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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví předkládá Výboru pro občanské svobody, spravedlnost 

a vnitřní věci jako příslušnému výboru tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) S ohledem na stále se měnící a 

různou povahu současných migračních 

toků jsou pro porozumění realitě, zajištění 

zranitelných míst a nerovností a pro to, 

aby měli tvůrci politik k dispozici 

spolehlivé údaje a informace pro 

stanovení budoucích veřejných politik, 

zapotřebí souhrnné a srovnatelné 

statistické údaje o populaci migrantů 

rozčleněné podle genderu. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Aby měla Unie dostatečné 

podklady pro účinnou reakci na výzvy, 

které migrace přináší, je třeba zvýšit 

četnost sběru dat o azylu a cíleném 

přistěhovalectví z jednoho roku na kratší 

časové úseky. 

3) Aby měla Unie dostatečné 

podklady pro účinnou reakci na výzvy, 

které migrace přináší a na rozvoj politik 

zohledňujících gender a založené na 

lidských právech, je třeba zvýšit četnost 

sběru dat o azylu a cíleném 

přistěhovalectví z jednoho roku na kratší 

časové úseky. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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(4) Statistiky o azylu a cíleném 

přistěhovalectví jsou zásadní pro studium, 

definici a hodnocení širokého spektra 

politik, obzvlášť pokud jde o reakce na 

příchod osob hledajících v Evropě ochranu. 

4) Statistiky o azylu a cíleném 

přistěhovalectví jsou zásadní pro studium, 

definici a hodnocení širokého spektra 

politik, obzvlášť pokud jde o reakce na 

příchod osob hledajících v Evropě ochranu 

a uznání konkrétních potřeb, jež mohou 

mít zvláštní skupiny osoba služeb pro ně, 

zejména u skupin, jež čelí četným formám 

diskriminace a jež mohou být zranitelnější 

během procesu migrace a azylu, jako jsou 

například ženy, těhotné ženy, děti, 

nezletilé osoby bez doprovodu, senioři, 

osoby se zdravotním postižením, osoby 

lgtbi+ a oběti genderového násilí. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Pronásledování na základě 

genderu je důvodem pro hledání 

mezinárodní ochrany a pro to, aby tato 

ochrana byla poskytnuta. Vnitrostátní a 

evropské statistické orgány shromažďují 

genderové statistiky o žádostech o 

mezinárodní ochranu, včetně žádostí z 

důvodu genderového násilí. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Aby byla zajištěna kvalita a 

zejména srovnatelnost údajů 

poskytovaných členskými státy a aby 

mohly být vypracovávány spolehlivé 

přehledy na úrovni Unie, měly by být 

používané údaje založeny na shodných 

konceptech a měly by se vztahovat ke 

shodným referenčním datům nebo 

obdobím. 

5. Aby byla zajištěna kvalita a 

zejména srovnatelnost údajů 

poskytovaných členskými státy a aby 

mohly být vypracovávány spolehlivé 

přehledy na úrovni Unie, měly by být 

používané údaje založeny na shodných 

konceptech a měly by se vztahovat ke 

shodným referenčním datům nebo 

obdobím. Takové údaje by měly být 
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rozčleněny podle genderu a věku a měly 

by zahrnovat informace o pravidelných a 

nepravidelných tocích, o obchodování s 

lidmi, potřebách uprchlíků, migrantů a 

hostitelských komunit a o dalších 

tématech. 1a 

 _________________ 

 1a 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=A/RES/71/1 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Toto nařízení zaručuje právo na 

respektování soukromého a rodinného 

života a právo na ochranu osobních údajů 

podle článků 7 a 8 Listiny základních práv 

Evropské unie. 

(10) Toto nařízení zaručuje právo na 

respektování soukromého a rodinného 

života, právo na ochranu osobních údajů 

nediskriminace a genderové rovnosti 

podle článků 7, 8, 21 a 23 Listiny 

základních práv Evropské unie. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Shromažďování genderově 

rozčleněných údajů umožní identifikaci a 

analýzu specifických zranitelných míst a 

schopností žen a mužů a odhalí slabá 

místa a nerovnosti. Genderově rozčleněné 

údaje o migraci umožní podpořit větší 

rovnost a poskytnou příslušné možnosti 

znevýhodněným skupinám. Statistiky o 

migraci by při shromažďování údajů o 

zkušenostech osob LGBTQI+ v procesu 

migrace a azylu měly rovněž zohledňovat 

takové proměnné, jako je genderová 

identita a sexuální orientace. 
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Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový) 

Nařízení (ES) č. 862/2007 

Čl. 3 – odst. 1 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 -1) V článku 3 se odstavec 1 

nahrazuje tímto: 

1. Členské státy předkládají Komisi 

(Eurostatu) statistiky o počtech: 

"1. Členské státy předkládají Komisi 

(Eurostatu) statistiky o počtech: 

a) přistěhovalců, kteří se stěhují na území 

členského státu, a to v tomto členění: 

a) přistěhovalců, kteří se stěhují na území 

členského státu, a to v tomto členění: 

i) podle státního občanství a dále podle 

věku a pohlaví; 

i) podle státního občanství a dále podle 

věku a genderu; 

ii) podle země narození a dále podle věku 

a pohlaví; 

ii) podle země narození a dále podle věku a 

genderu; 

iii) podle země předchozího místa 

obvyklého pobytu a dále podle věku 

a pohlaví; 

iii) podle země předchozího místa 

obvyklého pobytu a dále podle věku a 

genderu; 

b) vystěhovalců, kteří se stěhují z území 

členského státu, a to v tomto členění: 

b) vystěhovalců, kteří se stěhují z území 

členského státu, a to v tomto členění: 

i) podle státního občanství; i) podle státního občanství; 

ii)věku; ii) věku; 

iii) pohlaví; iii) genderu; 

iv) podle země příštího místa obvyklého 

pobytu; 

iv) podle země příštího místa obvyklého 

pobytu; 

c) osob, které mají na konci referenčního 

období místo obvyklého pobytu v 

členském státě, a to v tomto členění: 

c) osob, které mají na konci referenčního 

období místo obvyklého pobytu v 

členském státě, a to v tomto členění: 

i) podle státního občanství a dále podle 

věku a pohlaví; 

i) podle státního občanství a dále podle 

věku a genderu; 

ii) podle země narození a dále podle věku 

a pohlaví; 

ii) podle země narození a dále podle věku a 

genderu; 

d) osob, které mají své místo obvyklého 

pobytu na území členského státu 

a v období referenčního roku získaly státní 

občanství tohoto členského státu a které 

měly dříve státní občanství jiného 

členského státu nebo třetí země nebo byly 

dříve bez státní příslušnosti, a to v členění 

d) osob, které mají své místo obvyklého 

pobytu na území členského státu 

a v období referenčního roku získaly státní 

občanství tohoto členského státu a které 

měly dříve státní občanství jiného 

členského státu nebo třetí země nebo byly 

dříve bez státní příslušnosti, a to v členění 
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podle věku a pohlaví a podle dřívějšího 

státního občanství dotčených osob a podle 

toho, zda osoby byly dříve bez státní 

příslušnosti. 

podle věku a genderu a podle dřívějšího 

státního občanství dotčených osob a podle 

toho, zda osoby byly dříve bez státní 

příslušnosti. 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=EN) 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 862/2007 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tyto statistiky jsou členěny podle věku a 

pohlaví a podle státního občanství 

dotčených osob a podle nezletilých osob 

bez doprovodu. Vztahují se k referenčnímu 

období jednoho kalendářního měsíce a 

musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do 

dvou měsíců od konce referenčního 

měsíce. Prvním referenčním měsícem je 

leden 2020. 

Tyto statistiky jsou členěny podle věku a 

genderu a podle státního občanství 

dotčených osob a podle nezletilých osob 

bez doprovodu. Vztahují se k referenčnímu 

období jednoho kalendářního měsíce a 

musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do 

dvou měsíců od konce referenčního 

měsíce. Prvním referenčním měsícem je 

leden 2020. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b a (nové) 

Nařízení (ES) č. 862/2007 

Čl. 4 – odst. 2 – písmena e a a e b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba)  v odstavci 2 se doplňují nová 

písmena ea) a eb), která znějí: 

 „ea) osob, na něž se vztahují rozhodnutí 

první instance o zamítnutí žádostí o 

zcelování rodin s osobou, která požívá 

mezinárodní ochrany; 

 eb) osob, na něž se vztahují rozhodnutí 

první instance o schválení žádostí o 

zcelování rodin s osobou, která požívá 

mezinárodní ochrany“; 
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Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 862/2007 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tyto statistiky jsou členěny podle věku a 

pohlaví a podle státního občanství 

dotčených osob a podle nezletilých osob 

bez doprovodu. Vztahují se k referenčnímu 

období tří kalendářních měsíců a musí být 

předloženy Komisi (Eurostatu) do dvou 

měsíců od konce referenčního období. 

Prvním referenčním obdobím je období od 

ledna do března 2020. 

Tyto statistiky jsou členěny podle věku a 

genderu a podle státního občanství 

dotčených osob a podle nezletilých osob 

bez doprovodu. Vztahují se k referenčnímu 

období tří kalendářních měsíců a musí být 

předloženy Komisi (Eurostatu) do dvou 

měsíců od konce referenčního období. 

Prvním referenčním obdobím je období od 

ledna do března 2020. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. e 

Nařízení (ES) č. 862/2007 

Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Statistiky uvedené v písmenech b), c), d), 

e), f) e g) jsou členěny podle věku a 

pohlaví a podle státního občanství 

dotčených osob a podle nezletilých osob 

bez doprovodu. Statistiky uvedené v 

písmenu g) jsou dále členěny podle země 

bydliště a podle druhu rozhodnutí o azylu. 

Vztahují se k referenčnímu období jednoho 

kalendářního roku a musí být předloženy 

Komisi (Eurostatu) do tří měsíců od konce 

referenčního roku. Prvním referenčním 

rokem je rok 2020. 

Statistiky uvedené v písmenech b), c), d), 

e), f) e g) jsou členěny podle věku a 

genderu a podle státního občanství 

dotčených osob a podle nezletilých osob 

bez doprovodu.  Statistiky uvedené v 

písmenu g) jsou dále členěny podle země 

bydliště a podle druhu rozhodnutí o azylu. 

Vztahují se k referenčnímu období jednoho 

kalendářního roku a musí být předloženy 

Komisi (Eurostatu) do tří měsíců od konce 

referenčního roku. Prvním referenčním 

rokem je rok 2020. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový) 
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Nařízení (ES) č. 862/2007 

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 1a) v čl. 5 odst. 1 se třetí pododstavec 

nahrazuje tímto: 

Statistiky uvedené v písm. b) jsou členěny 

podle věku a pohlaví a podle státního 

občanství dotčených osob. 

Statistiky uvedené v písm. b) jsou členěny 

podle věku a genderu a podle státního 

občanství dotčených osob.“ 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=EN) 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 862/2007 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – bod i 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) povolení vydaná v průběhu 

referenčního období, kterými se osobám 

uděluje první povolení k pobytu v členění 

podle státního občanství, důvodu vydání 

povolení, délky platnosti povolení, věku a 

pohlaví; 

i) povolení vydaná v průběhu 

referenčního období, kterými se osobám 

uděluje první povolení k pobytu v členění 

podle státního občanství, důvodu vydání 

povolení, délky platnosti povolení, věku a 

genderu; 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 862/2007 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – bod ii 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) povolení vydaná v průběhu 

referenčního období a udělená při 

příležitosti změny přistěhovaleckého 

statusu osoby nebo důvodu pobytu v 

členění podle státního občanství, důvodu 

vydání povolení, délky platnosti povolení, 

věku a pohlaví; 

ii) povolení vydaná v průběhu 

referenčního období a udělená při 

příležitosti změny přistěhovaleckého 

statusu osoby nebo důvodu pobytu v 

členění podle státního občanství, důvodu 

vydání povolení, délky platnosti povolení, 

věku a genderu; 
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Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 862/2007 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – bod iii 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iii) platná povolení na konci 

referenčního období (počet vydaných 

povolení, která nebyla zrušena a jejichž 

platnost nevypršela) v členění podle 

státního občanství, důvodu vydání 

povolení, délky platnosti povolení, věku a 

pohlaví; 

iii) platná povolení na konci 

referenčního období (počet vydaných 

povolení, která nebyla zrušena a jejichž 

platnost nevypršela) v členění podle 

státního občanství, důvodu vydání 

povolení, délky platnosti povolení, věku a 

genderu; 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 862/2007 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) počtu dlouhodobě pobývajících 

rezidentů na konci referenčního období v 

členění podle státního občanství, druhu 

právního postavení dlouhodobě 

pobývajícího rezidenta, věku a pohlaví.. 

b) počtu dlouhodobě pobývajících 

rezidentů na konci referenčního období v 

členění podle státního občanství, druhu 

právního postavení dlouhodobě 

pobývajícího rezidenta, věku a genderu. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 862/2007 

Čl. 7 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Statistiky uvedené v odstavci 1 se 

vztahují k referenčnímu období tří 

kalendářních měsíců a musí být předloženy 

Komisi (Eurostatu) do dvou měsíců od 

konce referenčního období. Prvním 

referenčním obdobím je období od ledna 

2. Statistiky uvedené v odstavci 1 jsou 

rozčleněné podle věku a genderu 

příslušných osob a podle toho, zda jde o 

nezletilé osoby bez doprovodu. Vztahují se 

k referenčnímu období tří kalendářních 

měsíců a musí být předloženy Komisi 
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do března 2020. (Eurostatu) do dvou měsíců od konce 

referenčního období. Prvním referenčním 

obdobím je období od ledna do března 

2020. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 862/2007 

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a) v čl. 9 odst. 1 se vkládá nový 

pododstavec, který zní: 

 Jako všeobecná zásada ochrany lidských 

práv migrantů a žadatelů o azyl by mělo 

být respektováno jejich právo na soukromí 

a ochranu osobních údajů a příslušné 

údaje by měly být shromažďovány s jejich 

souhlasem a na dobrovolném základě*. 

 _________________ 

 * Zásady a pokyny podporované 

praktickým vedení o ochraně lidských 

práv migrantů ve zranitelných situacích 

kdy dochází k velkému nebo smíšenému 

pohybu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


