na ktoré sa vzťahuje 
vykonávacie opatrenie podľa bodu 2 písm. 
b) prílohy II a ktoré implementujú miestne 
a regionálne orgány alebo organizácie 
občianskej spoločnosti.

6. Z tematického nástroja sa podporia 
predovšetkým akcie, na ktoré sa vzťahuje 
vykonávacie opatrenie podľa bodu 2 písm. 
b) prílohy II a ktoré implementujú miestne 
a regionálne orgány alebo organizácie 
občianskej spoločnosti, najmä diaspóry.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát zabezpečí, aby 
priority vymedzené v jeho programe 
zodpovedali prioritám Únie v oblasti 
riadenia migrácie a reagovali na výzvy 
v tejto oblasti a aby boli v plnom súlade 
s príslušným acquis Únie a dohodnutými 
prioritami Únie. Pri vymedzovaní priorít 
svojich programov členské štáty 
zabezpečia, aby sa v nich náležite 
zohľadnili vykonávacie opatrenia 
stanovené v prílohe II.

1. Každý členský štát zabezpečí, aby 
priority vymedzené v jeho programe 
zodpovedali prioritám a výzvam Únie 
v oblasti riadenia migrácie, azylu a 
prijímania a reagovali na ne a aby boli 
v plnom súlade s príslušným acquis Únie 
a dohodnutými prioritami Únie. Pri 
vymedzovaní priorít svojich programov 
členské štáty zabezpečia, aby sa v nich 
náležite zohľadnili vykonávacie opatrenia 
stanovené v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia zabezpečí, aby Agentúra 
Európskej únie pre azyl a Európska 
agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž 
boli už v počiatočnej fáze zapojené do 
tvorby programov, pokiaľ ide o ich oblasti 
pôsobnosti. Komisia uskutoční konzultácie 
s Európskou agentúrou pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž a Agentúrou Európskej 
únie pre azyl o návrhoch programov 
s cieľom zabezpečiť konzistentnosť 
a komplementárnosť činností agentúr 
a členských štátov.

2. Komisia zabezpečí, aby Agentúra 
Európskej únie pre azyl, Agentúra 
Európskej únie pre základné práva 
a Európska agentúra pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž boli už v počiatočnej fáze 
zapojené do tvorby programov, pokiaľ ide 
o ich oblasti pôsobnosti. Komisia 
uskutoční konzultácie s Európskou 
agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž 
a Agentúrou Európskej únie pre azyl 
o návrhoch programov s cieľom zabezpečiť 
konzistentnosť a komplementárnosť 
činností agentúr a členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia zabezpečí, aby Agentúra 
Európskej únie pre azyl a Európska 
agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž 
boli už v počiatočnej fáze zapojené do 
tvorby programov, pokiaľ ide o ich oblasti 

2. Komisia zabezpečí, aby Agentúra 
Európskej únie pre azyl, Agentúra 
Európskej únie pre základné práva 
a Európska agentúra pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž boli už v počiatočnej fáze 
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pôsobnosti. Komisia uskutoční konzultácie 
s Európskou agentúrou pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž a Agentúrou Európskej 
únie pre azyl o návrhoch programov 
s cieľom zabezpečiť konzistentnosť 
a komplementárnosť činností agentúr 
a členských štátov.

zapojené do tvorby programov, pokiaľ ide 
o ich oblasti pôsobnosti. Komisia 
uskutoční konzultácie s Európskou 
agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž 
a Agentúrou Európskej únie pre azyl 
o návrhoch programov s cieľom zabezpečiť 
konzistentnosť a komplementárnosť 
činností agentúr a členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže v prípade potreby 
zapojiť Agentúru Európskej únie pre azyl 
a Európsku agentúru pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž do úloh v oblasti 
monitorovania a hodnotenia uvedených 
v oddiele 5, a to najmä s cieľom 
zabezpečiť, aby akcie implementované 
s podporou fondu boli v súlade 
s príslušným acquis Únie a dohodnutými 
prioritami Únie.

3. Komisia môže v prípade potreby 
zapojiť Agentúru Európskej únie pre azyl, 
Agentúru Európskej únie pre základné 
práva a Európsku agentúru pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž do úloh v oblasti 
monitorovania a hodnotenia uvedených 
v oddiele 5, a to najmä s cieľom 
zabezpečiť, aby akcie implementované 
s podporou fondu boli v súlade 
s príslušným acquis Únie a dohodnutými 
prioritami Únie.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V nadväznosti na monitorovanie 
uskutočnené v súlade s nariadením (EÚ) [ 
../..] [nariadenie o Agentúre Európskej únie 
pre azyl] alebo na prijatie odporúčaní v 
súlade s nariadením (EÚ) č. 1053/2013, 
ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia, dotknutý členský štát spolu s 
Komisiou a v relevantných prípadoch aj s 
Agentúrou Európskej únie pre azyl a 
Európskou agentúrou pre pohraničnú a 
pobrežnú stráž preskúma, ako riešiť zistené 

4. V nadväznosti na monitorovanie 
uskutočnené v súlade s nariadením (EÚ) 
[ ../..] [nariadenie o Agentúre Európskej 
únie pre azyl] alebo na prijatie odporúčaní 
v súlade s nariadením (EÚ) č. 1053/2013, 
ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia, dotknutý členský štát spolu 
s Komisiou a v relevantných prípadoch aj 
s Agentúrou Európskej únie pre azyl, 
Agentúrou Európskej únie pre základné 
práva a Európskou agentúrou pre 
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skutočnosti vrátane akýchkoľvek 
nedostatkov alebo otázok kapacity a 
pripravenosti, pričom tieto odporúčania 
implementuje prostredníctvom svojho 
programu.

pohraničnú a pobrežnú stráž preskúma, ako 
riešiť zistené skutočnosti vrátane 
akýchkoľvek nedostatkov alebo otázok 
kapacity a pripravenosti, pričom tieto 
odporúčania implementuje 
prostredníctvom svojho programu.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty využívajúce operačnú 
podporu musia dodržiavať acquis Únie 
v oblasti azylu a návratu.

3. Členské štáty využívajúce operačnú 
podporu musia dodržiavať acquis Únie 
v oblasti azylu a návratu a základné práva.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty odôvodnia 
v programe a vo výročnej správe 
o výkonnosti uvedenej v článku 30, akým 
spôsobom využili operačnú podporu na 
dosiahnutie cieľov tohto nariadenia. Pred 
schválením programu Komisia spolu 
s Agentúrou Európskej únie pre azyl 
a Európskou agentúrou pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 13 
posúdi východiskovú situáciu v členských 
štátoch, ktoré vyjadrili svoj úmysel 
požiadať o operačnú podporu. Komisia 
zohľadní informácie poskytnuté týmito 
členskými štátmi a v príslušných prípadoch 
aj informácie dostupné v kontexte 
monitorovania uskutočneného v súlade 
s nariadením (EÚ) .../... [nariadenie 
o Agentúre Európskej únie pre azyl] 
a nariadením (EÚ) č. 1053/2013, a to 
v rámci rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia.

4. Členské štáty odôvodnia 
v programe a vo výročnej správe 
o výkonnosti uvedenej v článku 30, akým 
spôsobom využili operačnú podporu na 
dosiahnutie cieľov tohto nariadenia.  Pred 
schválením programu Komisia spolu 
s Agentúrou Európskej únie pre azyl, 
Agentúrou Európskej únie pre základné 
práva a Európskou agentúrou pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž v súlade 
s článkom 13 posúdi východiskovú situáciu 
v členských štátoch, ktoré vyjadrili svoj 
úmysel požiadať o operačnú podporu. 
Komisia zohľadní informácie poskytnuté 
týmito členskými štátmi a v príslušných 
prípadoch aj informácie dostupné 
v kontexte monitorovania uskutočneného 
v súlade s nariadením (EÚ) .../... 
[nariadenie o Agentúre Európskej únie pre 
azyl] a nariadením (EÚ) č. 1053/2013, a to 
v rámci rozsahu pôsobnosti tohto 
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nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) intenzívny migračný tlak v tretích 
krajinách, a to aj v prípade uviaznutia osôb, 
ktoré potrebujú ochranu, z dôvodu 
politického vývoja alebo konfliktov, a to 
najmä v prípade, keď by to mohlo mať 
vplyv na migračné toky smerom do EÚ.

c) intenzívny migračný tlak v tretích 
krajinách, a to aj v prípade uviaznutia osôb, 
ktoré potrebujú ochranu, z dôvodu 
politického vývoja alebo konfliktov.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia vykoná hodnotenie 
v polovici obdobia a spätné hodnotenie 
tohto nariadenia, ako aj akcií 
implementovaných v rámci tohto fondu.

1. Komisia vykoná hodnotenie 
v polovici obdobia a spätné hodnotenie 
tohto nariadenia vrátane akcií 
implementovaných v rámci tohto fondu, 
ako aj posúdenie vplyvu návratov na tretie 
krajiny a dodržiavania základných práv 
migrantov.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Hodnotenie v polovici obdobia 
a spätné hodnotenie sa vykonávajú včas, 
aby sa sa ich výsledky mohli využiť 
v rozhodovacom procese.

2. Hodnotenie v polovici obdobia 
a spätné hodnotenie sa vykonávajú včas, 
aby sa ich výsledky mohli využiť 
v rozhodovacom procese, pričom výsledky 
hodnotenia sa zverejňujú a sprístupňujú.
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Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) spôsobe, akým bolo pri 
implementácii fondu zaručené 
dodržiavanie základných práv migrantov.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – písmeno b – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 30 % na azyl, – 40 % na azyl,

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – písmeno b – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 30 % na legálnu migráciu 
a integráciu,

– 40 % na legálnu migráciu, 
integráciu a začlenenie,

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – písmeno b – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– 40 % na boj proti neregulárnej 
migrácii vrátane návratov.

– 20 % na boj proti neregulárnej 
migrácii vrátane návratov.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) zvýšenie solidarity a spolupráce 
s tretími krajinami postihnutými 
migračnými tokmi, a to aj prostredníctvom 
presídľovania a iných legálnych ciest 
k ochrane v Únii, ako aj partnerstva 
a spolupráce s tretími krajinami na účely 
riadenia migrácie.

d) posilnenie solidarity, spolupráce 
a výmeny najlepších postupov s tretími 
krajinami postihnutými migračnými tokmi, 
a to aj prostredníctvom presídľovania 
a iných legálnych ciest ochrany v Únii, 
ako aj partnerstva a spolupráce s tretími 
krajinami na účely riadenia migrácie.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 3 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) podporu výmen a dialógu medzi 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín, 
prijímajúcou spoločnosťou a verejnými 
orgánmi, a to aj prostredníctvom 
konzultácie so štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín a medzikultúrneho 
a medzináboženského dialógu.

k) podporu výmen a dialógu, najmä 
s pomocou diaspór, medzi štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín, prijímajúcou 
spoločnosťou a verejnými orgánmi, a to aj 
prostredníctvom konzultácie so štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín 
a medzikultúrneho a medzináboženského 
dialógu.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) infraštruktúru na prijímanie alebo 
zaistenie vrátane možného spoločného 
používania takýchto zariadení viac ako 
jedným členským štátom;

a) infraštruktúru na prijímanie vrátane 
možného spoločného používania takýchto 
zariadení viac ako jedným členským 
štátom;

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 4 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) boj proti stimulom pre 
neregulárnu migráciu vrátane 
zamestnávania neregulárnych migrantov 
prostredníctvom účinných a primeraných 
kontrol založených na posúdení rizika, 
odbornej prípravy zamestnancov, 
stanovenie a implementácie mechanizmov, 
prostredníctvom ktorých môžu neregulárni 
migranti žiadať o vrátenie platieb a 
podávať sťažnosti proti svojim 
zamestnávateľom alebo informačné 
kampane a kampane na zvyšovanie 
informovanosti s cieľom informovať 
zamestnávateľov a neregulárnych 
migrantov o svojich právach a 
povinnostiach podľa smernice 
2009/52/ES53;

d) boj proti neregulárnej migrácii 
vrátane zamestnávania neregulárnych 
migrantov, a to prostredníctvom účinných 
a primeraných kontrol založených na 
posúdení rizika, odbornej prípravy 
zamestnancov, stanovenia a implementácie 
mechanizmov, prostredníctvom ktorých 
môžu neregulárni migranti žiadať 
o vrátenie platieb a podávať sťažnosti proti 
svojim zamestnávateľom, alebo 
informačných kampaní a kampaní na 
zvyšovanie informovanosti 
zamestnávateľov a neregulárnych 
migrantov o ich právach a povinnostiach 
podľa smernice 2009/52/ES;

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) posúdenie situácie a stability 
krajín pôvodu a absorpčnej kapacity na 
miestnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 4 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) prípravu návratu vrátane opatrení 
vedúcich k vydaniu rozhodnutí o návrate, 
identifikácia štátnych príslušníkov tretích 
krajín, vydanie cestovných dokladov 
a pátranie po rodinných príslušníkoch;

e) prípravu návratu vrátane opatrení 
vedúcich k vydaniu rozhodnutí o návrate, 
identifikácii štátnych príslušníkov tretích 
krajín, vydaniu cestovných dokladov, 
pátraniu po rodinných príslušníkoch a 
možnosti absolvovať odbornú prípravu 
v Európe na podporu reintegrácie do 
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krajiny pôvodu;

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 4 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) operácie odsunu vrátane súvisiacich 
opatrení v súlade s normami stanovenými 
v práve Únie s výnimkou donucovacích 
prostriedkov;

h) operácie odsunu vrátane súvisiacich 
opatrení, pri ktorých sa v plnej miere 
dodržiavajú ľudské práva a ktoré sú v 
súlade s normami stanovenými v práve 
Únie s výnimkou donucovacích 
prostriedkov;

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 4 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) opatrenia na podporu trvalého 
návratu a reintegrácie navrátilcov;

i) opatrenia – prostredníctvom 
dlhodobého prístupu – na podporu 
trvalého návratu a reintegrácie navrátilcov 
vrátane aktivít na rozvoj zručností;

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 4 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) zariadenia a služby v tretích 
krajinách zaisťujúce primerané dočasné 
ubytovanie a prijatie pri príchode vrátane 
zariadení a služieb pre maloleté osoby bez 
sprievodu a iné zraniteľné skupiny 
v súlade s medzinárodnými normami;

j) poskytovanie podpory tretím 
krajinám pri zaisťovaní primeraného 
dočasného ubytovania a prijatia pri 
príchode v súlade s medzinárodnými 
normami;

Pozmeňujúci návrh 57
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Návrh nariadenia
Príloha III – bod 4 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) spoluprácu s tretími krajinami 
v oblasti boja proti neregulárnej migrácii 
a účinných návratov a readmisie, a to aj 
v rámci implementácie dohôd o readmisii 
a iných opatrení;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 4 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

m) podporu pre tretie krajiny a akcie 
v nich vrátane podpory pre infraštruktúru, 
vybavenie a iné opatrenia za predpokladu, 
že prispievajú k zlepšeniu účinnej 
spolupráce medzi tretími krajinami a Úniou 
a jej členskými štátmi v oblasti návratu 
a readmisie.

m) podporu pre tretie krajiny a akcie 
v nich za predpokladu, že prispievajú 
k zlepšeniu účinnej spolupráce medzi 
tretími krajinami a Úniou a jej členskými 
štátmi v oblasti návratu a readmisie.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Príloha IV – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Integračné opatrenia 
implementované miestnymi a regionálnymi 
orgánmi a organizáciami občianskej 
spoločnosti.

– Integračné opatrenia 
implementované miestnymi a regionálnymi 
orgánmi a organizáciami občianskej 
spoločnosti, najmä diaspórami.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
príloha V – časť 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Špecifický cieľ 2: Podporovať legálnu vypúšťa sa
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migráciu do členských štátov vrátane 
prispievania k integrácii štátnych 
príslušníkov tretích krajín: 
1. Počet osôb, ktoré sa zapojili do opatrení 
pred odchodom podporených z fondu.
2. Počet osôb, ktoré sa zapojili do 
integračných opatrení podporených 
z fondu a ktoré uviedli, že opatrenia boli 
užitočné na ich skorú integráciu, 
v porovnaní s celkovým počtom osôb, 
ktoré sa zapojili do integračných opatrení 
podporených z fondu.
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