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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovací návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne.  

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 

 

 

 



 

PR\1118296CS.docx 3/91 PE599.751v02-00 

 CS 

OBSAH 

Strana 

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU ....................... 5 

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ ............................................................................................ 83 

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI .............................................. 88 

PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE.......................................................... 90 

 



 

PE599.751v02-00 4/91 PR\1118296CS.docx 

CS 



 

PR\1118296CS.docx 5/91 PE599.751v02-00 

 CS 

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy 

pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu 

podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém 

z členských států (přepracované znění) 

(COM(2016) 0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

(Řádný legislativní postup – přepracování) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2016) 0270), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 78 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0173/2016), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o uplatňování 

zásad subsidiarity a proporcionality českou Poslaneckou sněmovnou, českým Senátem, 

italským Senátem, maďarským Parlamentem, polským Sejmem, polským Senátem, 

rumunskou Poslaneckou sněmovnou a slovenským Parlamentem, která uvádějí, že 

návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. 

října 20161, 

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 8. prosince 20162, 

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 

využívání metody přepracování právních aktů3, 

– s ohledem na dopis, který dne 30. listopadu 2016 zaslal Výbor pro právní záležitosti 

Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podle čl. 104 odst. 3 

jednacího řádu, 

– s ohledem na články 104 a 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a 

stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Rozpočtového výboru (A8-0000/2017), 

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského 

parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě 

těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o 

nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli 

                                                 
1 Úř. věst. C 34, 2.2.2017, s. 144. 
2Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku. 
3 Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1. 
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změny jejich věcného obsahu; 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní 

skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 

vnitrostátním parlamentům. 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9. Při provádění tohoto nařízení by 

měla přiměřeně pomáhat Agentura 

Evropské unie pro azyl, zejména 

stanovením referenčního klíče pro 

přerozdělování žadatelů o azyl v rámci 

korekčního mechanismu a každoročními 

úpravami údajů, na nichž je založen tento 

referenční klíč i referenční klíč vycházející 

z údajů Eurostatu. 

9. Při provádění tohoto nařízení by 

měla přiměřeně pomáhat Agentura 

Evropské unie pro azyl (dále jen 

„agentura pro azyl“), zejména stanovením 

referenčního klíče pro přerozdělování 

žadatelů o azyl v rámci korekčního 

mechanismu a každoročními úpravami 

údajů, na nichž je založen tento referenční 

klíč i referenční klíč vycházející z údajů 

Eurostatu. Agentura pro azyl by v úzké 

spolupráci s příslušnými orgány 

členských států měla rovněž vypracovat 

informační materiály. Agentura pro azyl 

by měla postupně převzít odpovědnost za 

přemístění žadatelů o mezinárodní 

ochranu nebo osob požívajících 

mezinárodní ochrany podle tohoto 

nařízení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh aktualizuje bod odůvodnění s ohledem na změny, zejména v článcích 6 a 

38. 
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Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) V souladu s Úmluvou OSN o 

právech dítěte z roku 1989 a s Listinou 

základních práv Evropské unie by členské 

státy měly mít při uplatňování tohoto 

nařízení na mysli především nejlepší zájem 

dítěte. Při posuzování toho, co je v 

nejlepším zájmu dítěte, by členské státy 

měly zejména náležitě zohledňovat blaho a 

sociální vývoj nezletilé osoby, její 

bezpečnost a ochranu, názory úměrně 

jejímu věku a vyspělosti, jakož i její 

původní prostředí. Dále by měly být 

stanoveny určité procesní záruky pro 

nezletilé osoby bez doprovodu vzhledem k 

jejich mimořádné zranitelnosti. 

 (Netýká se českého znění)   

Or. en 

Odůvodnění 

(Netýká se českého znění) 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Aby se zabránilo tomu, že budou 

mezi členskými státy přesouváni žadatelé s 

nepřípustnou žádostí nebo žadatelé, kteří 

pravděpodobně nepotřebují mezinárodní 

ochranu nebo kteří představují 

bezpečnostní riziko, je nezbytné zajistit, 

aby členský stát, v němž je podána první 

žádost, přezkoumal přípustnost žádosti ve 

vztahu k první zemi azylu a bezpečné třetí 

zemi a aby žádosti žadatelů, kteří 

přicházejí z bezpečné země původu 

uvedené na seznamu EU, a žadatelů 

vypouští se 
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představujících bezpečnostní riziko 

posoudil ve zrychleném řízení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je důsledkem vypuštění čl. 3 odst. 3. Zpravodajka není ani tak proti 

používání postupů pro přípustnost, ale jejich využívání před určením příslušného členského 

státu by pro členské státy na hranicích Unie znamenalo zbytečnou (novou) dodatečnou zátěž. 

Jakmile by se žadatel nacházel na území příslušného členského státu, stále by měl členský stát 

mít možnost provést postup pro přípustnost (podle ustanovení nařízení o azylovém řízení). 

Otázky bezpečnosti se řeší odděleně. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Společné vyřizování žádostí o 

mezinárodní ochranu členů jedné rodiny 

jediným členským státem by mělo 

umožnit, aby byly žádosti posouzeny 

důkladně, aby byla ve vztahu k těmto 

členům přijata vzájemně si odpovídající 

rozhodnutí a aby nedocházelo k rozdělení 

členů jedné rodiny. 

(18) Společné vyřizování žádostí o 

mezinárodní ochranu členů jedné rodiny 

jediným členským státem by mělo 

umožnit, aby byly žádosti posouzeny 

důkladně, aby byla ve vztahu k těmto 

členům přijata vzájemně si odpovídající 

rozhodnutí a aby nedocházelo k rozdělení 

členů jedné rodiny. Společným 

vyřizováním žádostí jedné rodiny není 

dotčeno právo žadatele podat žádost 

individuálně. 

Or. en 

Odůvodnění 

Jde o upřesnění rozhodného práva, nikoli o změnu. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Za účelem zajištění úplného 

dodržování zásady zachování celistvosti 

rodiny a zásady respektování nejlepšího 

zájmu dítěte by se mělo stát závazným 

kritériem pro určení příslušnosti existence 

vztahu závislosti mezi žadatelem a jeho 

dítětem, sourozencem nebo rodičem z 

důvodu těhotenství nebo mateřství 

žadatele, jeho zdravotního stavu nebo 

vysokého věku. Pokud je žadatelem 

nezletilá osoba bez doprovodu, závazným 

kritériem příslušnosti by se měla stát také 

přítomnost rodinného příslušníka nebo 

příbuzného na území jiného členského 

státu, který se o něj může postarat. V 

zájmu odrazování od druhotného pohybu 

nezletilých osob bez doprovodu, který není 

v jejich nejlepším zájmu, není-li přítomen 

žádný rodinný příslušník nebo příbuzný, 

by měl být příslušný ten členský stát, kde 

nezletilá osoba bez doprovodu poprvé 

podala žádost o mezinárodní ochranu, 

není-li prokázáno, že by to nebylo v 

nejlepším zájmu dítěte. Před přemístěním 

nezletilé osoby bez doprovodu do jiného 

členského státu by měl přemísťující 

členský stát zajistit, že tento členský stát 

podnikne veškerá nezbytná a náležitá 

opatření pro zajištění přiměřené ochrany 

dítěte, a zejména co nejrychlejší jmenování 

zástupce či zástupců, kteří mají zajistit 

dodržování všech práv, na která má dítě 

nárok. Před jakýmkoli rozhodnutím o 

přemístění nezletilé osoby bez doprovodu 

by měli pracovníci s potřebnou kvalifikací 

a odbornými znalostmi provést posouzení 

jejího nejlepšího zájmu. 

(20) Za účelem zajištění úplného 

dodržování zásady zachování celistvosti 

rodiny a zásady respektování nejlepšího 

zájmu dítěte by se mělo stát závazným 

kritériem pro určení příslušnosti existence 

vztahu závislosti mezi žadatelem a jeho 

dítětem, sourozencem nebo rodičem z 

důvodu těhotenství nebo mateřství 

žadatele, jeho zdravotního stavu nebo 

vysokého věku. Pokud je žadatelem 

nezletilá osoba bez doprovodu, závazným 

kritériem příslušnosti by se měla stát také 

přítomnost rodinného příslušníka nebo 

příbuzného na území jiného členského 

státu, který se o něj může postarat. Před 

přemístěním nezletilé osoby bez 

doprovodu do jiného členského státu by 

měl přemísťující členský stát zajistit, že 

tento členský stát podnikne veškerá 

nezbytná a náležitá opatření pro zajištění 

přiměřené ochrany dítěte, a zejména co 

nejrychlejší jmenování opatrovníka, který 

má zajistit dodržování všech práv, na která 

má dítě nárok. Před jakýmkoli 

rozhodnutím o přemístění nezletilé osoby 

bez doprovodu by měl multidisciplinární 

tým s potřebnou kvalifikací a odbornými 

znalostmi provést posouzení jejího 

nejlepšího zájmu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Unaccompanied children are some of the most vulnerable applicants and their interests must 

be appropriately protected. Attempting to transfer unaccompanied minors back to the first 

member state of arrival has proven to be an extremely time-consuming exercise which the 
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CJEU has considered not to be in the best interest of the child in the landmark ruling MA and 

Others V the UK. Your rapporteur therefor suggests a model which would ensure a fair 

distribution between Member States for the reception of unaccompanied minors whilst 

ensuring full respect of the right of the minors as well as their swift access to the asylum 

procedure in a stable environment. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Pokud členský stát přijme 

příslušnost k posouzení žádosti, jež mu 

byla podána, v případech, kdy podle 

kritérií stanovených tímto nařízením není 

příslušný, může to ohrozit účinnost a 

udržitelnost tohoto systému; mělo by k 

tomu proto docházet výjimečně. Členský 

stát by proto měl mít možnost odchýlit se 

od kritérií příslušnosti pouze z 

humanitárních důvodů , zejména z 

rodinných důvodů, dokud není určen 

příslušný členský stát, a posoudit žádost o 

mezinárodní ochranu, která byla podána 

tomuto nebo jinému členskému státu, i 

když pro toto posouzení není příslušný 

podle závazných kritérií stanovených tímto 

nařízením. 

(21) Členský stát by měl mít možnost 

odchýlit se od kritérií příslušnosti a 

posoudit žádost o mezinárodní ochranu, 

která byla podána tomuto nebo jinému 

členskému státu, i když pro toto posouzení 

není příslušný podle závazných kritérií 

stanovených tímto nařízením. V zájmu 

boje proti druhotnému pohybu a za 

účelem podněcování žadatelů o azyl, aby 

žádost podávali ihned v prvním členském 

státě vstupu, je třeba žadateli umožnit 

podat písemnou, řádně odůvodněnou 

žádost, zejména na základě jeho širších 

rodinných, kulturních nebo 

společenských vazeb nebo jazykových 

dovedností, jež by usnadnily jeho integraci 

v konkrétním členském státě, a jeho 

žádost by měl přezkoumat ten členský stát, 

v němž byla podána, nebo by tento členský 

stát měl požádat jiný členský stát o 

převzetí příslušnosti. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tato změna je v souladu s pozměňovacími návrhy k článku 19, jež mají zajistit návrat ke znění 

nařízení Dublin III, které členským státům poskytlo flexibilnější diskreční pravomoci přijmout 

příslušnost i v případech, kdy k tomu nejsou podle platných předpisů povinny. V zájmu 

postupu proti druhotnému pohybu a zajištění snadného nástroje pro vyhledávání vazeb mezi 

žadateli a členskými státy by žadatelé rovněž měli mít možnost požádat konkrétní členský stát 

o převzetí příslušnosti k jejich žádosti. 
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Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Aby byly splněny cíle tohoto 

nařízení a odstraněny překážky pro jeho 

uplatňování, zejména aby se zabránilo 

útěkům a druhotnému pohybu mezi 

členskými státy, je nutné v rámci tohoto 

postupu stanovit jasné povinnosti, které 

musí žadatelé splňovat, a řádně a včas je o 

nich informovat. Porušení těchto 

právních závazků by mělo mít pro žadatele 

odpovídající a přiměřené procesní 

důsledky, jakož i odpovídající a přiměřené 

důsledky, pokud jde o podmínky jeho 

přijetí. V souladu s Listinou základních 

práv Evropské unie by měl členský stát, v 

němž se tento žadatel nachází, v každém 

případě zajistit, aby byly neprodleně 

uspokojeny materiální potřeby této osoby. 

(22) Aby byly splněny cíle tohoto 

nařízení a odstraněny překážky pro jeho 

uplatňování, zejména aby se zabránilo 

útěkům a druhotnému pohybu mezi 

členskými státy, je třeba zavést postupy, 

jež zajistí spolupráci žadatelů a členských 

států, s cílem odstranit podněty k tomu, 

aby bránili uplatňování tohoto nařízení. 

Rovněž je nutné stanovit v rámci tohoto 

postupu jasné povinnosti, které musí 

žadatelé splňovat, a zajistit, aby všichni 

žadatelé byli o uplatňování tohoto 

nařízení řádně informováni.  Je třeba 

posílit podporu a ochranu nezletilých 

osob, zejména nezletilých osob bez 

doprovodu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Zpravodajka zvolila jinou filozofii řešení druhotného pohybu. Místo abychom se snažili 

ukládat neúčinné sankce za chování, které je podle stávajících pravidel v zásadě racionální, 

měli bychom usilovat o odstranění základních příčin druhotného pohybu. Nemělo by být 

možné, aby žadatel určoval, který členský stát bude pro jeho žádost příslušný, tím, že se do 

daného státu přesune. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (22a) Aby žadatelé lépe rozuměli 

fungování společného evropského 

azylového systému, je nezbytné výrazně 

zlepšit poskytování informací. Investice do 

včasného poskytování dostupných 

informací žadatelům značně zvýší 
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pravděpodobnost, že více než dnes 

porozumí, přijmou a dodrží postupy podle 

tohoto nařízení. Aby se snížily 

administrativní požadavky a byly účinněji 

využívány společné zdroje, měla by 

agentura pro azyl v úzké spolupráci s 

vnitrostátními orgány vytvořit vhodné 

informační materiály. Agentura pro azyl 

by při přípravě těchto materiálů měla plně 

využívat moderních informačních 

technologií. Aby bylo možné náležitě 

pomáhat žadatelům o azyl, měla by 

agentura pro azyl vytvořit také 

audiovizuální informační materiály, jimiž 

lze doplnit informační materiály písemné. 

Agentura pro azyl by měla být odpovědná 

za správu specializovaných webových 

stránek obsahujících informace o 

fungování společného evropského 

azylového systému pro žadatele a 

potenciální žadatele, jejichž účelem je 

čelit často nesprávným informacím, které 

převaděči žadatelům poskytují. 

Informační materiály, které agentura pro 

azyl vypracuje, by měly být přeloženy a 

zpřístupněny ve všech hlavních jazycích, 

jimiž mluví žadatelé o azyl přicházející do 

Evropy. 

Or. en 

Odůvodnění 

Poskytování kvalitnějších informací žadatelům představuje pro Evropskou unii a členské státy 

sice investice, ale potenciálně by mohlo významně přispět ke snížení důležitějších výdajů v 

jiných částech systému tím, že se zamezí druhotnému pohybu, nákladnému druhotnému 

přemísťování a soudním řízením. Současně by se stalo významným krokem na cestě k lepšímu 

porozumění společnému evropskému azylovému systému a jeho přijetí. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (22b) Různé kategorie žadatelů potřebují 
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různé informace, a proto je nutné 

poskytovat informace různými způsoby a 

přizpůsobit je různým potřebám žadatelů. 

Je obzvláště důležité zajistit, aby měly 

nezletilé osoby přístup k informacím, 

které odpovídají jejich potřebám a situaci, 

ve formě vhodné pro děti. Poskytování 

přesných informací vysoké kvality 

nezletilým osobám s doprovodem i bez 

doprovodu v prostředí vstřícném pro děti 

může hrát zásadní úlohu jak v zajištění 

vhodného prostředí pro tyto osoby, tak i 

při určování případů, kdy panuje 

podezření na obchodování s lidmi. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento bod odůvodnění upřesňuje důvody pro poskytování různých kategorií informací 

uvedených v článku 6. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) S žadatelem by měl být proveden 

osobní pohovor, aby mohl být snadněji 

určen členský stát příslušný k posouzení 

žádosti o mezinárodní ochranu s výjimkou 

případů, kdy žadatel uprchl nebo kdy 

poskytl informace, které jsou dostačující 

pro určení příslušného členského státu . 

Jakmile je podána žádost o mezinárodní 

ochranu, měl by být žadatel informován 

zejména o použití tohoto nařízení, o 

nemožnosti volby, který členský stát bude 

posuzovat jeho žádost o azyl, o jeho 

povinnostech podle tohoto nařízení a o 

důsledcích jejich porušení 

(23) S žadatelem by měl být proveden 

osobní pohovor, aby mohl být snadněji 

určen členský stát příslušný k posouzení 

žádosti o mezinárodní ochranu s výjimkou 

případů, kdy žadatel uprchl nebo kdy 

poskytl informace, které jsou dostačující 

pro určení příslušného členského státu. 

Jakmile je podána žádost o mezinárodní 

ochranu, měl by být žadatel informován 

zejména o použití tohoto nařízení, o 

nemožnosti volby, který členský stát bude 

posuzovat jeho žádost o azyl, o svých 

povinnostech podle tohoto nařízení a o 

důsledcích jejich porušení. Žadatel by 

rovněž měl být náležitě informován o 

svých právech, včetně práva na účinný 

opravný prostředek a právní pomoc. 

Informace by žadateli měly být 
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poskytovány v jazyce, jemuž rozumí, a to 

ve stručné, transparentní, srozumitelné a 

snadno přístupné formě, jasným a běžným 

jazykem. 

Or. en 

Odůvodnění 

Upřesnění bodu odůvodnění tak, aby se vztahoval nejen na povinnosti, ale i na práva žadatele 

vyplývající z článku 6 a 7. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Měly by být stanoveny právní 

záruky a právo na účinný opravný 

prostředek, pokud jde o rozhodnutí o 

přemístění dotyčné osoby do příslušného 

členského státu, aby byla zaručena účinná 

ochrana jejích práv v souladu zejména s 

článkem 47 Listiny základních práv 

Evropské unie. Účinný opravný prostředek 

by měl být poskytnut rovněž v situacích, 

kdy nebylo přijato rozhodnutí o přemístění, 

ale kdy žadatel tvrdí, že má rodinného 

příslušníka nebo – v případě nezletilých 

osob bez doprovodu – příbuzného v jiném 

členském státě, a že je tudíž příslušný tento 

jiný členský stát. Pro zajištění souladu s 

mezinárodní právem by měl účinný 

opravný prostředek proti takovému 

rozhodnutí zahrnovat jak přezkum toho, 

jak je uplatňováno toto nařízení, tak 

přezkum po právní i skutkové stránce v 

členském státě, do kterého je žadatel 

přemísťován. Rozsah účinného opravného 

prostředku by měl být omezen na 

posouzení, zda by mohla být porušena 

základní práva žadatele na respektování 

rodinného života či práva dítěte, případně 

zákaz nelidského a ponižujícího 

zacházení. 

(24) Měly by být stanoveny právní 

záruky a právo na účinný opravný 

prostředek, pokud jde o rozhodnutí o 

přemístění dotyčné osoby do příslušného 

členského státu, aby byla zaručena účinná 

ochrana jejích práv v souladu zejména s 

článkem 47 Listiny základních práv 

Evropské unie. Účinný opravný prostředek 

by měl být poskytnut rovněž v situacích, 

kdy nebylo přijato rozhodnutí o přemístění, 

ale kdy žadatel tvrdí, že má rodinného 

příslušníka nebo – v případě nezletilých 

osob bez doprovodu – příbuzného v jiném 

členském státě, a že je tudíž příslušný tento 

jiný členský stát, a to za předpokladu, že 

toto přemístění je v nejlepším zájmu dítěte. 

Pro zajištění souladu s mezinárodní právem 

by měl účinný opravný prostředek proti 

takovému rozhodnutí zahrnovat jak 

přezkum toho, jak je uplatňováno toto 

nařízení, tak přezkum po právní i skutkové 

stránce v členském státě, do kterého je 

žadatel přemísťován. 
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Or. en 

Odůvodnění 

Vypuštěná část textu je v souladu se změnami provedenými v článku 28 o opravných 

prostředcích, neboť by pravděpodobně nebyla slučitelná s požadavky článku 47 Listiny na 

omezení práva na opravný prostředek pouze na určité případy porušení práv. Krátké doplnění 

textu má objasnit, že přemístění dětí musí být v jejich nejlepším zájmu. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) Řádná evidence všech žádostí o 

azyl v EU pod jedinečným identifikačním 

číslem by měla pomoci při zjišťování 

vícenásobných žádosti a při předcházení 

nezákonnému druhotnému pohybu žadatelů 

a tzv. asylum shoppingu. Pro usnadnění 

uplatňování tohoto nařízení by měl být 

vytvořen automatizovaný systém. Systém 

by měl umožnit evidenci žádostí o azyl 

podaných v EU, účinné sledování podílu 

žádostí v jednotlivých členských státech a 

správné uplatňování korekčního 

přidělovacího mechanismu. 

(29) Řádná evidence všech žádostí o 

azyl v EU pod jedinečným identifikačním 

číslem by měla pomoci při zjišťování 

vícenásobných žádosti a při předcházení 

nezákonnému druhotnému pohybu žadatelů 

a tzv. asylum shoppingu. Pro usnadnění 

uplatňování tohoto nařízení by měl být 

vytvořen automatizovaný systém. Systém 

by měl umožnit evidenci žádostí o azyl 

podaných v EU, účinné sledování podílu 

žádostí v jednotlivých členských státech a 

správné uplatňování korekčního 

přidělovacího mechanismu. S náležitým 

ohledem na zásadu omezení účelu by 

jedinečné identifikační číslo nemělo být v 

žádném případě používáno pro jiné účely 

než účely popsané v tomto nařízení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Doplnění textu navrhl evropský inspektor ochrany údajů a má zajistit, aby se na nové osobní 

identifikační číslo vztahovala zásada omezení účelu, a zpravodajka se domnívá, že je vhodné 

začlenit ustanovení do této části textu. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 32 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Při uplatňování korekčního 

mechanismu by měl být použit referenční 

klíč založený na počtu obyvatel a velikosti 

ekonomiky jednotlivých členských států ve 

spojení s prahovou hodnotou, tak aby tento 

mechanismus mohl pomáhat členským 

státům, jež jsou vystaveny neúměrnému 

tlaku. Uplatňování korekčního 

mechanismu pro určitý členský stát by 

mělo být aktivováno automaticky v situaci, 

kdy počet žádostí o mezinárodní ochranu, k 

nimž je daný členský stát příslušný, 

překročí 150 % hodnoty stanovené v 

referenčním klíči. Aby bylo celkově 

zohledněno úsilí jednotlivých členských 

států, při tomto výpočtu by měl být k počtu 

žádostí o mezinárodní ochranu připočten 

počet osob skutečně znovuusídlených v 

daném členském státě. 

(32) Při uplatňování korekčního 

mechanismu by měl být použit referenční 

klíč založený na počtu obyvatel a velikosti 

ekonomiky jednotlivých členských států ve 

spojení s prahovou hodnotou, tak aby tento 

mechanismus mohl pomáhat členským 

státům, jež jsou vystaveny neúměrnému 

tlaku. Uplatňování korekčního 

mechanismu pro určitý členský stát by 

mělo být aktivováno automaticky v situaci, 

kdy počet žádostí o mezinárodní ochranu, k 

nimž je daný členský stát příslušný, 

překročí 100 % hodnoty stanovené v 

referenčním klíči. Korekční mechanismus 

by se měl přestat uplatňovat v okamžiku, 

kdy počet žadatelů, pro něž je členský stát 

příslušný, poklesne pod 75 % hodnoty 

stanovené v referenčním klíči. Aby bylo 

celkově zohledněno úsilí jednotlivých 

členských států, při tomto výpočtu by měl 

být k počtu žádostí o mezinárodní ochranu 

připočten počet osob skutečně 

znovuusídlených v daném členském státě. 

Or. en 

Odůvodnění 

Souvisí s úpravami v korekčním přidělovacím mechanismu v kapitole VII. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 32 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (32a) Členské státy mají odlišné 

zkušenosti s přijímáním žadatelů o 

mezinárodní ochranu. Aby se zajistilo, že 

členské státy, které v posledních letech 

nepatřily mezi hlavní cílové země žadatelů 

o mezinárodní ochranu, budou mít 

dostatek času vybudovat si přijímací 
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kapacity, měl by korekční přidělovací 

mechanismus umožňovat postupný 

přechod od stávající situace ke 

spravedlivějšímu přerozdělování 

povinností v rámci tohoto mechanismu. 

Přechodný systém by měl vytvořit základní 

úroveň založenou na průměrném 

poměrném počtu žádostí o mezinárodní 

ochranu podaných v minulosti v 

členských státech a poté zajistit přechod 

od stávajícího modelu ke spravedlivému 

přerozdělování tím, že základní úroveň 

sníží o 20 % a doplní 20 % v rámci 

modelu spravedlivého přerozdělování 

každý rok, dokud nebude systém plně 

založen na spravedlivém sdílení 

povinností. Je nezbytné, aby členské státy, 

které v posledních letech nepatřily mezi 

cílové země žadatelů o mezinárodní 

ochranu, plně využívaly možností 

postupného provádění korekčního 

přidělovacího mechanismu, a zajistily tak 

dostatečné posílení svých přijímacích 

kapacit, zejména pro přijímání nezletilých 

osob. Agentura pro azyl by měla během 

přechodného období provést zvláštní 

hodnocení kapacit pro přijímání 

nezletilých osob bez doprovodu ve všech 

členských státech, aby zjistila nedostatky a 

nabídla při jejich odstraňování pomoc. 

Or. en 

Odůvodnění 

Bod odůvodnění poukazuje na postupné zavádění modelu spravedlivého přerozdělování a 

souvisí s čl. 53 odst. 2a a přílohou Ia. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 33 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Při uplatňování korekčního 

mechanismu žadatelé, kteří podali žádost v 

(33) Při uplatňování korekčního 

mechanismu žadatelé, kteří podali žádost v 
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členském státě, jenž mechanismus využívá, 

by měli být přiděleni členským státům, v 

nichž nebyl nepřekročen podíl žádostí 

stanovený pro tyto členské státy 

referenčním klíčem. Je třeba stanovit 

vhodná pravidla pro případy, kdy by 

žadatel mohl být ze závažných důvodů 

považován za hrozbu pro národní 

bezpečnost nebo veřejný pořádek, zejména 

pravidla výměny informací mezi 

příslušnými azylovými orgány členských 

států. Po přemístění by měl členský stát 

přidělení určit, který členský stát je 

příslušný, a měl by se stát příslušným k 

posouzení žádosti, neurčí-li nadřazená 

kritéria příslušnosti, zejména související s 

přítomností rodinných příslušníků, že by 

měl být příslušný jiný členský stát. 

členském státě, jenž mechanismus využívá, 

by měli být přiděleni členským státům, v 

nichž nebyl nepřekročen podíl žádostí 

stanovený pro tyto členské státy 

referenčním klíčem. Je třeba stanovit 

vhodná pravidla pro případy, kdy by 

žadatel mohl být ze závažných důvodů 

považován za hrozbu pro národní 

bezpečnost nebo veřejný pořádek, zejména 

pravidla výměny informací mezi 

příslušnými azylovými orgány členských 

států. Po přemístění by měl členský stát 

přidělení určit, který členský stát je 

příslušný, a měl by se stát příslušným k 

posouzení žádosti, neurčí-li nadřazená 

kritéria příslušnosti, že by měl být 

příslušný jiný členský stát. 

Or. en 

Odůvodnění 

Souvisí s doplněním „procesu snadného slučování rodin“ v článku 36b. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 33 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (33a) Členské státy by měly zajistit, 

zejména pokud využívají korekční 

přidělování, aby postupy byly efektivní a 

žadatelům o mezinárodní ochranu 

umožňovaly okamžité přemístění do 

jiného členského státu. Aby se zamezilo 

nákladnému a časově náročnému 

druhotnému přemísťování a aby měli 

žadatelé v rámci korekčního přidělovacího 

mechanismu zajištěn přístup k celistvosti 

rodiny a současně nebyly členské státy na 

hranici Unie nepřiměřeně zatíženy, je 

třeba navrhnout postup pro snadné 

slučování rodin, jenž by umožnil přemístit 

žadatele, kteří pravděpodobně splní 
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příslušná kritéria, a sloučit je s rodinnými 

příslušníky v konkrétním členském státě. 

Or. en 

Odůvodnění 

Souvisí s „procesem snadného slučování rodin“ v článku 36b. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 33 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (33b) Aby se zamezilo druhotnému 

pohybu a zlepšily se vyhlídky na integraci 

a usnadnilo se administrativní vyřizování 

žádostí o mezinárodní ochranu, bylo by 

vhodné zajistit, aby se žadatelé, kteří mají 

zájem o společné přemístění, mohli v 

rámci korekčního přidělovacího 

mechanismu registrovat a nechat se 

přemístit jako skupina do jednoho 

členského státu, místo aby byli rozdělení 

do několika členských států. Žadatelé 

sami by měli vymezit svou skupinu, 

přičemž je třeba jim objasnit, že registrace 

skupiny neznamená právo na přemístění 

do konkrétního členského státu, ale právo 

na společné přemístění do členského 

státu, který bude určen korekčním 

přidělovacím mechanismem. Pokud 

žadatel splňuje podmínky pro sloučení s 

rodinnými příslušníky nebo se členský stát 

rozhodl přijmout příslušnost k jeho 

žádosti na základě diskrečních ustanovení 

tohoto nařízení, neměl by mít žadatel 

možnost stát se členem skupiny v rámci 

korekčního přidělovacího mechanismu. V 

zájmu bezproblémového a praktického 

fungování by relokační mechanismus měl 

být založen na seznamech po 30 

žadatelích určených k přemístění. 

Skupina o více než 30 žadatelích by proto 

měla být rozdělena na několik seznamů, 
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přičemž je třeba respektovat celistvost 

rodiny. V případech, kdy nelze přemístit 

žadatele patřícího ke skupině například ze 

zdravotních důvodů nebo z důvodů 

veřejné bezpečnosti nebo veřejného 

pořádku, mělo by být možné přemístit 

zbytek skupiny nebo části skupiny dříve, 

než žadatele, kterého nelze přemístit. Po 

odstranění překážek přemístění by daný 

žadatel měl být přemístěn do téhož 

členského státu jako zbytek jeho skupiny. 

Or. en 

Odůvodnění 

Mezi změny korekčního přidělovacího mechanismu navržené zpravodajkou patří i možnost 

žadatelů o přemístění po skupinách. Tento bod odůvodnění upřesňuje některá ustanovení 

článků. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 34 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) Členský stát přidělení se může 

rozhodnout po dobu dvanácti měsíců 

nepřijímat přidělené žadatele; v tom 

případě by měl tuto informaci zadat do 

automatizovaného systému a vyrozumět 

ostatní členské státy, Komisi a Agenturu 

Evropské unie pro azyl. Žadatelé, kteří 

měli být tomuto členskému státu přiděleni, 

by měli být přiděleni ostatním členským 

státům. Členský stát, který se korekčního 

mechanismu dočasně neúčastní, by měl 

odvést příspěvek solidarity ve výši 250 000 

EUR na každého žadatele, který nebyl 

přijat členským státem určeným jako 

příslušný k posouzení jeho žádosti. 

Komise by měla prováděcím aktem 

stanovit praktické postupy pro 

uplatňování mechanismu příspěvků 

solidarity. Agentura Evropské unie pro 

azyl bude sledovat uplatňování 

vypouští se 
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mechanismu finanční solidarity a 

každoročně podávat zprávy Komisi. 

Or. en 

Odůvodnění 

Zpravodajka navrhuje vypustit článek 37, a proto předkládá tento pozměňovací návrh. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 38 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (38a) Informace o žadatelích o 

mezinárodní ochranu v Unii by mohly být 

cenné pro orgány třetích zemí, z nichž 

žadatelé odešli, aby žádali o mezinárodní 

ochranu. Vzhledem ke zvýšené hrozbě pro 

informační systémy EU z třetích zemí a 

vzhledem k tomu, že v systému navrženém 

v tomto nařízení budou všechny registrace 

označeny jedinečným identifikačním 

číslem, měly by členské státy a příslušné 

agentury Unie přijmout veškerá 

přiměřená a nezbytná opatření, jimiž 

zajistí bezpečné uchovávání údajů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Žadatelé o mezinárodní ochranu, v neposlední řadě ti, kteří utíkají před politickým stíháním, 

často prchají ze zemí, jejichž režimy by mohly mít zájem žadatele sledovat. Vzhledem k tomu, 

že řada zemí čím dál více a systematicky využívá hackerských útoků a informační války, měly 

by členské státy i agentury EU přijmout nezbytná preventivní opatření, jež zajistí, aby údaje o 

žadatelích o mezinárodní ochranu v Evropě neskončily v nesprávných rukách. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 45 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(45) Přezkumný postup by se měl použít 

pro přijímání informačního letáku o 

systémech Dublin/Eurodac, jakož i 

zvláštního informačního letáku pro 

nezletilé osoby bez doprovodu; pro 

přijímání standardního formuláře pro 

výměnu příslušných informací o nezletilé 

osobě bez doprovodu; pro stanovení 

jednotných podmínek pro konzultace a 

výměnu informací o nezletilých a závislých 

osobách; pro stanovení jednotných 

podmínek pro vypracování a předkládání 

žádostí o převzetí a oznámení o přijetí zpět; 

pro vytvoření a pravidelný přezkum dvou 

seznamů uvádějících přímé a nepřímé 

důkazy týkající se žádosti o převzetí; pro 

přijímání vzoru propustky (laissez passer); 

pro stanovení jednotných podmínek pro 

konzultace a výměnu informací o 

přemístěních; pro přijímání standardního 

formuláře pro předávání údajů před 

přemístěním; pro přijímání vzoru obecného 

zdravotního osvědčení; pro stanovení 

jednotných podmínek a praktických 

opatření pro předávání informací o 

zdravotním stavu před přemístěním a pro 

přijímání pravidel týkajících se zavedení 

bezpečných prostředků elektronické 

komunikace pro zasílání žádostí. 

(45) Přezkumný postup by se měl použít 

pro přijímání standardního formuláře pro 

výměnu příslušných informací o nezletilé 

osobě bez doprovodu; pro stanovení 

jednotných podmínek pro konzultace a 

výměnu informací o nezletilých a závislých 

osobách; pro stanovení jednotných 

podmínek pro vypracování a předkládání 

žádostí o převzetí a oznámení o přijetí zpět; 

pro vytvoření a pravidelný přezkum dvou 

seznamů uvádějících přímé a nepřímé 

důkazy týkající se žádosti o převzetí; pro 

přijímání vzoru propustky (laissez passer); 

pro stanovení jednotných podmínek pro 

konzultace a výměnu informací o 

přemístěních; pro přijímání standardního 

formuláře pro předávání údajů před 

přemístěním; pro přijímání vzoru obecného 

zdravotního osvědčení; pro stanovení 

jednotných podmínek a praktických 

opatření pro předávání informací o 

zdravotním stavu před přemístěním a pro 

přijímání pravidel týkajících se zavedení 

bezpečných prostředků elektronické 

komunikace pro zasílání žádostí. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tato změna byla provedena v důsledku změny článku 6, jíž zpravodajka přenáší odpovědnost 

za vypracování informačních materiálů z Komise na agenturu. Z toho důvodu se ruší nutnost 

přijmout v této fázi prováděcí akt. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. k 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

k) „zástupcem“ osoba nebo 

organizace jmenovaná příslušnými 

orgány, aby pomáhala nezletilé osobě bez 

doprovodu a zastupovala ji v řízeních 

stanovených tímto nařízením, tak aby byl 

zajištěn nejlepší zájem dítěte a aby mohla 

v případě potřeby za nezletilou osobu bez 

doprovodu činit právní úkony. Pokud je 

zástupcem jmenována organizace, určí 

osobu odpovědnou za plnění povinností 

zástupce vůči nezletilé osobě bez 

doprovodu v souladu s tímto nařízením; 

k) „opatrovníkem“ osoba ve smyslu 

čl. [4 odst. 2 písm. f)] nařízení (EU) č. 

XXX/XXX [nařízení o řízení]; 

Or. en 

Odůvodnění 

Zpravodajka se svým návrhem snaží sladit terminologii s nařízením o azylovém řízení a 

směrnicí o podmínkách přijímání žadatelů o azyl, v nichž byl pojem „zástupce“ nahrazen 

pojmem „opatrovník“. Pojem opatrovník je vymezen v nařízení o azylovém řízení a použitá 

formulace vychází z formulace ve směrnici o podmínkách přijímání. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud nemůže být na základě kritérií 

vyjmenovaných v tomto nařízení určen 

příslušný členský stát, je k posouzení 

žádosti o mezinárodní ochranu příslušný 

první členský stát, ve kterém byla žádost 

podána. 

Pokud nemůže být na základě kritérií 

vyjmenovaných v tomto nařízení určen 

příslušný členský stát, je členský stát 

příslušný k posouzení žádosti o 

mezinárodní ochranu určen postupem 

uvedeným v článku 24a. 

Or. en 

Odůvodnění 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 
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Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Není-li možné přemístit žadatele do 

členského státu, který byl primárně určen 

jako příslušný, protože existují závažné 

důvody se domnívat, že dochází k 

systematickým nedostatkům, pokud jde o 

azylové řízení a o podmínky přijetí 

žadatelů v daném členském státě, které s 

sebou nesou riziko nelidského či 

ponižujícího zacházení ve smyslu článku 4 

Listiny základních práv Evropské unie, 

členský stát, který vede řízení o určení 

příslušného členského státu, pokračuje v 

posuzování kritérií stanovených v kapitole 

III, aby zjistil, jestli nemůže být určen jako 

příslušný jiný členský stát. 

Není-li možné přemístit žadatele do 

členského státu, který byl určen jako 

příslušný, protože existují závažné důvody 

se domnívat, že by byl žadatel vystaven 

skutečnému riziku závažného porušování 

jeho základních práv, členský stát, který 

vede řízení o určení příslušného členského 

státu, pokračuje v posuzování kritérií 

stanovených v kapitole III, aby zjistil, jestli 

nemůže být určen jako příslušný jiný 

členský stát, pokud se tímto krokem řízení 

nepřiměřeně neprodlouží. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vymezení systémových nedostatků vedlo k odlišným rozhodnutím různých vnitrostátních 

soudů, přestože Evropský soud pro lidská práva vydal ve věci Tarakhel vs Švýcarsko pokyny. 

Zde navržené změny mají zajistit právní jistotu a jednotné uplatňování zásady, že osoby by 

podle článku 3 Evropské úmluvy o lidských právech (článku 4 Listiny) neměly být 

přemísťovány, jestliže čelí skutečnému riziku výrazně špatného zacházení. Změna je rovněž v 

souladu s navrženými úpravami čl. 28 odst. 4 o opravných prostředcích. 
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Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud podle tohoto odstavce nelze provést 

přemístění do žádného členského státu 

určeného na základě kritérií stanovených v 

kapitole III ani do prvního členského státu, 

v němž byla žádost podána, členský stát, 

který vede řízení o určení příslušného 

členského státu, se stává příslušným 

členským státem. 

Pokud podle tohoto odstavce nelze provést 

přemístění do žádného členského státu 

určeného na základě kritérií stanovených v 

kapitole III ani do prvního členského státu, 

v němž byla žádost podána, je členský stát 

příslušný k posouzení žádosti o 

mezinárodní ochranu určen postupem 

uvedeným v článku 24a. 

Or. en 

Odůvodnění 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Před použitím kritérií pro určení 

příslušného členského státu podle kapitol 

III a IV první členský stát, ve kterém byla 

vypouští se 
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podána žádost o mezinárodní ochranu: 

a)  ověří, zda žádost o mezinárodní 

ochranu není nepřípustná v souladu s čl. 

33 odst. 2 písm. b) a c) směrnice 

2013/32/EU v případě, že země, která není 

členským státem, je považována za první 

zemi azylu nebo za bezpečnou třetí zemi 

pro žadatele, a 

 

b)  posoudí žádost ve zrychleném 

řízení podle čl. 31 odst. 8 směrnice 

2013/32/EU, platí-li následující důvody: 

 

i)  žadatel má státní příslušnost třetí 

země nebo je osobou bez státní 

příslušnosti a dříve měl obvyklé bydliště v 

zemi, jež byla ve společném seznamu EU 

bezpečných zemí původu zřízeném 

nařízením [návrh COM(2015) 452 ze dne 

9. září 2015] označena za bezpečnou zemi 

původu, nebo 

 

ii)  žadatel může být ze závažných 

důvodů považován za hrozbu pro národní 

bezpečnost nebo veřejný pořádek 

členského státu nebo byl podle 

vnitrostátních právních předpisů ze 

závažných důvodů týkajících se veřejné 

bezpečnosti či veřejného pořádku 

vypovězen za použití donucovacích 

prostředků. 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Je třeba připomenout, že tato otázka souvisí s nařízením o azylovém řízením, jež upravuje 

využívání těchto postupů. Jakmile by byl určen příslušný členský stát v souladu s dublinským 

nařízením, mohl by tento členský stát provádět uvedené kontroly přípustnosti. Zpravodajka se 

však domnívá, že zavedení těchto kontrol před „dublinskými kritérii“ by znamenalo značnou 

dodatečnou zátěž pro členské státy na hranicích Unie. Klesla by tak jejich motivace řádně 

registrovat žadatele, což by podnítilo druhotný pohyb. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud členský stát shledá, že je 

žádost nepřípustná, nebo žádost posuzuje 

ve zkráceném řízení podle odstavce 3, 

považuje se tento členský stát za příslušný 

členský stát. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Je třeba připomenout, že tato otázka souvisí s nařízením o azylovém řízením, jež upravuje 

využívání těchto postupů. Jakmile by byl určen příslušný členský stát v souladu s dublinským 

nařízením, mohl by tento členský stát provádět uvedené kontroly přípustnosti. Zpravodajka se 

však domnívá, že zavedení těchto kontrol před „dublinskými kritérii“ by znamenalo značnou 

dodatečnou zátěž pro členské státy na hranicích Unie. Klesla by tak jejich motivace řádně 

registrovat žadatele, což by podnítilo druhotný pohyb. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členský stát, který posoudil žádost 

o mezinárodní ochranu, včetně případů 

uvedených v odstavci 3, je příslušný i za 

posouzení všech dalších předložených 

údajů nebo následné žádosti tohoto 

žadatele v souladu s články 40, 41 a 42 

směrnice 2013/32/EU, bez ohledu na to, 

zda žadatel území členských států opustil 

nebo z něj byl vyhoštěn. 

5. Členský stát, který byl příslušný k 

posouzení žádosti o mezinárodní ochranu, 

je příslušný i k posouzení všech dalších 

předložených údajů nebo následné žádosti 

tohoto žadatele v souladu s články 40, 41 a 

42 směrnice 2013/32/EU, bez ohledu na to, 

zda žadatel území členských států opustil 

nebo z něj byl vyhoštěn. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh předkládá technickou změnu s cílem upřesnit, že trvalá příslušnost vzniká 

v okamžiku, kdy byl určen příslušný členský stát, a nikoli pouze po posouzení dublinských 

kritérií. Zpravodajka sdílí názor Komise, že stálá příslušnost k posuzování žádostí vytvoří lépe 

fungující systém, avšak aby bylo možné toto ustanovení uplatňovat v praxi, je rovněž nezbytné 

zajistit, aby byla příslušnost k posuzování žádostí rovnoměrně rozdělena mezi členské státy. 
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Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Žadatel musí co nejdříve a 

nejpozději během pohovoru podle článku 

7 předložit všechny podklady a informace 

důležité pro určení příslušného členského 

státu a musí spolupracovat s příslušnými 

orgány členských států. 

2. Žadatel musí co nejdříve předložit 

všechny dostupné podklady a informace 

důležité pro určení příslušného členského 

státu a musí spolupracovat s příslušnými 

orgány členských států. Příslušné orgány 

zohlední podklady a informace důležité 

pro určení příslušného členského státu 

pouze tehdy, pokud byly předloženy před 

přijetím konečného rozhodnutí, jímž byl 

určen příslušný členský stát. 

Or. en 

Odůvodnění 

Your rapporteur agrees that there should be a clear obligation on the applicant to cooperate 

with the authorities, at the same time rigid procedural requirements increase the risk for 

complicated and time consuming litigation. It should also be noted that although applicants 

should communicate all information that is available to them as soon as possible, it is not 

certain that all relevant information is immediately available to them. Such information could 

concern for example the presence of family members in other Member States. Given the 

current lack of appropriate information to applicants in many Member States the interview in 

Article 7 could also serve as an opportunity to identify possible additional information that 

could help determine correctly the responsible Member State, it should therefore be possible 

to submit information also after the interview but not after the authorities have reached a 

final decision on the Member State responsible. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud žadatel nesplní povinnost 

stanovenou v čl. 4 odst. 1, příslušný 

členský stát v souladu s tímto nařízením 

přezkoumá žádost ve zrychleném řízení 

podle čl. 31 odst. 8 směrnice 2013/32/EU. 

vypouští se 
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Or. en 

Odůvodnění 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. Accelerated procedures 

should be considered as a practical tool to improve the efficiency of the procedures in cases 

where it will be relatively easy for the administration to reach a decision. In the view of the 

rapporteur they do not however constitute an effective sanction. Although the proposal to 

push all absconding applicants into accelerated procedures has been presented by the 

commission as a sanction it might actually imply that applicants with a high likelihood of 

getting a favourable decision would consider the accelerated procedure as more attractive 

than a normal procedure. The intended sanction could thus in practice be considered by some 

applicants even to be an incentive. For the Member State administrations it would also imply 

the risk of having to manage complex applications under unreasonably short deadlines. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. V průběhu řízení podle tohoto 

nařízení není žadatel oprávněn využívat 

podmínky přijetí stanovené v článcích 14 

až 19 směrnice 2013/33/EU, s výjimkou 

neodkladné zdravotní péče, v jiném 

členském státě než v tom, v němž je 

povinen být přítomen. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. The commission has clarified 

in recital 22 that the withholding of reception conditions must be in conformity with the 

requirements of the charter of fundamental rights, which in practice implies that hardly any 

reception conditions currently offered could legally be withheld. Several Member States as 

well as NGOs have also pointed out that imposing far reaching limits to the access to basic 

needs would be unconstitutional in a number of Member States. Your rapporteur is of the 

view that applicants that abscond from the Member State that is responsible for their 

application should be promptly returned to the responsible Member State. The process to 

return the applicants should however be dignified and respect the fundamental rights of 

applicants. 
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Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Po podání žádosti o mezinárodní 

ochranu ve smyslu čl. 21 odst. 2 v 

některém členském státě informují 

příslušné orgány žadatele o uplatňování 

tohoto nařízení a o povinnostech 

stanovených v článku 4, jakož i o 

následcích porušení povinností uvedených 

v článku 5 , zejména: 

1. Po registraci žádosti o mezinárodní 

ochranu ve smyslu článku 27 [návrhu 

nařízení o azylovém řízení] v některém 

členském státě informují příslušné orgány 

žadatele o uplatňování tohoto nařízení, 

zejména: 

Or. en 

Odůvodnění 

The process of applying for asylum is regulated by the Asylum Procedures Regulation (APR) 

has three main steps, the making of the application, registration and finally lodging. The first 

step of "making" is the least formal one and Article 26(1) in the APR foresees the provision of 

basic information already at this step about the two further steps. The registration of the 

application is the first more structured step in the application process where the applicant 

gives basic information to the authorities. It is your rapporteurs view that this step of the 

procedure should also mark the start for information measures towards the applicant, not 

least since the applicant is required to submit all elements required for the application at the 

stage of lodging the application it would seem sensible to use the point of registration as a 

starting point for ensuring the applicant has all the relevant information in order to 

understand and comply with the provisions of the Regulation. The last sentence is moved to a 

point in the list below this paragraph for clarity through the amendment below. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) o povinnostech žadatele 

stanovených v článku 4, jakož i o 

následcích porušení povinností uvedených 

v článku 5; 

Or. en 
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Odůvodnění 

Znění bylo přesunuto z čl. 6 odst. 1 s cílem uvést jej ve výčtu, což zlepšuje srozumitelnost a 

jasnost článku. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) o cílích tohoto nařízení a 

důsledcích podání další žádosti v jiném 

členském státě, jakož i o důsledcích 

opuštění členského státu, v němž je 

povinen být přítomen v době, kdy probíhá 

řízení o určení příslušného členského státu 

podle tohoto nařízení a je posuzována 

žádost o mezinárodní ochranu, a zejména 

že žadatel není oprávněn využívat 

podmínky přijetí stanovené v článcích 14 

až 19 směrnice 2013/33/EU, s výjimkou 

neodkladné zdravotní péče, v jiném 

členském státě než v tom, v němž je 

povinen být přítomen ; 

b) o cílech tohoto nařízení a 

důsledcích podání další žádosti v jiném 

členském státě, jakož i o důsledcích 

opuštění členského státu, v němž je 

povinen být přítomen v době, kdy probíhá 

řízení o určení příslušného členského státu 

podle tohoto nařízení a je posuzována 

žádost o mezinárodní ochranu; 

Or. en 

Odůvodnění 

Zpravodajka navrhuje v tomto ohledu jednodušší a obecněji formulované znění, v neposlední 

řadě proto, že navrhuje zrušit nemožnost využívat materiální podmínky přijetí v článku 5. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) o ustanoveních týkajících se 

slučování rodin a v této souvislosti o 

platné definici rodinných příslušníků, 

jakož i o povinnosti žadatele poskytnout 

na začátku řízení veškeré důležité 

informace, jež mohou pomoci určit místo 
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pobytu rodinných příslušníků či 

příbuzných nacházejících se v jiných 

členských státech, jakož i o veškeré 

pomoci, kterou členský stát může 

nabídnout při dohledávání rodinných 

příslušníků či příbuzných; 

Or. en 

Odůvodnění 

V zájmu srozumitelnosti byla ustanovení o celistvosti rodiny přesunuta z odstavce týkajícího 

se osobního pohovoru a rozšířena tak, aby se zajistilo, že žadatel bude informován o platné 

definici rodiny v souladu s pravidly tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 cb) o možnosti uvedené v článku 19 

žádat v členském státě, v němž se žadatel 

nachází, aby kterýkoli členský stát použil 

diskreční ustanovení, jakož i o zvláštních 

podmínkách spojených s řízením; 

Or. en 

Odůvodnění 

Postup podle článku 19 by žadateli umožnil žádat o uplatnění diskrečního ustanovení v 

konkrétním členském státě již v okamžiku, kdy se nachází v prvním členském státě, v němž 

podal žádost. Toto opatření má odrazovat od druhotného pohybu a poskytnout jednotlivým 

žadatelům o azyl určitou míru zastoupení. Začlenění tohoto ustanovení by znamenalo, že 

orgány by musely poskytovat informace o existenci tohoto řízení a souvisejících podmínkách. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) o osobním pohovoru podle článku 7 d) o účelu osobního pohovoru podle 
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a povinnosti předložit a zdůvodnit 

informace o přítomnosti rodinných 

příslušníků, příbuzných nebo jiných členů 

rodiny v členských státech, včetně 

způsobů, jakými žadatel může tyto 

informace předložit; 

článku 7 a o tom, jaké informace bude 

žadatel vyzván, aby během pohovoru 

předložil; 

Or. en 

Odůvodnění 

S ohledem na nové písmeno ca) týkající se informací o dohledávání rodiny se navrhuje, aby 

byl tento odstavec více zaměřen na poskytování informací žadateli o účelu osobního pohovoru 

a o tom, jaké informace by měl orgánům poskytnout. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) o možnosti odvolat se proti 

rozhodnutí o přemístění do 7 dnů od 

oznámení a o skutečnosti, že toto odvolání 

je omezeno na posouzení, zda jsou 

porušována ustanovení čl. 3 odst. 2 

týkající se existence rizika nelidského 

nebo ponižujícího zacházení nebo 

ustanovení článků 10 až 13 a 18 ; 

e) o možnosti odvolat se proti 

rozhodnutí o přemístění a postupech, jak 

se odvolat, a o právu podat u soudu 

účinný opravný prostředek v souladu s 

článkem 28, mimo jiné v situaci, kdy 

rozhodnutí o přemístění nebylo přijato; 

Or. en 

Odůvodnění 

Tato změna má zohlednit změny v článku 28. Nové znění výslovně uvádí právo na účinný 

opravný prostředek v případech, kdy nedošlo k přemístění, například za účelem sloučení 

rodiny. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. i a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ia) v případě nezletilých osob bez 

doprovodu o úloze a povinnostech 

opatrovníka; 

Or. en 

Odůvodnění 

Je nezbytné, aby nezletilé osoby bez doprovodu získaly odpovídající informace o úloze a 

povinnostech opatrovníků v rámci společného evropského azylového systému, čímž se zvýší 

důvěra v azylový systém, zajistí se vysoká úroveň ochrany a nezletilé osoby bez doprovodu 

nebudou mít důvod k útěku. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. i b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ib) o právu požádat o bezplatnou 

právní pomoc a zastoupení ve všech fázích 

řízení v souladu s články 14 a 15 [návrhu 

nařízení o azylovém řízení]; 

Or. en 

Odůvodnění 

The revision of the Asylum Procedures Regulation includes a provision granting applicants 

access to free legal assistance, your rapporteur is of the view that it is imperative to inform 

the applicant of this right in order to ensure that the applicant gets the appropriate support to 

provide the correct information in a timely way. Ensuring the access to legal assistance early 

on in the process, although an investment in the system, will be an important measure to 

increase the trust and cooperation in the system from the side of applicants and should ensure 

a better quality in first instance decisions, reducing the need to have recourse to costly and 

time consuming appeals. 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. i c (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ic) o webových stránkách 

obsahujících informace a vytvořených v 

souladu s čl. 6 odst. 3a; 

Or. en 

Odůvodnění 

Ustanovení čl. 6 odst. 3a stanoví vytvoření specializovaných webových stránek obsahujících 

informace, jež bude spravovat agentura pro azyl EU; bylo by vhodné, aby žadatelé byli 

informováni o těchto stránkách, a mohli si tak informace vyhledávat sami. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Informace uvedené v odstavci 1 se 

poskytují písemně v jazyce, jemuž žadatel 

rozumí, nebo o němž se lze důvodně 

domnívat, že mu rozumí. Členské státy za 

tímto účelem používají společný 

informační leták vypracovaný podle 

odstavce 3. 

Informace uvedené v odstavci 1 se 

poskytují písemně v jazyce, jemuž žadatel 

rozumí, a to ve stručné, transparentní, 

srozumitelné a snadno přístupné formě, 

jasným a běžným jazykem. Pokud jde o 

nezletilé osoby, a zejména nezletilé osoby 

bez doprovodu, jsou informace 

poskytovány náležitě proškolenými 

pracovníky, ve formě vhodné pro děti. 
Členské státy za tímto účelem používají 

společné informační materiály 

vypracované podle odstavce 3. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je důležité zajistit, aby byly dětem, zejména nezletilým osobám bez doprovodu, poskytovány 

informační materiály přizpůsobené jejich konkrétním potřebám. Chceme-li, aby žadatelé o 

azyl spolupracovali v rámci oficiálního společného evropského azylového systému a 

neuchylovali se k druhotnému pohybu, je nezbytné, aby měli k dispozici přesné a 

přizpůsobené informace o řízeních, jimiž musí projít. 
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Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud je nutné, aby žadatel informacím 

správně porozuměl, musí být podávány i 

ústně, například v souvislosti s ústním 

pohovorem uvedeným v článku 7. 

Informace jsou poskytovány co nejdříve 

po registraci žadatele. Informace jsou 

poskytovány písemně i ústně a případně i 

s podporou multimediálních zařízení. 

Ústně mohou být informace poskytovány 

buď jednotlivcům, nebo skupinám a 

žadatelé mají možnost dotazovat se na 

procesní kroky, které musí dodržet, pokud 

jde o určení příslušného členského státu v 

souladu s tímto nařízením. V případě 

nezletilých osob jsou informace 

poskytovány náležitě proškolenými 

pracovníky, ve formě vhodné pro děti a za 

účasti opatrovníka. 

Or. en 

Odůvodnění 

Chceme-li, aby žadatelé o azyl spolupracovali v rámci oficiálního společného evropského 

azylového systému a neuchylovali se k druhotnému pohybu, je nezbytné, aby měli k dispozici 

přesné a přizpůsobené informace o řízeních, jimiž musí projít. Poskytnutí informací ústně a 

možnost klást otázky ohledně řízení by mohly výrazně zvýšit u jednotlivých žadatelů 

porozumění těmto řízením, což zlepší jejich spolupráci s orgány a sníží počet útěků a 

druhotný pohyb. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komise vypracuje prostřednictvím 

prováděcích aktů společný informační 

leták, jakož i zvláštní informační leták pro 

nezletilé osoby bez doprovodu obsahující 

alespoň informace podle odstavce 1 tohoto 

článku. Tento společný informační leták 

obsahuje rovněž informace o použití 

3. Agentura Evropské unie pro azyl 

vypracuje v úzké spolupráci s příslušnými 

vnitrostátními agenturami společné 

informační materiály obsahující alespoň 

informace podle odstavce 1 tohoto článku. 

Tyto společné informační materiály 

obsahují rovněž informace o použití 
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[návrhu nařízení, kterým se přepracovává 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 603/2013], a zejména o účelu, za 

jakým mohou být údaje o dotčeném 

žadateli o azyl v rámci systému Eurodac 

zpracovány. Společný informační leták 

musí být vypracován takovým způsobem, 

aby měly členské státy možnost doplnit do 

něj další informace týkající se konkrétního 

členského státu. Tyto prováděcí akty se 

přijímají přezkumným postupem podle čl. 

56 odst. 2 tohoto nařízení. 

nařízení (EU) [návrhu nařízení, kterým se 

přepracovává nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013], a 

zejména o účelu, za jakým mohou být 

údaje o dotčeném žadateli o azyl v rámci 

systému Eurodac zpracovány. Společné 

informační materiály musí být 

vypracovány takovým způsobem, aby měly 

členské státy možnost doplnit do nich další 

informace týkající se konkrétního 

členského státu. Agentura Evropské unie 

pro azyl vypracuje zvláštní informační 

materiály určené konkrétně pro tyto cílové 

skupiny: 

 a)  dospělí žadatelé; 

 b)  nezletilé osoby bez doprovodu; 

 c)  nezletilé osoby s doprovodem. 

 Zvláštní informační materiály by měly být 

vypracovány pro případy, kdy se použije 

korekční přidělovací mechanismus a 

řádné postupy podle tohoto nařízení. 

Or. en 

Odůvodnění 

If we want asylum seekers to operate within the official Common European Asylum System 

and not engage in secondary movements it is crucial that they are provided with accurate and 

adapted information about the procedures that they are expected to follow. It would seem 

reasonable that the European Asylum Agency as the expert agency in this field be given the 

task to create these information materials. By asking the agency to cooperate with national 

authorities which are responsible for the reception of asylum seekers on the ground it is 

hoped that the practical usefulness of the materials can be improved. It would also seem 

reasonable to specify that the information shall be translated and made available in at least 

the major languages spoken by asylum seekers arriving in Europe as the usefulness of 

handing out information in Greek or Italian to Syrian or Afghan applicants is mostly not very 

high. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 3 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Agentura Evropské unie pro azyl 

vytvoří specializované webové stránky 

obsahující informace o společném 

evropském azylovém systému, a zejména o 

fungování tohoto nařízení, především pro 

žadatele o mezinárodní ochranu a 

potenciální žadatele. Informace na 

webových stránkách musí být ucelené a 

aktualizované a musí být poskytovány ve 

stručné, transparentní, srozumitelné a 

snadno přístupné formě jasným a běžným 

jazykem a musí být dostupné ve všech 

hlavních jazycích, jimiž hovoří žadatelé o 

mezinárodní ochranu přicházející do 

Evropy. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vytvořením specializovaných webových stránek o praktickém fungování společného 

evropského azylového systému určené pro žadatele o azyl a potenciální žadatele o azyl v 

Evropě bychom mohli nabídnout rychlý a snadný přístup k informacím pro osoby, které již v 

Evropě požádaly o mezinárodní ochranu, a rozptýlit mýty a dezinformace šířené převaděči a 

jinými osobami, aby lidé, kteří pravděpodobně nesplňují podmínky pro udělení mezinárodní 

ochrany, zbytečně nepodnikali nebezpečnou a nákladnou cestu přes Středozemní moře a 

nežádali o ochranu v Evropě. 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 3 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3b. Příslušné orgány členského státu 

žadatele informují o vývoji řízení 

vedeného podle tohoto nařízení a 

týkajícího se jejich žádostí. Tyto 

informace jsou poskytovány písemně v 

pravidelných lhůtách. V případě 

nezletilých osob informují příslušné 

orgány jak nezletilou osobu, tak i 

opatrovníka stejnými způsoby. Komisi je 
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svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty, 

v nichž stanoví formu poskytování těchto 

informací. Tyto prováděcí akty se 

přijímají přezkumným postupem podle čl. 

56 odst. 2. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je nezbytné, aby žadatelé byli informováni o vyřizování jejich žádosti, a byla tak zajištěna 

důvěra v azylový systém. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Za účelem usnadnění určování 

příslušného členského státu, uskuteční 

členský stát, který vede řízení o určení 

příslušného členského státu podle tohoto 

nařízení, osobní pohovor s žadatelem s 

výjimkou případů, kdy žadatel uprchl 

nebo kdy v souladu s čl. 4 odst. 2 již 

poskytl informace dostačující pro určení 

příslušného členského státu. Pohovor 

musí žadateli rovněž umožnit, aby správně 

pochopil informace, které mu byly 

poskytnuty v souladu s článkem 6. 

1. Za účelem usnadnění určování 

příslušného členského státu, uskuteční 

členský stát, který vede řízení o určení 

příslušného členského státu podle tohoto 

nařízení, osobní pohovor s žadatelem. 

Členský stát, který vede řízení o určení 

příslušného členského státu podle tohoto 

nařízení, se aktivně dotazuje na všechny 

aspekty žádosti, jež by umožnily určit 

příslušný členský stát. Pohovor musí 

žadateli rovněž umožnit, aby správně 

pochopil informace, které mu byly 

poskytnuty v článku 6. 

Or. en 

Odůvodnění 

This amendment should be read together with 7(1a)new since it moves certain elements to this 

AM for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. It is for example important that the person conducting the interview asks questions on 

the presence of family and other things even if the applicant does not provide this information 

automatically. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow 

Member State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 
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information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Členský stát může upustit od 

osobního pohovoru s žadatelem, pokud 

žadatel uprchl nebo pokud jsou informace 

jím poskytnuté podle čl. 4 odst. 2 

dostačující pro určení příslušného 

členského státu. Pokud členský stát upustí 

od pohovoru, poskytne žadateli možnost 

předložit veškeré další informace důležité 

pro správné určení příslušného členského 

státu předtím, než přijme konečné 

rozhodnutí o přemístění žadatele do 

příslušného členského státu podle čl. 30 

odst. 1. 

Or. en 

Odůvodnění 

This amendment should be read together with 7(1) since it moves certain elements to this AM 

for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow Member 

State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Osobní pohovor musí být veden v 

jazyce, jemuž žadatel rozumí, nebo o němž 

se lze důvodně domnívat, že mu rozumí, a 

3. Osobní pohovor musí být veden v 

jazyce, jemuž žadatel rozumí a v němž je 

schopen komunikovat. Rozhovory s 
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v němž je schopen komunikovat. V případě 

nutnosti členské státy zajistí tlumočníka, 

který dokáže zabezpečit dostatečnou 

komunikaci mezi žadatelem a osobou, 

která osobní pohovor vede. 

nezletilými osobami jsou vedeny formou 

vhodnou pro děti za přítomnosti 

opatrovníka a případně právního poradce 

nebo poradce. V případě nutnosti členské 

státy zajistí kvalifikovaného tlumočníka, 

který dokáže zabezpečit dostatečnou 

komunikaci mezi žadatelem a osobou, 

která osobní pohovor vede. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je důležité, aby pohovory s dětmi, ať již mají doprovod nebo jsou bez doprovodu, byly vedeny 

formou vhodnou pro děti za přítomnosti opatrovníka. Pozměňovací návrh rovněž zahrnuje 

změnu, jež má upřesnit, že pohovor musí být vždy veden v jazyce, jemuž žadatel rozumí, a že 

tlumočník musí být kvalifikovaný. 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členský stát, který osobní pohovor 

vede, vypracuje jeho písemné shrnutí 

obsahující alespoň nejdůležitější 

informace, které žadatel během pohovoru 

poskytne. Toto shrnutí může mít formu 

zprávy nebo standardního formuláře. 

Členský stát zajistí, aby žadatel nebo 

právní poradce či jiný poradce, který jej 

zastupuje, měl toto shrnutí včas k 

dispozici. 

5. Členský stát, který osobní pohovor 

vede, vypracuje jeho písemné shrnutí 

obsahující alespoň nejdůležitější 

informace, které žadatel během pohovoru 

poskytne. Toto shrnutí může mít formu 

zprávy nebo standardního formuláře. 

Členský stát zajistí, aby žadatel nebo 

opatrovník, právní poradce či poradce, 

který jej zastupuje, měl toto shrnutí k 

dispozici co nejdříve po pohovoru a v 

každém případě před přijetím rozhodnutí 

o přemístění. 

Or. en 

Odůvodnění 

Souvisí s celkovým úsilím o zavedení koncepce opatrovníků místo „zástupců“ nezletilých osob 

bez doprovodu (harmonizace s nařízením o azylovém řízení a směrnicí o podmínkách 

přijímání) a doplňuje prvek, aby žadatel měl přístup ke shrnutí co nejdříve nebo alespoň před 

přijetím rozhodnutí o přemístění. Jakoukoli dodatečnou práci, jež byla veřejným správám 
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členských států způsobena v důsledku tohoto předpisu, je třeba kompenzovat, jestliže přispívá 

ke zlepšení kvality rozhodnutí první instance, a snižuje tak počet nákladných a časově 

náročných odvolání nebo druhotných přemístění. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Během všech řízení podle tohoto 

nařízení mají členské státy především na 

mysli nejlepší zájem dítěte. 

 (Netýká se českého znění) 

Or. en 

Odůvodnění 

(Netýká se českého znění) 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každý členský stát zajistí v případech, kdy 

je nezletilá osoba bez doprovodu povinna 

být přítomna , aby byla tato nezletilá osoba 

bez doprovodu během příslušných řízení 

podle tohoto nařízení zastupována svým 

zástupcem a aby jí byl tento zástupce 

nápomocen. Zástupce musí mít kvalifikaci 

a odborné znalosti, aby zajistil, že během 

řízení prováděných podle tohoto nařízení je 

zohledněn nejlepší zájem nezletilé osoby. 

Zástupce musí mít přístup k obsahu 

příslušných dokumentů žadatelova spisu, 

včetně zvláštního informačního letáku pro 

nezletilé osoby bez doprovodu. 

Každý členský stát zajistí v případech, kdy 

je nezletilá osoba bez doprovodu přítomna, 

aby byla tato nezletilá osoba bez 

doprovodu během veškerých řízení podle 

tohoto nařízení zastupována svým 

opatrovníkem a aby jí byl tento opatrovník 

nápomocen. Opatrovník musí mít 

kvalifikaci a odborné znalosti, aby zajistil, 

že během řízení prováděných podle tohoto 

nařízení je zohledněn nejlepší zájem 

nezletilé osoby. Opatrovník musí mít 

přístup k obsahu příslušných dokumentů 

žadatelova spisu, včetně zvláštních 

informačních materiálů pro nezletilé 

osoby bez doprovodu. Opatrovník je 

jmenován co nejdříve, nejpozději však do 

pěti dnů od data podání žádosti. 
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Or. en 

Odůvodnění 

The revised Asylum Procedures Regulation and Reception Conditions Directive refer to the 

terminology of "guardians" rather than "representatives" and in order to ensure coherence 

between the different CEAS instruments the same terminology should be applied also in the 

Dublin regulation. The current Dublin III regulation states that the guardian should assist the 

unaccompanied minor in all procedures which is an important safeguard. Your rapporteur 

therefor suggests removing the limitation introduced by the commission to "the relevant" 

procedures and stay with the present wording. Your rapporteur suggests clarifying that the 

appointment of a guardian should be done as soon as possible, but at least within five days. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Opatrovník je v co největší míře zapojen 

do určování příslušnosti členského státu 

podle tohoto nařízení. Za tímto účelem 

podporuje opatrovník nezletilou osobu, 

aby poskytla informace důležité pro 

posouzení jejích nejlepších zájmů v 

souladu s odstavcem 3, včetně výkonu 

práva být vyslyšena, a podporuje 

spolupráci nezletilé osoby s dalšími 

subjekty, jako jsou organizace pro 

dohledávání rodiny, případně za tímto 

účelem, a s náležitým ohledem na 

povinnost zachovávat důvěrnost vůči 

dítěti. 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto ustanovení je v současnosti obsaženo v prováděcím nařízení, ale s ohledem na jeho 

důležitost by mělo být součástí samotného nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 3 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) blaho a sociální rozvoj nezletilé 

osoby; 

b) blaho a sociální rozvoj nezletilé 

osoby se zohledněním zejména jejího 

etnického, náboženského, kulturního 

a jazykového zázemí a potřeby stability 

a kontinuity péče a opatrovnictví 

a přístupu ke zdravotnickým službám 

a vzdělávání; 

Or. en 

Odůvodnění 

Zpravodajka se domnívá, že by tato cenná doplnění měla být zohledněna při posuzování 

nejlepšího zájmu dítěte. 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 3 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) hledisko bezpečnosti a ochrany, 

zejména pokud existuje riziko, že se 

nezletilá osoba stane obětí obchodování s 

lidmi; 

c) otázky bezpečnosti a ochrany, 

zejména pokud existuje riziko, že se 

nezletilá osoba stane obětí jakékoli formy 

násilí či zneužívání, včetně obchodování 

s lidmi; 

Or. en 

Odůvodnění 

Písmeno je třeba rozšířit tak, aby zahrnovalo nejen obchodování s lidmi, ale i další formy 

násilí a zneužívání. 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – bod 3 – písm. d a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) záruka předání osoby do rukou 

určeného opatrovníka v přijímacím 

členském státě; 

Or. en 

Odůvodnění 

Členské státy by měly zajistit, aby bylo před přijetím rozhodnutí o přemístění zaručeno, že 

nezletilá osoba dostane v přijímacím členském státě opatrovníka. Tento opatrovník by měl být 

určen a zapojen do řízení o přemístění před samotným přemístěním. Dále je třeba 

konstatovat, že toto písmeno odráží platné ustanovení čl. 10 odst. 2 směrnice o navracení 

(2008/115/(ES)), jež stanoví, že dříve, než může dojít k přemístění, musí přijímací stát 

jmenovat opatrovníka. 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – bod 3 – písm. d b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 db) informace poskytnuté 

opatrovníkem v členském státě, v němž se 

nezletilá osoba nachází. 

Or. en 

Odůvodnění 

Informace poskytnuté opatrovníkem by měly být přirozenou součástí posouzení nejlepšího 

zájmu. 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Před přemístěním nezletilé osoby 

bez doprovodu do příslušného členského 

státu nebo případně do členského státu 

4. Před přemístěním nezletilé osoby 

bez doprovodu do příslušného členského 

státu nebo případně do členského státu 
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přidělení zajistí přemísťující členský stát, 

aby příslušný členský stát nebo členský stát 

přidělení neodkladně přijal opatření 

uvedená v článcích 14 a 24 směrnice 

2013/33/EU a v článku 25 směrnice 

2013/32/EU. Před jakýmkoli rozhodnutím 

o přemístění nezletilé osoby bez doprovodu 

se musí provést posouzení jejího nejlepšího 

zájmu. Toto posouzení se zakládá na 

prvcích uvedených v odstavci 3. Posouzení 

musí být urychleně provedeno pracovníky, 

kteří mají příslušnou kvalifikaci a odborné 

znalosti, aby bylo zajištěno zohlednění 

nejlepšího zájmu nezletilé osoby. 

přidělení zajistí přemísťující členský stát, 

aby příslušný členský stát nebo členský stát 

přidělení neodkladně přijal opatření 

uvedená v článcích 14 a 24 směrnice 

2013/33/EU a v článku 25 směrnice 

2013/32/EU. Před jakýmkoli rozhodnutím 

o přemístění nezletilé osoby bez doprovodu 

se musí provést posouzení jejího nejlepšího 

zájmu. Toto posouzení se zakládá na 

prvcích uvedených v odstavci 3 a závěry 

posouzení každého z těchto prvků jsou 

jasně uvedeny v rozhodnutí o přemístění. 

Posouzení musí být urychleně provedeno 

multidisciplinárním týmem, který má 
příslušnou kvalifikaci a odborné znalosti, 

aby bylo zajištěno zohlednění nejlepšího 

zájmu nezletilé osoby. Na 

multidisciplinárním posouzení se podílejí 

kompetentní pracovníci s odbornými 

znalostmi v oblasti práv dítěte a dětské 

psychologie a rozvoje dítěte, jakož i 

opatrovník nezletilé osoby. 

Or. en 

Odůvodnění 

Přiměřené posouzení nejlepšího zájmu vyžaduje celou řadu kompetencí, a proto by nemělo 

být prováděno pouze jedním pracovníkem, ale spíše multidisciplinárním týmem dospělých, 

jenž může přiměřeně posoudit nejlepší zájmy dítěte. 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Před přemístěním nezletilé osoby 

bez doprovodu musí orgány zajistit, aby v 

přijímacím členském státě byl jmenován 

opatrovník. Orgány předají stávajícímu 

opatrovníkovi informace o opatrovníkovi 

jmenovaném v přijímacím členském státě, 

jakož i o formě přemístění. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Zajištění řádného předání nezletilé osoby bez doprovodu z rukou jednoho opatrovníka do 

rukou jiného opatrovníka v případech přemístění by se rovněž mohlo stát účinným způsobem, 

jak zajistit předání příslušných informací mezi opatrovníky, dobré přijetí dítěte v novém 

členském státě a menší riziko zmizení dítěte. Dále je třeba konstatovat, že toto písmeno odráží 

platné ustanovení čl. 10 odst. 2 směrnice o navracení (2008/115/(ES)), jež stanoví, že dříve, 

než může dojít k přemístění, musí přijímací stát jmenovat opatrovníka. 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Komise přijme v souladu s 

článkem 57 akty v přenesené pravomoci, 

které doplňujítoto nařízení a v souladu s 

tímto článkem stanoví pravidla a postupy 

nadnárodní spolupráce při posuzování 

nejlepších zájmů dítěte. 

Or. en 

Odůvodnění 

Akt v přenesené pravomoci týkající se posouzení nejlepších zájmů dítěte by zajistil 

harmonizovanější přístup k této problematice napříč členskými státy. 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. V případě, že není přítomen žádný 

rodinný příslušník nebo příbuzný uvedený 

v odstavcích 2 a 3, je příslušným členským 

státem ten členský stát, ve kterém nezletilá 

osoba bez doprovodu podala první žádost 

o mezinárodní ochranu, neprokáže-li se, 

že to není v nejlepším zájmu nezletilé 

osoby. 

5. V případě, že není přítomen žádný 

rodinný příslušník nebo příbuzný uvedený 

v odstavcích 2 a 3, je příslušný členský stát 

určen členským státem, v němž se žadatel 

nachází, v souladu s postupem uvedeným 

v čl. 15 odst. 1 nebo 1a, nezjistí-li se, že to 

není v nejlepším zájmu nezletilé osoby. 

Před tím, než je určen příslušný členský 

stát, by měl mít žadatel možnost využít 
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postupy uvedené v článku 19. 

Or. en 

Odůvodnění 

In cases where the responsible Member State cannot be determined through criteria of family 

reunification there is a need for a system that would ensure that the applicant is given quick 

access to the asylum procedure and a stable environment where his or her rights can be fully 

respected. It is also important to ensure that unaccompanied minors are not incentivised to 

"go under the radar" but receive appropriate care from the authorities. Furthermore it is 

crucial to establish a fair sharing of the responsibilities between Member States also when it 

comes to unaccompanied minors. Your rapporteur suggests a system where the Member State 

where the child is present would make the determination. If the child has entered this Member 

State directly from a third country the Member State becomes responsible (unless under 

collective allocation, where the rules in chapter VII apply). If the child has entered the 

Member State by passing through other Member States without registering it will be almost 

impossible to ascertain which was the Member State of first entry and responsibility should 

instead be determined randomly among the remaining Member States. This proposal 

effectively breaks the link between the registration of an unaccompanied minor and this 

Member State becoming responsible for the minor which will remove the main reason both 

for applicants to engage in secondary movements and for Member States not to register 

applicants. At the same time it provides a speedy method for determining a responsible 

Member State ensuring quick access to the asylum procedure. 

 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud je na základě přímých nebo 

nepřímých důkazů popsaných ve dvou 

seznamech, které jsou uvedeny v čl. 25 

odst. 4 tohoto nařízení, včetně údajů ve 

smyslu [návrhu nařízení, kterým se 

přepracovává nařízení (EU) č. 603/2013,], 

zjištěno, že žadatel překročil nedovoleným 

způsobem pozemní, námořní nebo 

vzdušnou cestou hranice některého 

členského státu ze třetí země, je k 

posouzení žádosti o mezinárodní ochranu 

příslušný tento členský stát. 

Pokud je na základě přímých nebo 

nepřímých důkazů popsaných ve dvou 

seznamech, které jsou uvedeny v čl. 25 

odst. 4 tohoto nařízení, včetně údajů ve 

smyslu [návrhu nařízení, kterým se 

přepracovává nařízení (EU) č. 603/2013,], 

zjištěno, že žadatel překročil nedovoleným 

způsobem pozemní, námořní nebo 

vzdušnou cestou hranice některého 

členského státu přímo ze třetí země, je k 

posouzení žádosti o mezinárodní ochranu 

příslušný tento členský stát. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh úzce souvisí s následujícím PN k čl. 15 odst. 1a. Oba pozměňovací 

návrhy vytvářejí oddělený postup pro případ, že se žadatel registruje v prvním členském státě, 

kam neoprávněně vstoupil, nebo že žadatel prošel jiným(i) členským státem (státy), aby dosáhl 

státu, v němž nakonec podá žádost. První část se týká „typických“ kritérií prvního vstupu, jež 

se uplatňují v případech, kdy se žadatel registruje v prvním členském státě, kam neoprávněně 

vstoupil, což platí i dnes. V období značného přílivu žadatelů do určitého členského státu 

zmírňuje tuto zátěž korekční přidělovací mechanismus. 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pokud žadatel vstoupil do členského státu, 

v němž podal žádost, přes jiný členský stát 

a pokud není možné na základě přímých 

nebo nepřímých důkazů podle odstavce 1 

jasně zjistit členský stát prvního 

neoprávněného vstupu, je členský stát 

příslušný k posouzení žádosti o 

mezinárodní ochranu určen postupem 

uvedeným v článku 24a. 

Or. en 

Odůvodnění 

This amendment is closely linked with the previous one on 15(1). The two amendments create 

a separate procedure if the applicant registers in the first Member State of irregular entry or 

if the applicant has travelled through other Member State(s) in order to reach the Member 

State where he or she finally applies. The second part of the proposal, in this amendment, 

constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases where an applicant has not 

registered in the Member State of first irregular entry, or any other Member State, it has until 

now been practically impossible for the determining Member State to return the applicant as 

it is impossible to conclusively determine the responsible Member State. In practice the result 

has often been that the Member State to which the applicant has moved irregularly would de 

facto have no choice but to assume responsibility for the application. In practice this has 

implied that applicants that manage to evade registration by Member States achieve de facto 

a free choice of destination country. It has also implied that Member States have known that 

registering an applicant would likely imply that they would have to assume responsibility for 

the applicant which has promoted wave-through policies amongst Member States for 

applicants wishing to continue traveling towards other Member States. The provision in this 

amendment implies that any applicant registered in a state they could not have entered 
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directly into from a third country would be automatically relocated to another Member State. 

This effectively removes the primary driver of secondary movements and incentivises Member 

States to register all applicants as soon as possible. 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud je žadatel z důvodu svého 

těhotenství či nedávného narození dítěte, 

vážné nemoci, vážného postižení nebo 

vysokého věku závislý na pomoci svého 

dítěte, sourozence nebo rodiče oprávněně 

pobývajícího na území některého 

členského státu, nebo pokud je toto dítě, 

tento sourozenec nebo rodič žadatele 

závislý na pomoci žadatele, členský stát 

obvykle ponechá spolu nebo sloučí 

žadatele s tímto dítětem, sourozencem 

nebo rodičem za předpokladu, že tyto 

rodinné vazby již dříve existovaly v zemi 

původu, toto dítě, sourozenec nebo rodič 

nebo žadatel jsou schopni se o závislou 

osobu postarat a dotyčné osoby vyjádřily 

své přání písemně. 

1. Pokud je žadatel z důvodu svého 

těhotenství či nedávného narození dítěte, 

vážné nemoci, vážného postižení, vážného 

traumatu nebo vysokého věku závislý na 

pomoci svého dítěte, sourozence nebo 

rodiče oprávněně pobývajícího na území 

některého členského státu, nebo pokud je 

toto dítě, tento sourozenec nebo rodič 

žadatele závislý na pomoci žadatele, 

členský stát obvykle ponechá spolu nebo 

sloučí žadatele s tímto dítětem, 

sourozencem nebo rodičem, pokud tyto 

rodinné vazby již existovaly před 

příchodem žadatele na území členských 

států, toto dítě, sourozenec nebo rodič 

nebo žadatel jsou schopni se o závislou 

osobu postarat a dotyčné osoby vyjádřily 

své přání písemně. 

Or. en 

Odůvodnění 

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je především sladit definici rodinných vazeb s návrhem 

Komise v čl. 2 písm. g), aby zahrnovala i rodiny, které vznikly na cestě do Evropy, nikoli v 

zemi původu. Drobná úprava má do seznamu kritérií závislosti rovněž zahrnout vážné trauma. 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Odchylně od čl. 3 odst. 1 a výhradně v 

případě, že žádný členský stát dosud nebyl 

Odchylně od čl. 3 odst. 1 se může každý 

členský stát rozhodnout posoudit žádost o 
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určen jako příslušný, se může každý 

členský stát rozhodnout posoudit žádost o 

mezinárodní ochranu, kterou na základě 

rodinných důvodů týkajících se širší 

rodiny nezahrnuté v čl. 2 písm. g) podal 

státní příslušník třetí země nebo osoba bez 

státní příslušnosti, i když podle kritérií 

stanovených tímto nařízením není 

příslušný. 

mezinárodní ochranu, kterou podal státní 

příslušník třetí země nebo osoba bez státní 

příslušnosti, i když podle kritérií 

stanovených tímto nařízením není 

příslušný. 

Or. en 

Odůvodnění 

The discretionary clause, whilst being used only by a handful of Member States, has provided 

a flexible and progressive tool in order to ensure proper considerations of humanitarian 

grounds in individual cases and has thus been an appreciated tool both among Member States 

and NGOs working with asylum seekers. Your rapporteur therefor would like to further the 

use of the procedure rather than limit it. The amendments in Article 19 restore the wordings 

of the current Dublin III regulation. 

 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členský stát, který se rozhodl, že posoudí 

žádost o mezinárodní ochranu podle tohoto 

odstavce, se stává příslušným členským 

státem a přebírá povinnosti s tím spojené. 

V případě potřeby původně příslušný 

členský stát uvědomí členský stát, který 

vede řízení o určení příslušného členského 

státu, nebo členský stát, kterému byla 

podána žádost o převzetí žadatele. 

Členský stát, který se rozhodl, že posoudí 

žádost o mezinárodní ochranu podle tohoto 

odstavce, se stává příslušným členským 

státem a přebírá povinnosti s tím spojené. 

V případě potřeby původně příslušný 

členský stát uvědomí prostřednictvím 

elektronické komunikační sítě 

„DubliNet“, zřízené podle článku 18 

nařízení (ES) č. 1560/2003, členský stát, 

který vede řízení o určení příslušného 

členského státu, nebo členský stát, kterému 

byla podána žádost o převzetí nebo přijetí 

zpět. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Diskreční ustanovení je sice používáno jen několika málo členským státy, ale poskytlo 

flexibilní a pokrokový nástroj pro řádné zohlednění humanitárních důvodů v jednotlivých 

případech, a stalo se tak ceněným nástrojem jak členských států, tak i nevládních organizací 

spolupracujících s žadateli o azyl. Zpravodajka by proto raději podpořila využívání tohoto 

postupu a neomezovala by jej. Změny v článku 19 se vrací ke znění platného nařízení Dublin 

III. 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Žadatel o mezinárodní ochranu může 

požádat členský stát, v němž podal žádost, 

aby uplatnil odstavec 1. Tato žádost se 

podává písemně a s řádným 

odůvodněním. 

Or. en 

Odůvodnění 

Zpravodajka navrhuje, aby žadatel mohl členský stát, v němž podal svou žádost, požádat o 

využití práva na uplatnění diskrečního ustanovení v čl. 19 odst. 1. Členský stát by poté 

přezkoumal, zda si přeje uplatnit právo podle diskrečního ustanovení, či nikoli. Podle 

platných předpisů mohou členské státy postup podle čl. 19 odst. 1 uplatnit, žadatel je však o 

to nemůže formálně požádat. 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členský stát, ve kterém je požádáno o 

mezinárodní ochranu a který vede řízení o 

určení příslušného členského státu, může 

kdykoli před určením příslušného 

členského státu požadovat od jiného 

členského státu, aby žadatele převzal s 

cílem sloučit i jiné členy rodiny, i když 

tento členský stát není příslušný podle 

Členský stát, ve kterém je podána žádosto 

mezinárodní ochranu a který vede řízení o 

určení příslušného členského státu, nebo 

příslušný členský stát může kdykoli před 

přijetím prvního rozhodnutí v této věci 
požadovat od jiného členského státu, aby 

žadatele převzal s cílem sloučit i jiné členy 

rodiny, z humanitárních důvodů na 
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kritérií uvedených v článcích 10 až 13 a 18. 

Dotčené osoby s tím musí vyjádřit písemný 

souhlas. 

základě zejména rodinných, kulturních 

nebo sociálních vazeb či jazykových 

dovedností, jež by žadateli usnadnily 

integraci do jiného členského státu, i když 

tento členský stát není příslušný podle 

kritérií uvedených v článcích 10 až 13 a 18. 

Dotčené osoby s tím musí vyjádřit písemný 

souhlas. 

Or. en 

Odůvodnění 

The discretionary clause, whilst being used only by a handful of Member States, has provided 

a flexible and progressive tool in order to ensure proper considerations of humanitarian 

grounds in individual cases and has thus been an appreciated tool both among Member States 

and NGOs working with asylum seekers. Your rapporteur therefor would like to further the 

use of the procedure rather than limit it. The amendments in Article 19 restore the wordings 

of the current Dublin III regulation but also add a small extension to broaden the scope 

somewhat in order to allow for broader discretionary rights in the context of the possibility to 

apply for application of the discretionary clause in 19(2a). 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Žadatel o mezinárodní ochranu 

může požádat členský stát, v němž podal 

žádost, aby uplatnil odstavec 2. Taková 

žádost se předkládá v písemné podobě a s 

řádným odůvodněním a je určena 

příslušným orgánům v místě podání 

žádosti. Tyto orgány zajistí, aby byla 

žádost předána příslušným orgánům 

členského státu, o který žadatel požádal 

prostřednictvím elektronické komunikační 

sítě „DubliNet“ zřízené podle článku 18 

nařízení (ES) č. 1560/2003. 

 Členský stát, jenž obdrží žádost podle 

prvního pododstavce, odpoví během dvou 

týdnů, zda si přeje převzít příslušnost k 

posouzení žádosti. Dožádaný členský stát 

může lhůtu prodloužit o další dva týdny, 

pokud o tom uvědomí členský stát, v němž 
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byla žádost podána písemně 

prostřednictvím elektronické komunikační 

sítě „DubliNet“. Není-li odpověď zaslána 

v této lhůtě, považuje se žádost za 

odmítnutou. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 

a 2, nemají žadatelé o mezinárodní 

ochranu nárok využít tohoto postupu více 

než jednou. 

Or. en 

Odůvodnění 

An applicant should be able to avail him- or herself of the right to apply for the application of 

Article 19(2) in any Member State from any other Member State. Such a possibility removes 

the incentives to abscond in order to travel to this Member State and instead incentivizes 

asylum seekers to apply for asylum in the Member State of first entry. Especially under the 

context of corrective allocation this would create a sort of flexible matching tool between 

applicants and Member States. Under corrective allocation the Member States will have a 

rough idea of the number of applicants that they will be expected to accommodate through 

relocation, this provision will allow Member States to accept applicants with a particular tie 

and desire to travel to their Member State rather than randomly allocated applicants. This 

should allow for the facilitation of integration measures, a reduction of secondary movements 

and more voluntary relocation transfers. The rapporteur wishes to stress that in order for 

such a system to be workable in practice it would have to be strictly based on the 

discretionary right of Member States to approve or reject an application in a streamlined 

process and with no right of appeal in case of rejections. 

 

Pozměňovací návrh  69 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Vyhoví-li dožádaný členský stát 

žádosti v souladu s odstavcem 2a, přechází 

příslušnost k posouzení žádosti o 

mezinárodní ochranu na něj. Členský stát, 

v němž byla žádost podána, zajistí, aby byl 

žadatel přemístěn v souladu s článkem 27. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Tento odstavec se týká také nového postupu umožňujícího požádat o uplatnění článku 19 i z 

jiného členského státu. Pouze upřesňuje proces přemístění v případě, že členský stát přijme 

příslušnost podle nového postupu. 

 

Pozměňovací návrh  70 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 2 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2c. Komise vypracuje prostřednictvím 

prováděcích aktů pro účely postupu podle 

odstavce 2a společný formulář. Tyto 

prováděcí akty se přijímají přezkumným 

postupem podle čl. 56 odst. 2. 

Or. en 

Odůvodnění 

Za účelem zjednodušení postupů a snížení administrativní zátěže se navrhuje, aby Komise 

vypracovala prováděcí akt obsahující formulář, jenž bude používán pro žádosti podávané 

podle nového postupu umožňujícího podat žádosti podle článku 19 z jiného členského státu. 

 

Pozměňovací návrh  71 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) převzít za podmínek stanovených v 

článcích 24, 25 a 30 žadatele, který podal 

žádost v jiném členském státě; 

a) převzít za podmínek stanovených v 

článcích 24, 24a, 25 a 30 žadatele, který 

podal žádost v jiném členském státě; 

Or. en 

Odůvodnění 

Jedná se o technickou úpravu, jež má sladit ustanovení s novým postupem navrženým v 

článku 24a (oznámení o převzetí). 
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Pozměňovací návrh  72 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. V situaci uvedené v odst. 1 písm. a) 

posoudí příslušný členský stát žádost o 

mezinárodní ochranu nebo dokončí její 

posuzování. 

2. V situaci uvedené v odst. 1 písm. a) 

nebo b) posoudí příslušný členský stát 

žádost o mezinárodní ochranu nebo 

dokončí její posuzování. 

Or. en 

Odůvodnění 

Zrychlená řízení jsou důležitým nástrojem pro zachování účinnosti systému tím, že budou 

rychle vyhledávány žádosti, u nichž lze poměrně „snadno“ přijmout rozhodnutí. Zpravodajka 

nepodporuje využívání zrychlených řízení jako formu sankce za útěky, především z toho 

důvodu, že nejsou obzvláště účinné, mohly by dokonce vést k tomu, že by žadatelé utíkali více, 

aby měli větší šanci dosáhnout kladného rozhodnutí ve věci své žádosti o azyl. 

 

Pozměňovací návrh  73 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. V situaci uvedené v odst. 1 písm. b) 

příslušný členský stát posoudí žádost o 

mezinárodní ochranu nebo její 

posuzování dokončí ve zrychleném řízení 

podle čl. 31 odst. 8 směrnice 2013/32/EU. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Zrychlená řízení jsou důležitým nástrojem pro zachování účinnosti systému tím, že budou 

rychle vyhledávány žádosti, u nichž lze poměrně „snadno“ přijmout rozhodnutí. Zpravodajka 

nepodporuje využívání zrychlených řízení jako formu sankce za útěky, především z toho 

důvodu, že nejsou obzvláště účinné, mohly by dokonce vést k tomu, že by žadatelé utíkali více, 

aby měli větší šanci dosáhnout kladného rozhodnutí ve věci své žádosti o azyl. 
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Pozměňovací návrh  74 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. V situaci uvedené v odst. 1 písm. c) 

příslušný členský stát přistupuje ke všem 

dalším předloženým údajům nebo nové 

žádosti téhož žadatele jako k následné 

žádosti téhož žadatele podle směrnice 

2013/32/EU. 

4. V situaci uvedené v odst. 1 písm. 

c), v níž příslušný členský stát ukončil 

posuzování žádosti, která byla žadatelem 

vzata zpět předtím, než bylo vydáno 

rozhodnutí ve věci samé v první instanci, 

tento členský stát zajistí, aby žadatel měl 

právo požádat o dokončení posouzení své 

žádosti nebo podat novou žádost o 

mezinárodní ochranu, která nebude 

považována za následnou žádost podle 

směrnice 2013/32/EU. V takovém případě 

členské státy zajistí, aby bylo dokončeno 

posouzení žádosti. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vymáhat povinné uplatňování s tím, že všechna další zastoupení jsou považována za nová 

nebo navazující, má významný procesní dopad na žadatele (částečně upraveno také nařízením 

o azylovém řízení). Zpravodajka doporučuje vrátit se v této otázce ke znění nařízení Dublin 

III. 

 

Pozměňovací návrh  75 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. V situaci uvedené v odst. 1 písm. d) 

již nebude moci být rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti, které přijal příslušný 

orgán příslušného členského státu, 

napadeno opravným prostředkem ve 

smyslu kapitoly V směrnice 2013/32/EU. 

5. V situaci uvedené v odst. 1 písm. 

d), kdy je žádost zamítnuta již v první 

instanci, příslušný členský stát zajistí, aby 

dotčená osoba mohla uplatnit účinný 

opravný prostředek podle článku 46 
směrnice 2013/32/EU. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Vypustit právo na účinný opravný prostředek u zásadního rozhodnutí o žádosti o azyl by se 

pravděpodobně neslučovalo s právy přiznanými v článku 47 Listiny v souvislosti s právem na 

účinný opravný prostředek. Zpravodajka souhlasí s tím, aby příslušný členský stát (odst. 1 

písm. d)) převzal v tomto případě žadatele zpět, žadatel by však měl mít i nadále možnost 

uplatnit svá práva na odvolání proti rozhodnutí v otázce své žádosti. Zpravodajka proto 

doporučuje vrátit se ke znění nařízení Dublin III. 

 

Pozměňovací návrh  76 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Řízení o určení příslušného 

členského státu se zahajuje prvním 

podáním žádosti o mezinárodní ochranu v 

některém členském státě, pokud příslušný 

členský stát, kde byla podána první žádost, 

již není příslušným členským státem v 

souladu s čl. 3 odst. 4 nebo 5. 

1. Řízení o určení příslušného 

členského státu se zahajuje prvním 

podáním žádosti o mezinárodní ochranu v 

některém členském státě, pokud příslušný 

členský stát, kde byla podána první žádost, 

již není příslušným členským státem v 

souladu s čl. 3 odst. 5. 

Or. en 

Odůvodnění 

Změna souvisí s vypuštěním čl. 3 odst. 3 a 4. 

 

Pozměňovací návrh  77 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) případně odkazy na žádosti 

rodinných příslušníků či příbuzných, kteří 

cestují společně; 

b) případně odkazy na žádosti 

rodinných příslušníků, příbuzných nebo 

skupin žadatelů, kteří žádají, aby byli 

registrováni jako žadatelé cestující 
společně; 

Or. en 
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Odůvodnění 

This amendment relates to the modifications proposed in the relocation scheme where your 

rapporteur suggests that applicants should be able to register not only family links but also 

wider connections with whom they would like to be registered together. The intention is not to 

expand the scope of the family definition beyond the proposal of the Commission but to 

enable to relocation (through the corrective allocation mechanism) of groups of applicants 

rather than only individual applicants. This should make it easier to avoid secondary 

movements whilst respecting core wishes of applicants traveling together without creating a 

system where the applicant would be allowed to choose the country responsible for the 

application. The system implies a right for the group to be transferred as group to a country 

determined by the corrective allocation system, not to travel to a specific country of their 

choice. For Member States it would imply facilitated logistical operations as groups of 

arriving applicants will likely require similar support with regards to interpretation etc. 

which will reduce the administrative burdens on the Member States. 

 

Pozměňovací návrh  78 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 2 – písm. h 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) uplatní-li se mechanismus 

přidělování podle kapitoly VII, informace 

uvedené v čl. 36 odst. 4 a v čl. 39 písm. h). 

h) uplatní-li se mechanismus 

přidělování podle kapitoly VII, informace 

uvedené v čl. 36a odst. 3 a v čl. 39 písm. 

h). 

Or. en 

Odůvodnění 

Jedná se o technickou změnu z důvodu vypuštění čl. 36 odst. 4 a přesunutí některých jeho 

prvků do článku 36a. 

 

Pozměňovací návrh  79 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud se členský stát, ve kterém byla 

podána žádost o mezinárodní ochranu, 

domnívá, že k posouzení žádosti je 

příslušný jiný členský stát, v co nejkratší 

době a v každém případě do jednoho 

Pokud se členský stát, ve kterém byla 

podána žádost o mezinárodní ochranu, 

domnívá, že k posouzení žádosti je 

příslušný jiný členský stát, v co nejkratší 

době a v každém případě do dvou měsíců 
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měsíce ode dne, kdy byla žádost podána ve 

smyslu čl. 21 odst. 2, požádá druhý členský 

stát, aby žadatele převzal. 

ode dne, kdy byla žádost podána ve smyslu 

čl. 21 odst. 2, požádá druhý členský stát, 

aby žadatele převzal. 

Or. en 

Odůvodnění 

Členské státy předložily mnoho připomínek, v nichž konstatovaly, že nově navržené lhůty (od 

tří do jednoho měsíce v návrhu Komise ve srovnání s nařízením Dublin III) nejsou reálné. 

Zpravodajka sdílí názor, že je důležité zkrátit řízení podle dublinského nařízení, současně 

však členské státy musí mít přiměřený časový prostor provést všechny postupy stanovené v 

tomto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  80 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Bez ohledu na první pododstavec v případě 

nalezení shody v rámci systému Eurodac s 

údaji zaznamenanými podle článku 14 

[návrhu nařízení, který se přepracovává 

nařízení (EU) č. 603/2013,] nebo nalezení 

shody v systému VIS s údaji 

zaznamenanými podle čl. 21 odst. 2 

nařízení (EU) č. 767/2008 se žádost zašle 

do dvou týdnů od nalezení dané shody. 

Bez ohledu na první pododstavec v případě 

nalezení shody v rámci systému Eurodac s 

údaji zaznamenanými podle článku 14 

[návrhu nařízení, který se přepracovává 

nařízení (EU) č. 603/2013,] nebo nalezení 

shody v systému VIS s údaji 

zaznamenanými podle čl. 21 odst. 2 

nařízení (EU) č. 767/2008 se žádost zašle 

do jednoho měsíce od nalezení dané shody. 

Or. en 

Odůvodnění 

Členské státy předložily mnoho připomínek, v nichž konstatovaly, že nově navržené lhůty (od 

dvou měsíců do dvou týdnů v návrhu Komise ve srovnání s nařízením Dublin III) nejsou 

reálné. Zpravodajka sdílí názor, že je důležité zkrátit řízení podle dublinského nařízení, 

současně však členské státy musí mít přiměřený časový prostor provést všechny postupy 

stanovené v tomto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  81 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pokud jde o nezletilé osoby, považuje se za 

výchozí bod pro účely výpočtu lhůt 

uvedených v prvním a druhém 

pododstavci tohoto odstavce jmenování 

opatrovníka a dokončení posouzení 

nejlepších zájmů dítěte podle čl. 8 odst. 3. 

Or. en 

Odůvodnění 

Aby byl zajištěn dostatečný časový prostor pro řízení týkající se nezletilých osob, jakož i 

podpora během celého řízení, navrhuje zpravodajka, aby formální lhůty začaly běžet ode dne 

jmenování opatrovníka a dokončení posouzení nejlepších zájmů dítěte. 

 

Pozměňovací návrh  82 

Návrh nařízení 

Článek 24 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 24a 

 Předložení oznámení o přijetí zpět 

 1.  Má-li být žadatel přemístěn do 

jiného členského státu podle čl. 15 odst. 

1a nebo čl. 36b odst. 4, je členský stát 

přidělení vybrán automatizovaným 

systémem uvedeným v článku 44 náhodně 

z členských států, které v dané době 

nevyužívají korekčního přidělovacího 

mechanismu podle článku 34.  

 2.  Jakmile byl členský stát přidělení 

určen podle odstavce 1, jsou informace o 

tomto určení automaticky vloženy do 

systému Eurodacu a členský stát přidělení 

je o této skutečnosti informován formou 

automatického oznámení. 

 3.  Členský stát, v němž se žadatel 

nachází, informuje žadatele o určení 

členského státu podle odstavce 2 a ve 

spolupráci s agenturou Evropské unie pro 
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azyl o formě přemístění. 

 4.  Agentura Evropské unie pro azyl 

zajistí rychlé přemístění žadatele z 

členského státu, v němž se žadatel 

nachází, do příslušného členského státu. 

 5.  Povinnosti stanovené v článcích 

39, 40, 41 a 42 se použijí obdobně. 

Or. en 

Odůvodnění 

This new procedure applies in two specific cases designed as a deterrent for applicants to 

work against the system. It should be applied in cases where the applicant has not registered 

in the first member state of arrival but moved irregularly within Europe before registering (15 

1a) or where the applicant has falsely declared having family in a specific member state 

(36b(4)) in order to benefit from the family reunification procedure. In the first instance the 

applicant will be deterred from irregularly moving onwards from the first Member State of 

arrival since he or she would not be able to make a specific Member State of choice de facto 

responsible for his or her application. Instead the applicant would, upon applying in a 

Member State that is not that of the first entry be automatically relocated to another 

(randomly decided) Member State. This removes the need for the procedure to return the 

applicant to a specific first Member State of arrival in cases where there are no registrations 

as it has proven impossible to prove which Member State the applicant entered through. In 

the second case it acts like a deterrence for the newly introduced lighter model of family 

reunification where an applicant would be relocated if he or she has claimed to have a family 

link with a specific Member State that would not prove to be legitimate on further scrutiny. 

 

Pozměňovací návrh  83 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy stanoví lhůtu 7 dní od 

oznámení rozhodnutí o přemístění, v níž 

může dotyčná osoba uplatnit své právo na 

podání účinného opravného prostředku 

podle odstavce 1. 

2. Členské státy stanoví přiměřenou 

lhůtu nejméně 15 dní od oznámení 

rozhodnutí o přemístění, v níž může 

dotyčná osoba uplatnit své právo na podání 

účinného opravného prostředku podle 

odstavce 1. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Má-li být opravný prostředek účinný, je nezbytné, aby osoba měla dostatek času využít tohoto 

práva. Lhůta sedmi dní je prostě příliš krátká. Je třeba zaručit žadateli alespoň 15 dní na 

odvolání, aby se zajistilo, že systém poskytuje přiměřené záruky, ale současně by členské státy 

měly mít více času, jestliže si tak přejí. 

 

Pozměňovací návrh  84 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Rozsah působnosti účinného 

opravného prostředku stanoveného v 

odstavci 1 je omezen na posouzení, zda 

jsou porušována ustanovení čl. 3 odst. 2 

týkající se existence rizika nelidského 

nebo ponižujícího zacházení nebo 

ustanovení článků 10 až 13 a 18. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Zpravodajka se domnívá, že není možné omezit práva na odvolání na některé prvky Listiny, 

aniž by nebyly ihned dotčeny otázky související s právem na účinný opravný prostředek podle 

článku 47 Listiny. 

 

Pozměňovací návrh  85 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Není-li přijato rozhodnutí o 

přemístění podle odstavce 1, členské státy 

umožní použít účinný opravný prostředek u 

soudu nebo tribunálu, pokud žadatel tvrdí, 

že má rodinného příslušníka nebo – v 

případě nezletilých osob bez doprovodu – 

příbuzného, který oprávněně pobývá v 

jiném členském státě, než je ten, který 

posuzuje jeho žádost o mezinárodní 

ochranu, a proto se domnívá, že členským 

5. Není-li přijato rozhodnutí o 

přemístění podle odstavce 1, členské státy 

umožní použít účinný opravný prostředek u 

soudu nebo tribunálu, pokud žadatel tvrdí, 

že členským státem příslušným k 

posouzení žádosti je tento jiný členský stát. 
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státem příslušným k posouzení žádosti je 

tento jiný členský stát. 

Or. en 

Odůvodnění 

Nový návrh předložený Komisí, a sice stanovit právo na opravný prostředek v případech, kdy 

je sloučení rodiny blokováno z důvodu nepřemístění do členského státu, v němž se nachází 

rodina, je vítaný. Nejen s ohledem na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci 

Ghezelbash by však bylo rozumné rozšířit oblast působnosti tohoto práva na všechny případy 

nesprávného uplatnění dublinských kritérií. 

 

Pozměňovací návrh  86 

Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Nutné náklady spojené s 

přemístěním žadatele nebo jiné osoby 

uvedené v čl. 20 odst. 1 písm. c), d) nebo 

e) do příslušného členského státu hradí 

přemísťující členský stát. 

1. Nutné náklady spojené s 

přemístěním žadatele nebo jiné osoby 

uvedené v čl. 20 odst. 1 písm. c), d) nebo 

e) do příslušného členského státu jsou 

hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie. 

Or. en 

Odůvodnění 

Jako další opatření, jak lépe podnítit každý členský stát k bezodkladné registraci všech 

žadatelů o azyl nacházejících se na jeho území a jak zajistit, aby členským státům nevznikaly 

další finanční výdaje s dodržováním ustanovení tohoto nařízení, bude každé přemístění podle 

tohoto nařízení hrazeno z rozpočtu Evropské unie. 

 

Pozměňovací návrh  87 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Odstavec 1 se použije, ukáže-li 

automatizovaný systém uvedený v čl. 44 

odst. 1, že počet žádostí o mezinárodní 

ochranu, k nimž je určitý členský stát 

2. Odstavec 1 se použije, ukáže-li 

automatizovaný systém uvedený v čl. 44 

odst. 1, že počet žádostí o mezinárodní 

ochranu, k nimž je určitý členský stát 
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příslušný podle kritérií stanovených v 

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

18 a 19, spolu s počtem skutečně 

znovuusídlených osob přesahuje 150 % 

referenční hodnoty pro daný členský stát 

stanovené podle klíče uvedeného v článku 

35. 

příslušný podle kritérií stanovených v 

kapitole III čl. 3 odst. 2 a článcích 18 a 19, 

spolu s počtem skutečně znovuusídlených 

osob přesahuje 100 % referenční hodnoty 

pro daný členský stát stanovené podle klíče 

uvedeného v článku 35. 

Or. en 

Odůvodnění 

Korekční přidělovací mechanismus je třeba aktivovat dříve, než je členský stát, který jej 

využívá, přetížen přílivem žadatelů o azyl. Procentní podíl pro aktivaci mechanismu se proto 

snižuje ze 150 na 100 % referenční hodnoty. Zpravodajka se také domnívá, že do referenčního 

klíče by měly být započítány i žádosti splňující kritéria uvedená v čl. 3 odst. 1. 

 

Pozměňovací návrh  88 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Žadatelé, kteří po oznámení o 

přidělení uvedeném v čl. 34 odst. 5 podali 

žádost v členském státě, který využívá 

mechanismus, se přidělí členským státům 

uvedeným v odstavci 1 a tyto členské státy 

určí, který členský stát je příslušný. 

2. Žadatelé, kteří po oznámení o 

přidělení uvedeném v čl. 34 odst. 5 podali 

žádost v členském státě, který využívá 

mechanismus, se v případě, že nebylo 

možné určit příslušný členský stát podle 

čl. 19 odst. 2a nebo článku 36b, přidělí 

členským státům uvedeným v odstavci 1 a 

tyto členské státy určí, který členský stát je 

příslušný. 

Or. en 

Odůvodnění 

To znamená, že postup snadného slučování rodin a možnost požádat o uplatnění diskrečního 

ustanovení by měly být k dispozici dříve, než je žadatel relokován prostřednictvím korekčního 

přidělovacího mechanismu. 

 

Pozměňovací návrh  89 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Žádosti prohlášené za nepřípustné 

nebo přezkoumané ve zrychleném řízení 

podle čl. 3 odst. 3 nepodléhají přidělování. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto ustanovení je vypuštěno v důsledku vypuštění čl. 3 odst. 3 o postupech pro přípustnost 

před určením příslušného členského státu. Je třeba uvést, že všechny členské státy mají poté, 

co byla určena jejich příslušnost, možnost zkontrolovat přípustnost v souladu s ustanoveními 

nařízení o azylovém řízení. 

 

Pozměňovací návrh  90 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Členský stát využívající 

mechanismus zajistí, aby všichni žadatelé, 

kteří na jeho území podali žádost, měli po 

oznámení o přidělení podle článku 34 

přístup k řízení uvedenému v čl. 19 odst. 

2a a článku 36b. 

Or. en 

Odůvodnění 

The procedure referred to in 19(2a) is the new possibility to request the application of the 

discretionary clause directly from the Member State of first entry which would remove the 

incentives for applicants to attempt avoiding registration in order to be able to avail 

themselves of this possibility. It would leave decision on acceptance of the request with the 

Member State concerned but would at the same time allow for the expression of a preference 

by the asylum seeker that would thus gain in agency through the proposal and would likely 

become more willing to participate in the system. The rule relative to the procedure in 36b 

refers to the new light procedure on family reunification which would allow applicants with 

family to quickly reunite with them. 
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Pozměňovací návrh  91 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Automatizovaný systém stanovený 

v čl. 44 odst. 1 označí členský stát 

přidělení stanovený s použitím 

referenčního klíče podle odstavce 1 a 

předá tuto informaci do 72 hodin po 

registraci provedené v souladu s čl. 22 

odst. 1 členskému státu, který využívá 

mechanismus, a doplní členský stát 

přidělení do elektronického souboru 

uvedeného v čl. 23 odst. 2. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento článek se vypouští proto, že v článku 36a byl navržen nový systém pro určování 

členského státu přidělení. 

 

Pozměňovací návrh  92 

Návrh nařízení 

Článek 36 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 36a 

 Určování členského státu přidělení 

 1. Na základě referenčního klíče 

uvedeného v článku 35 označí 

automatizovaný systém uvedený v čl. 44 

odst. 1 šest členských států s nejnižším 

počtem žadatelů ve vztahu k jejich podílu 

na spravedlivém přerozdělování. 

 2. Automatizovaný systém otevře 

seznam pro přemístění s 30 políčky pro 

každý z těchto států. Agentura Evropské 

unie pro azyl zajistí, aby žadatelé byli 

přidělováni do kteréhokoli otevřeného 

seznamu pro přemístění v souladu s 
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článkem 41. 

 3. Jakmile budou zaplněna všechna 

volná políčka na seznamu pro přemístění 

podle odstavce 2, automatický systém sdělí 

tuto informaci členskému státu 

využívajícímu mechanismus a členskému 

státu přidělení a doplní členský stát 

přidělení do elektronického souboru 

uvedeného v čl. 23 odst. 2. 

 4. Jakmile je seznam pro přemístění 

zaplněn v souladu s odstavcem 3, otevře 

automatizovaný systém nový seznam pro 

přemístění pro členský stát s nejnižším 

počtem žadatelů ve vztahu k jeho podílu 

na spravedlivém přerozdělování, u něhož 

dosud nebyl seznam otevřen. 

Or. en 

Odůvodnění 

This would create a new system for the corrective allocationof applicants that would allow for 

the relocation both of individual applicants and groups of applicants. It would maintain the 

automated nature of the system and would not introduce any element of choice of destination 

for the applicants but it would enable groups of applicants that have declared themselves 

being a group to be relocated together rather than being split up between a large number of 

Member States. Your rapporteur believes that this would have a positive effect on integration, 

work to reduce secondary movements and reduce administrative burdens on Member States. 

 

Pozměňovací návrh  93 

Návrh nařízení 

Článek 36 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 36b 

 Postup pro sloučení rodiny v případě 

korekčního přidělení 

 1. Členský stát využívající korekční 

přidělovací mechanismus v souladu s 

článkem 34 je příslušný k provedení 

zvláštního postupu pro sloučení rodiny 

žadatele, aby bylo zajištěno rychlé 

sloučení rodin a přístup žadatelů k 

azylovému řízení, pokud je prima facie k 
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dispozici dostatek důkazů, že mají právo 

na sloučení rodiny podle článku 10, 11, 12 

nebo 13. 

 2. Při zjišťování, zda je k dispozici 

dostatek důkazů o tom, že žadatel má 

rodinu v členském státě, který uvádí, 

členský stát, který vede řízení o určení 

příslušného členského státu podle tohoto 

nařízení, zajistí, aby žadatel rozuměl 

platné definici rodinných příslušníků 

a/nebo příbuzných a aby si byl jistý, že se 

údajní rodinní příslušníci nebo příbuzní 

nenacházejí v jiném členském státě. 

Členský stát, který vede řízení o určení 

příslušného členského státu podle tohoto 

nařízení, rovněž zajistí, aby žadatel 

rozuměl tomu, že mu nebude dovoleno 

zůstat v členském státě, v němž mají být 

podle jeho tvrzení jeho rodinní příslušníci 

nebo příbuzní, pokud daný členský stát 

nemůže jeho tvrzení ověřit. Pokud 

informace poskytnuté žadatelem 

nezakládají zjevné důvody pro 

pochybnosti ohledně přítomnosti jeho 

rodinných příslušníků nebo příbuzných v 

jím uvedeném členském státě, dospěje se k 

závěru, že prima facie jsou k dispozici 

dostatečné důkazy o tom, že žadatel má v 

daném členském státě rodinné příslušníky 

nebo příbuzné, aby byly splněny 

požadavky odstavce 1. 

 3. Pokud se v souladu s odstavcem 1 

a 2 zjistí, že žadatel má prima facie 

pravděpodobně právo na sloučení rodiny v 

souladu s článkem 10, 11, 12 nebo 13, 

členský stát využívající mechanismus o 

tom dotčený členský stát uvědomí a 

žadatel bude do daného členského státu 

přemístěn. 

 4. Členský stát přijímající žadatele v 

souladu s postupem uvedeným v odstavci 

3 rozhodne, zda jsou splněny podmínky 

pro sloučení rodiny v souladu s článkem 

10, 11, 12 nebo 13. Pokud určí, že 

podmínky pro sloučení rodiny splněny 

nejsou, zajistí přijímající členský stát, aby 

byl žadatel relokován do jiného členského 

státu v souladu s postupem uvedeným v 
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článku 24a. 

 5. Příslušné orgány členského státu, 

v němž se mají podle tvrzení žadatele 

nacházet jeho rodinní příslušníci nebo 

příbuzní, poskytne pomoc příslušným 

orgánům členského státu, který vede 

řízení o určení příslušného členského 

státu podle tohoto nařízení, s hledáním 

odpovědí na otázky, jež mají upřesnit, zda 

jsou uvedené rodinné vazby skutečné. 

Or. en 

Odůvodnění 

This new procedure creates a light family reunification procedure which would allow a quick 

access to the asylum procedure for all applicants with family somewhere in Europe. It would 

operate on the basis that the Member State where the applicant first applies does a light 

check to determine whether it is likely that the applicant has family somewhere else in the 

European Union. If this is the case the applicant is transferred to this member state that has 

to make the full formal determination of whether the conditions for family reunification are 

fulfilled or not. If they are not fulfilled the applicant would be automatically relocated to 

another Member State in order to prevent abusive claims of family ties. 

 

Pozměňovací návrh  94 

Návrh nařízení 

Článek 37 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 37 vypouští se 

Finanční solidarita  

1.  Jakýkoli členský stát může po 

uplynutí tří měsíců po vstupu tohoto 

nařízení v platnost a po uplynutí každého 

dalšího následujícího dvanáctiměsíčního 

období zadat do automatizovaného 

systému, že se jakožto členský stát 

přidělení dočasně neúčastní korekčního 

přidělovacího mechanismu stanoveného v 

kapitole VII tohoto nařízení, a toto 

rozhodnutí sdělí členským státům, Komisi 

a Agentuře Evropské unie pro azyl. 

 

2.  V tomto případě automatizovaný 

systém uvedený v čl. 44 odst. 1 během 
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těchto dvanácti měsíců použije referenční 

klíč na ty členské státy, v nichž je počet 

žádostí, pro které jsou příslušné, nižší než 

jejich podíl stanovený v čl. 35 odst. 1, s 

výjimkou členského státu, který zadal 

uvedenou informaci, a členského státu, 

který využívá mechanismus. 

Automatizovaný systém uvedený v čl. 44 

odst. 1 započítá všechny žádosti, které by 

byly jinak přiděleny členskému státu, 

který zadal informaci podle čl. 36 odst. 4, 

do podílu tohoto členského státu. 

3.  Na konci dvanáctiměsíčního 

období uvedeného v odstavci 2 sdělí 

automatizovaný systém členskému státu, 

který se neúčastnil korekčního 

přidělovacího mechanismu, pro kolik 

žadatelů by jinak byl členským státem 

přidělení. Tento členský stát poté odvede 

příspěvek solidarity ve výši 250 000 EUR 

na každého žadatele, který by mu jinak byl 

během příslušného období dvanácti 

měsíců přidělen. Příspěvek solidarity se 

vyplácí členskému státu, jenž byl určen 

jako příslušný k posouzení dotčených 

žádostí. 

 

4.  Komise může prostřednictvím 

prováděcích aktů přijmout rozhodnutí v 

souladu s přezkumným postupem podle 

článku 56, jímž stanoví podmínky pro 

uplatňování odstavce 3. 

 

5.  Agentura Evropské unie pro azyl 

sleduje uplatňování mechanismu finanční 

solidarity a každoročně podává Komisi 

zprávu. 

 

Or. en 

Odůvodnění 

The corrective allocation system is intended to balance the unfair sharing of responsibilities 

under a system that places a lot of efforts on frontline Member States. Allowing other Member 

States to buy themselves out from the system would not be fair to frontline Member States and 

for such a system to work the cost of the opt out would have to be so dissuasively high that it 

would become fundamentally unfair also to less economically strong Member States. Finally 

your rapporteur does not agree with the concept of Member States paying for avoiding a 

responsibility to assist people in need of international protection. 
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Pozměňovací návrh  95 

Návrh nařízení 

Čl. 38 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) do čtyř týdnů od vydání konečného 

rozhodnutí o přemístění přemístí žadatele 

do členského státu přidělení. 

c) poskytne nezbytnou pomoc s cílem 

zajistit, aby agentura Evropské unie pro 

azyl mohla do čtyř týdnů od vydání 

konečného rozhodnutí o přemístění 

přemístit žadatele do členského státu 

přidělení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Změna se týká navrhovaného přenosu příslušnosti k přemisťování na evropskou agenturu pro 

azyl. 

 

Pozměňovací návrh  96 

Návrh nařízení 

Čl. 40 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud výsledky bezpečnostního 

ověření potvrdí, že žadatel by mohl být ze 

závažných důvodů považován za hrozbu 

pro národní bezpečnost nebo veřejný 

pořádek, je příslušným členským státem 

členský stát, který využívá mechanismus a 

v němž byla předložena žádost, a tento 

členský stát posoudí žádost ve zrychleném 

řízení podle čl. 31 odst. 8 směrnice 

2013/32/EU. 

3. Pokud výsledky bezpečnostního 

ověření potvrdí, že žadatel by mohl být ze 

závažných důvodů považován za hrozbu 

pro národní bezpečnost nebo veřejný 

pořádek, je příslušným členským státem 

členský stát, který využívá mechanismus a 

v němž byla předložena žádost, a tento 

členský stát může posoudit žádost ve 

zrychleném řízení podle čl. 31 odst. 8 

směrnice 2013/32/EU. 

Or. en 

Odůvodnění 

Dublinské nařízení by mělo stanovit jasná pravidla pro určování příslušnosti k posuzování 

žádostí mezi členskými státy. Členský stát by si měl ponechat právo posoudit nejlepší postup v 
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rámci nařízení o azylovém řízení pro posouzení žádosti. Pokud lze žádost nejlépe posoudit ve 

zrychleném řízení, mělo by být možné, nikoli povinné toto řízení využít. 

 

Pozměňovací návrh  97 

Návrh nařízení 

Čl. 41 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Žadatelé, kteří se registrovali jako 

žadatelé cestující společně ve smyslu čl. 22 

odst. 1 písm. b), na něž se vztahuje postup 

přidělení, mezi nimiž však nejsou rodinné 

vazby, jsou v rámci možností přiděleni do 

téhož členského státu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Podle revidovaného modelu relokace, který zpravodajka navrhla, by žadatelé mohli být 

relokováni do členských států spíše ve skupinách, a nikoli jednotlivě, neznamenalo by to však 

právo zvolit si cílovou zemi a bylo by to možné pouze v rámci možností, na rozdíl od 

rodinných příslušníků, kteří jsou vždy přemístěni do téhož členského státu. 

 

Pozměňovací návrh  98 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud jde o náklady na přemístění 

žadatele do členského státu přidělení, 

členský stát, který využívá mechanismus, 

obdrží jednorázovou částku 500 EUR na 

každou osobu přemístěnou podle čl. 38 

písm. c). Tato finanční podpora je 

poskytována postupem stanoveným v 

článku 18 nařízení (EU) č. 516/2014. 

Náklady na přemístění žadatele do 

členského státu přidělení prováděné 

agenturou Evropské unie pro azyl jsou 

hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie a 

jsou kompenzovány jednorázovou částkou 

300 EUR na každou osobu přemístěnou 

podle čl. 38 písm. c). 

Or. en 
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Odůvodnění 

Zpravodajka navrhuje přenést příslušnost k přemisťování žadatelů podle dublinského nařízení 

z členských států na evropskou agenturu pro azyl. Snížení kompenzace z 500 EUR na 300 

EUR by vytvořilo důležité úspory, které by podle zpravodajky měly být investovány do 

podpory systému. 

 

Pozměňovací návrh  99 

Návrh nařízení 

Čl. 43 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Automatizovaný systém uvědomí členské 

státy a Komisi, jakmile v členském státě, 

který využívá mechanismus, počet žádostí, 

k nimž je podle tohoto nařízení příslušný, 

poklesne pod 150 % jeho podílu 

stanoveného v souladu s čl. 35 odst. 1. 

Automatizovaný systém uvědomí členské 

státy a Komisi, jakmile v členském státě, 

který využívá mechanismus, počet žádostí, 

k nimž je podle tohoto nařízení příslušný, 

poklesne pod 75 % jeho podílu 

stanoveného v souladu s čl. 35 odst. 1. 

Or. en 

Odůvodnění 

It is proposed that corrective allocation commences once the quota of a Member State has 

been fulfilled (at 100%). Your rapporteur suggests lowering the point at which corrective 

allocation ceases to 75% of the quota in order to avoid situations where a Member State 

continuously close to this level of capacity in relation to arrivals would be going in and out of 

the corrective allocation mechanism. Once the arrivals have diminished to 75% of the 

national quota it could reasonably be argued that the risk that the Member State would 

shortly once again need the support of the corrective allocation mechanism would be much 

smaller. This will increase the predictability and stability of the system. 

 

Pozměňovací návrh  100 

Návrh nařízení 

Kapitola VII a (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Kapitola VIIa 

 Reciproční solidarita 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  101 

Návrh nařízení 

Článek 43 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 43a 

 Pozastavení korekčního přidělovacího 

mechanismu 

 Pokud členský stát podléhá rozhodnutí 

uvedenému v čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) 

č. 2016/1624 přijatému proto, že neplné 

řádně své povinnosti v oblasti správy své 

části vnější hranice, může Rada na 

základě návrhu Komise neprodleně 

přijmout prostřednictvím prováděcího 

aktu rozhodnutí o pozastavení 

uplatňování korekčního přidělovacího 

mechanismu uvedeného v článku 34 

tohoto nařízení pro daný stát. Rozhodnutí 

o pozastavení korekčního přidělovacího 

mechanismu je platné na určitou dobu 

nepřekračující jeden rok a může být 

obnoveno. Při přípravě a koncipování 

prováděcího aktu Komise zajistí včasné a 

souběžné předání veškerých dokumentů, 

včetně návrhu aktu, Evropskému 

parlamentu a Radě. Evropský parlament 

je neprodleně informován o všech 

přijatých navazujících opatřeních a 

rozhodnutích. 

Or. en 

Odůvodnění 

It is necessary to ensure that all Member States exercise an appropriate control and 

management of their part of the external border of the European Union. In order to ensure 

that Member States are properly incentivised to do so, and as a measure of last resort should 

there be a major problem, there should be an option to suspend the application of the 

corrective allocation mechanism for a determined period until any issues are remedied by the 

benefitting Member State. The pre-requisite for such an action should in your rapporteurs 

view be that there already exists an active decision under the existing provisions of the 

European Border and Coast Guards Regulation (EBCGR). The commission would then, if it 
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deems that the situation requires it, present an implementing act for the adoption by the 

Council (by qualified majority). Your rapporteur considered using a delegated act in this 

context in order to also give the European Parliament a say in the procedure but due to the 

way this instrument works it would have implied that council would automatically accept the 

proposal from the European Commission unless there was a qualified majority -against- the 

proposal to suspend the corrective allocation system. The procedure in the EBCGR also 

foresees an implementing act with similar safeguards with regards to the information to the 

European Parliament. 

 

Pozměňovací návrh  102 

Návrh nařízení 

Článek 43 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 43b 

 Donucovací opatření 

 Pokud členský stát neplní své povinnosti 

podle kapitoly VII, použije se postup 

stanovený v článku XXX nařízení (EU) č. 

1303/2013 ve znění nařízení (EU) č. 

XXXX. 

Or. en 

Odůvodnění 

Your rapporteur is of the view that there should be clear consequences if a Member State 

would not respect its obligations with respect to the solidarity measures under this regulation. 

Normally your rapporteur would assume that every Member State would to the best of their 

ability faithfully apply the Union law, unfortunately recent statements by various national 

leaders give reason to doubt this. With this background the rapporteur favours introducing a 

system of conditionality in Regulation 1303/2013 governing the use of the European 

Structural and Investment Funds between the complete participation by Member States in the 

solidarity aspects of this regulation and the national envelopes for the European Structural 

and Investment Funds. Your rapporteur notes that Regulation 1303/2013 is currently under 

review and that the substantive measures should be introduced directly into the modified 

proposal of regulation 1303/2013, and not in this regulation. It should also be noted that the 

commission has proposed that the area of migration and asylum should be covered as a 

priority area for the cohesion policy. The structural and investment funds are based on the 

principle of solidarity between Member States. It would seem, in the view of the rapporteur, 

illogical that Member States would be able to benefit from the solidarity of other Member 

States through these funds whilst at the same time not abiding by key provisions of solidarity 

within the framework of the Common European Asylum Policy, especially as this is suggested 

as a key policy area for European cohesion policy. 
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Pozměňovací návrh  103 

Návrh nařízení 

Čl. 44 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Zřizuje se automatizovaný systém 

pro účely registrace a sledování podílu 

žádostí o mezinárodní ochranu podle 

článku 22 a uplatňování přidělovacího 

mechanismu stanoveného v kapitole VII. 

1. Zřizuje se automatizovaný systém 

pro účely registrace a sledování podílu 

žádostí o mezinárodní ochranu podle 

článků 22 a 24a a uplatňování 

přidělovacího mechanismu stanoveného v 

kapitole VII. 

Or. en 

Odůvodnění 

Automatizovaný systém by měl být s to nejen podporovat korekční přidělování, ale také model 

přidělování navržený v novém článku 24a. 

 

Pozměňovací návrh  104 

Návrh nařízení 

Čl. 45 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Agentuře Evropské unie pro azyl je 

umožněn přístup do automatizovaného 

systému pro účely zadávání a úprav 

referenčního klíče podle čl. 35 odst. 4 a pro 

účely zadávání informací uvedených v čl. 

22 odst. 3. 

2. Agentuře Evropské unie pro azyl je 

umožněn přístup do automatizovaného 

systému pro účely zadávání a úprav 

referenčního klíče podle čl. 35 odst. 4, pro 

účely zadávání informací uvedených v čl. 

22 odst. 3 a pro plnění jejích povinností 

podle článku 36a. 

Or. en 

Odůvodnění 

V novém článku 36a se navrhuje, aby agentura Evropské unie pro azyl byla příslušná k 

„vytváření“ seznamů žadatelů ze států využívajících korekční přidělování, a tento PN zajistí, 

aby měla za tímto účelem přístup k elektronickému systému. 
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Pozměňovací návrh  105 

Návrh nařízení 

Čl. 53 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Odchylně od článku 35 se referenční klíč 

pro korekční přidělování vypočítá pomocí 

vzorce uvedeného v příloze Ia během 

prvních pěti let od [data vstupu tohoto 

nařízení v platnost]. 

Or. en 

Odůvodnění 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation (in an Annex). The political idea is to ensure that Member States that do not have 

as much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 

 

Pozměňovací návrh  106 

Návrh nařízení 

Čl. 53 – odst. 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Odchylně od čl. 38 písm. c) členský stát 

využívající korekční přidělování zajistí 

přemístění žadatele do členského státu 

přidělení, a to nejpozději do čtyř týdnů od 
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konečného rozhodnutí o přemístění 

během prvních pěti let od [data vstupu 

tohoto nařízení v platnost]. 

 Odchylně od čl. 42 odst. 1 obdrží členský 

stát, který využívá mechanismus, 

jednorázovou částku 300 EUR na každou 

osobu přemístěnou podle článku 53 na 

pokrytí nákladů na přemístění žadatele do 

členského státu přidělení. Tato finanční 

podpora je poskytována postupem 

stanoveným v článku 18 nařízení (EU) č. 

516/2014. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento PN stanoví pětileté období, během něhož budou členské státy i nadále příslušné k 

provádění přemístění podle korekčního přidělovacího mechanismu, a proto je odchylně od čl. 

38 písm. c) poskytnuto agentuře EU pro azyl dostatek času k získání odborných znalostí a 

vytvoření struktury požadované pro převzetí této příslušnosti. Agentura převezme řadu 

dalších úkolů podle nových nařízení o společném evropském azylovém systému a je nezbytné, 

aby se mohla nejprve zaměřit na nejdůležitější aspekty systému, a mohla tak dále poskytovat 

velmi kvalitní služby. 

 

Pozměňovací návrh  107 

Návrh nařízení 

Čl. 58 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Agentura Evropské unie pro azyl provede 

během přechodného období uvedeného v 

čl. 53 odst. 2a ve všech členských státech 

inventuru kapacit pro přijímání 

nezletilých osob bez doprovodu, aby 

zjistila nedostatky a nabídla členským 

státům při odstraňování těchto nedostatků 

pomoc. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je obzvláště důležité, aby nezletilé osoby bez doprovodu přemístěné v rámci modelu 
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korekčního přidělování získaly v každém členském státě EU náležitou péči. Byly by proto 

vhodné, aby agentura EU pro azyl získala mandát k posouzení vnitrostátních kapacit pro 

přijímání nezletilých osob bez doprovodu s cílem poskytnout pomoc členským státům, které 

musí své kapacity zlepšit. 

 

Pozměňovací návrh  108 

Návrh nařízení 

Čl. 60 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Nařízení (EU) č. 604/2013 se zrušuje pro 

členské státy vázané tímto nařízením, 

pokud jde o jejich povinnosti v jejich 

vzájemných vztazích. 

Nařízení (EU) č. 604/2013 se zrušuje. 

Or. en 

Odůvodnění 

Zpravodajka je toho názoru, že členské státy s možností neúčasti by měly mít jasně na výběr, 

zda se zapojit do dublinského systému, či nikoli. Bylo by zbytečně komplikované, pokud by 

některé členské státy měly možnost zachovat nařízení Dublin III, zatímco všechny ostatní státy 

by přešly na Dublin IV. 

 

Pozměňovací návrh  109 

Návrh nařízení 

Příloha I a (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Příloha Ia 

 Přechodná ustanovení pro výpočet 

referenčního klíče v článku 35 

 1. Pro účely korekčního 

přidělovacího mechanismu se referenční 

hodnota pro každý členský stát během 

přechodného období vymezeného v této 

příloze určí kombinací základního klíče a 

referenčního klíče uvedeného v článku 

35. Tento dočasný referenční klíč je 

označován jako přechodný referenční klíč 

a použije se místo referenčního klíče 

uvedeného v článku 35 během 
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přechodného období. 

 2. Základní referenční klíč uvedený v 

odstavci 1 se vypočítá na základě údajů 

Eurostatu doplněním žádostí podaných v 

členských státech v letech 2011, 2012, 

2013, 2014 a 2016, které se vydělí 

celkovým počtem žádostí podaných ve 

všech členských státech za toto období. 

 3. Agentura Evropské unie pro azyl 

stanoví základní referenční klíč a 

referenční klíč uvedený v článku 35. 

 4. Přechodný referenční klíč se 

vypočítá takto: 

 a) od vstupu v platnost až do konce 

prvního kalendářního roku po vstupu v 

platnost („rok X“) je přechodný 

referenční klíč stejný jako základní 

referenční klíč; 

 b) v roce X+1 je přechodný 

referenční klíč tvořen z 80 % základním 

referenčním klíčem a z 20 % referenčním 

klíčem uvedeným v článku 35 tohoto 

nařízení; 

 c) v roce X+2 je přechodný 

referenční klíč tvořen ze 60 % základním 

referenčním klíčem a ze 40 % 

referenčním klíčem uvedeným v článku 35 

tohoto nařízení; 

 d) v roce X+3 je přechodný 

referenční klíč tvořen ze 40 % základním 

referenčním klíčem a ze 60 % 

referenčním klíčem uvedeným v článku 35 

tohoto nařízení; 

 e) v roce X+4 je přechodný 

referenční klíč tvořen z 20 % základním 

referenčním klíčem a z 80 % referenčním 

klíčem uvedeným v článku 35 tohoto 

nařízení. 

 5. Po uplynutí období uvedeného v 

odst. 4 písm. e) se referenční klíč vypočítá 

v souladu s článkem 35. 

Or. en 
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Odůvodnění 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation. Due to technical limitations in the EP amendment tools the rapporteur has opted 

for a written rule, this could potentially be simplified by use of mathematical formulas in the 

final version of the text. The political idea is to ensure that Member States that do not have as 

much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Řádně fungující azylový systém založený na solidaritě je možný! 

 

Platné dublinské nařízení, které určuje stát příslušný k posouzení žádosti uprchlíka o azyl, v 

současnosti tomuto účelu nevyhovuje. Tato skutečnost se stala zřejmou v roce 2015, kdy více 

než milion lidí uprchl před válkou, konflikty a stíháním a požádal v EU o mezinárodní 

ochranu, v důsledku čehož se dublinský systém zcela zhroutil. 

 

V reakci na tyto události Evropská komise předložila v květnu 2016 návrh na revizi 

dublinského nařízení. Vzhledem k tomu, že jsem byla jmenována zpravodajkou Evropského 

parlamentu pro tuto revizi, návrh jsem analyzovala a začala jsem formulovat stanovisko 

Evropského parlamentu a nyní jsem připravena předložit svůj návrh zprávy. 

 

EU se nachází na křižovatce. Již nemůžeme nadále přijímat mírné kompromisy a spokojit se s 

naléhavými reakcemi ad hoc na krizové situace, když všichni předem dobře víme, že budou 

provedeny příliš pozdě nebo nebudou provedeny vůbec. Musíme naopak uvažovat inovativně 

a kreativně. Dospěla jsem k závěru, že v platném dublinském nařízení musí být provedeny 

zásadní změny a nové nařízení musí zajistit, aby: 

• všechny země sdílely příslušnost k žadatelům o azyl;  

• členské státy na hranici Unie, které jsou prvními státy vstupu většiny uprchlíků 

do Evropy, převzaly příslušnost k registraci všech příchozích a chránily a 

udržely vnější hranici EU; 

• lidé, kteří potřebují mezinárodní ochranu, ji získali mnohem rychleji než dnes, 

zatímco osoby, u nichž se prokáže, že nemají právo na azyl, byly rychle a 

důstojně vraceny do své země. 

 

Je načase ukončit podporu systému, v němž jsou uprchlíci nuceni vydat se do rukou 

bezohledných obchodníků s lidmi, kteří je převádějí do Evropy. Musíme naopak vytvořit 

systém, jenž bude všechny uprchlíky motivovat k okamžité registraci při vstupu do EU. 

 

Žadatelé o azyl by měli mít pocit jistoty, že se jim dostane z právního hlediska řádného 

azylového řízení bez ohledu na to, v jakém evropském členském státě je jejich žádost podána. 

Rovněž by měli vědět, že nemají právo sami určit, v jakém členském státě EU o azyl 

požádají, ale že Evropská unie posoudí jejich žádost o azyl a případně jim poskytne 

mezinárodní ochranu. 

 

Nové dublinské nařízení musí být jednoduché, založené na rozumných zásadách a 

proveditelné v praxi. Domnívám se, že se mi v návrhu zprávy podařilo vytvořit pro to 

předpoklady. Předpokládá se plná a rovná účast všech členských států. Provedení nařízení v 

plném rozsahu bude pro státy znamenat sdílení povinností a skutečnou solidaritu. 

 

Je zapotřebí funkčního stálého relokačního mechanismu 

 

K relokaci ad hoc 160 000 žadatelů o azyl z Itálie a Řecka v podstatě nedošlo. Musíme si vzít 

ponaučení ze zkušeností získaných s tímto systémem a vytvořit v dublinském nařízení odolný 

a prakticky fungující relokační mechanismus. 
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Nejdůležitějším poznatkem získaným s dočasným relokačním mechanismem zavedeným 

během probíhající krize je skutečnost, že krizové mechanismy a alternativní plány musí být 

zabezpečeny dříve, než krize nastane. Evropské procesy rozhodování nejsou zkrátka 

dostatečně pohotové k včasnému řešení tak složité problematiky uprostřed probíhající krize. 

 

Stávající opatření, například mechanismus včasného varování v dublinském nařízení nebo 

směrnice o dočasné ochraně, měly být používány při mimořádné události, jejich aktivace však 

vyžadovala hlasování v Radě, a nikdy tak bez ohledu na rozsah krize nebyla uplatněna. Bylo 

by tudíž nerozumné postavit relokační mechanismu na něčem jiném než na automatizovaném 

systému. 

 

Změny korekčního přidělovacího mechanismu navrženého Komisí 

 

Za účelem zlepšení korekčního přidělovacího mechanismu navrženého Komisí byly navrženy 

následující změny: 

 

Žádné kontroly přípustnosti před uplatněním dublinského nařízení 

Návrh zavést požadavek, aby se před určením příslušného členského státu zjistilo, zda je 

žádost přípustná, by členské státy na hranici Unie vystavilo nepřekonatelné administrativní 

zátěži. 

 

Zavedení postupu snadného slučování rodin 

Návrh Komise předpokládá, že každé slučování rodin bude probíhat z druhého členského 

státu přidělení, což by vyžadovalo nákladná druhotná přemístění. Druhou hlavní alternativou 

je, aby slučování rodin prováděly členské státy na hranici Unie, což by jim způsobilo velkou 

administrativní zátěž a prodloužilo řízení. Navrhuji střední cestu, kdy by byl žadatel 

přemístěn do členského státu, v němž se podle jeho tvrzení nachází jeho rodina a který 

provede posouzení situace. Pokud by byl žadatel přemístěn do členského státu, v němž se má 

nacházet jeho rodina, a není to pravda, bude následně přemístěn do členského státu vybraného 

korekčním přidělovacím mechanismem.  

 

Žádost o uplatnění diskrečního ustanovení 

Žadatelé by měli mít možnost požádat členský stát o uplatnění svých diskrečních práv a přijetí 

příslušnosti i v případech, kdy to není důsledně vyžadováno. Dobrovolné přijetí určitých 

žadatelů by se započítalo do kvóty daného členského státu. Přijímání žadatelů, kteří mají lepší 

vyhlídky na integraci do příslušného členského státu, podle tohoto systému by proto mohlo 

být zajímavým návrhem pro členské státy a mohlo by žadatele motivovat k účasti v tomto 

systému. 

 

Přidělování skupin 

Relokace žadatelů by neměla být prováděna individuálně, ale ve skupinách po 30 žadatelích. 

V souvislosti s touto změnou navrhuji, aby měli žadatelé možnost registrovat se po příjezdu 

do Evropy jako skupina. Registrace ve skupině by neznamenala, že mají právo na přemístění 

do konkrétního členského státu, nýbrž právo na přemístění společně s ostatními členy skupiny 

do členského státu určeného korekčním přidělovacím mechanismem. 

 

Provázanost mezi korekčním přidělováním a ochranou hranic 

Pokud členský stát, který využívá korekčního přidělovacího mechanismu, neplní své závazky 

vůči ostatním členským státům v oblasti správy vnější hranice a registrace žadatelů, měla by 
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existovat možnost pozastavit u tohoto státu korekční přidělovací mechanismus na základě 

rozhodnutí Rady. 

 

Prahové hodnoty pro aktivaci korekčního přidělování 

Podle návrhu Komise musí členský stát přijmout 150 % svého spravedlivého podílu žádostí o 

azyl, aby mohl získat pomoc z korekčního přidělovacího mechanismu. Navrhuji snížit tuto 

prahovou hodnotu na 100 %. Dále navrhuji, aby bylo korekční přidělování ukončeno v 

okamžiku, kdy poměrný podíl členského státu využívajícího korekční přidělování klesne pod 

75 % celkového počtu přidělení, aby se zajistilo, že členské státy nebudou z korekčního 

přidělování vypadávat. 

 

Donucovací opatření a neúčast na finanční solidaritě 

Komise navrhla zavést možnost neúčasti na korekčním přidělovacím mechanismu, což by 

členským státům umožnilo vykoupit se z korekčního přidělování za cenu 250 000 EUR za 

jednoho žadatele. Stanovit cenu za lidskou bytost považuji za nepřijatelné, a proto navrhuji 

toto ustanovení vypustit. 

 

Každý členský stát Evropské unie musí dodržovat právní předpisy, na nichž se demokraticky 

shodly zákonodárné orgány. V této souvislosti jsem znepokojena vyjádřeními některých 

předních politických představitelů, že nebudou respektovat demokratická rozhodnutí EU, 

budou-li v rozporu s jejich národními zájmy. S ohledem na tyto poznámky navrhuji, aby byl 

mezi řádnou účastí v korekčním přidělovacím mechanismu a evropských strukturálních a 

investičních fondech vytvořen vztah podmíněnosti. Nebylo by logické, aby členské státy 

požívaly solidarity ostatních států a samy neplnily své závazky stanovené na základě společně 

dohodnutých pravidel. 

 

Postupné zavádění korekčního přidělovacího mechanismu 

Navrhuji pětileté přechodné období pro stanovení distribučního klíče, pomocí něhož se určí 

kvóty pro každý členský stát. Na začátku přechodného období musí být klíč založen na 

průměrném podílu počtu žádostí o mezinárodní ochranu podaných v minulosti v různých 

členských státech. Každý rok se klíč pro žádosti podané v minulosti sníží o 20 % a o 20 % se 

doplní klíč navržený Evropskou komisí a založený na HDP a počtu obyvatel. 

 

Na základě tohoto systému budou mít členské státy, které v minulosti přijaly mnoho žadatelů 

o azyl, jistotu, že se jejich podíl příslušnosti postupně sníží. A současně získají členské státy, 

které tuto zkušenost nemají, čas na vytvoření systémů pro přijímání žadatelů, pokud možno s 

pomocí z Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) a agentury Evropské unie pro 

azyl. 

 

Náležité péče pro děti se zvláštním důrazem na nezletilé osoby bez doprovodu 

Pokud jde o nezletilé osoby bez doprovodu, umožní rychlé jmenování opatrovníků (do pěti 

dnů), lepší posuzování nejlepšího zájmu dítěte a využívání multidisciplinárních týmů pro 

posuzování orgánům navázat s nezletilými osobami vztah důvěry a osvobodit je z negativního 

vlivu převaděčů a obchodníků s lidmi. Výrazně se tak zvýší šance, že nezletilé osoby budou 

systému důvěřovat a spolupracovat s ním. Nemůžeme nadále uplatňovat systém, v jehož 

důsledku se ztrácejí tisíce dětí, jako je tomu v současnosti. Spolu s výrazně kvalitnějšími 

postupy slučování rodin a možností žádat o uplatnění diskrečního ustanovení získají nezletilé 

osoby rychleji přístup k řízení a stabilnímu prostředí. 
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Investice do informací a náležité péče, zejména pro nezletilé osoby bez doprovodu, co 

nejdříve po vstupu do Unie umožní dosáhnout značných úspor v jiných oblastech dublinského 

systému, neboť se tak sníží potřeba několikanásobného přemístění, zdlouhavého odvolávání 

atd.  

 

Systém, jenž zásadním způsobem odstraní základní příčinu druhotného pohybu 

Aby mohlo dublinské nařízení fungovat, je naprosto nezbytné přerušit vazbu mezi registrací 

žádosti a skutečností, že se daný stát stane státem příslušným. Je důležité zajistit, aby postupy 

stanovené v nařízení byly vymahatelné a praktické. 

 

Plně podporuji snahu Komise odstranit nedostatky, které umožňovaly přesouvat odpovědnost, 

a podporuji úsilí o zrychlení řízení. Tím se však řeší pouze jedna část problému. Teoreticky 

platí zásada, že nelze-li na základě žádných jiných kritérií uvedených v nařízení stanovit 

příslušnost konkrétní země, je příslušným první stát vstupu do EU. V praxi to však více či 

méně není možné zjistit, pokud není prováděna registrace v databázi Eurodac, k čemuž v 

současnosti mnohdy nedochází. 

 

Po měsících zbytečné byrokracie se příslušným stává zpravidla členský stát, v němž se žadatel 

nachází. Vede to k prodlevám v řízení a s nimi spojeným nákladům, nejistotě žadatelů, a 

hlavně odchod do konkrétní země se ve skutečnosti často podaří těm žadatelům, kteří podají 

žádost v konkrétním členském státě, což podněcuje druhotný pohyb. 

 

Abychom narušili tento bludný kruh a vytvořili jednoduché pravidlo pro přidělování, navrhuji 

změnit kritéria neoprávněného vstupu. Pokud žadatel podá žádost v členském státě na hranici 

Unie, jenž nevyužívá korekční přidělení, měl by být tento stát příslušní k posouzení žádosti, 

jak je tomu v současnosti. Je to nezbytné pro zajištění provázanosti mezi řádnou správou 

vnějších hranic a dublinským systémem. V rámci nového systému bude členský stát na 

hranici Unie podporován také prostřednictvím korekčního přidělovacího mechanismu, a to v 

okamžiku, kdy přijme svůj podíl společné odpovědnosti. 

 

Pokud žadatel o azyl odejde z první země vstupu, aniž by se v ní registroval, do jiného 

členského státu, kde podá žádost o azyl, není tento členský stát příslušný k posouzení žádosti. 

Namísto složitého a nefunkčního systému, u něhož si namlouváme, že můžeme posílat osoby 

zpět do první země vstupu, by byl žadatel v rámci korekčního mechanismu přidělen 

příslušnému členskému státu a tam také přemístěn. 

 

Tento systém zajistí, aby si žadatelé o azyl byli vědomi skutečnosti, že odchod do konkrétního 

členského státu bude znamenat automatické vyhoštění z daného státu. Kritéria by byla snadno 

použitelná a měla by mít pro žadatele odrazující účinek, neboť by se ve skutečnosti odstranily 

základní důvody pro nepodání žádosti v první zemi vstupu do EU. Systém odstraní také 

jakoukoli motivaci členských států neprovádět registraci potenciálních žadatelů o azyl na 

svém území. 

 

Žadatelům o azyl musí být naprosto jasné, že si nemohou zvolit zemi příslušnou k posouzení 

jejich žádosti a že jediným způsobem, jak získat právní status v Evropě je zůstat v rámci 

oficiálního systému. 

 

Dublinské nařízení, jemuž žadatelé porozumí a přijmou jej. 

Odstranění motivace k druhotnému pohybu a přechod k modelu, jenž zajistí registraci 
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žadatelů okamžitě po příjezdu, jsou příležitostí k investicím do informací pro žadatele, jakož i 

zvláštní ochrany pro nezletilé osoby. Budou-li mít žadatelé odpovídající informace a možnost 

dotazovat se na fungování systému, můžeme vytvořit důvěru v systém a zajistit 

bezproblémovější řízení. 

 

Podle platného nařízení Komise vytváří pouze několik společných letáků s informacemi, což 

je s ohledem na potřeby žadatelů nedostačující. Navrhuji proto, aby úkolem vypracovat řadu 

informačních materiálů byla pověřena agentura Evropské unie pro azyl v úzké spolupráci s 

vnitrostátními agenturami. Zákonodárné orgány by neměly rozhodovat o jejich formátu ani 

obsahu, ale podporovat agenturu, aby sama zvolila nejvhodnější formáty s využitím 

moderních nástrojů IT, a zajistila tak, že informace odpovídají každodenním potřebám v 

přijímacích centrech, hotspotech atd. 

 

Zachování volného pohybu v Evropě závisí na reformách dublinského nařízení 

V roce 2015 jsme byli svědky toho, jak jednotlivé členské státy postupně v přímém důsledku 

tzv. uprchlické krize znovu zavádějí kontroly na vnitřních hranicích EU. Pokud zásadním 

způsobem nereformujeme evropský azylový systém, jehož základem je dublinské nařízení, a 

systém bude nadále disfunkční, mohlo by to znamenat začátek konce schengenského sytému a 

volného pohybu osob v Evropě. 

 

Každý odpovědný politik v Evropě si toho musí být bez ohledu na svůj postoj k azylovému 

právu vědom. Reformovaný azylový systém musí fungovat v terénu, v praxi a na rozdíl od 

současného systému musí zajistit, aby každý měl motivaci dodržovat pravidla. 
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PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

 

Jednací č.: D(2016)51537 

 

 

pan Claude Moraes 

Předseda Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

ASP 13G205  

Brusel 

 

 

 

Věc:  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a 

postupy pro určení členského státu příslušného pro posuzování žádosti o 

mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou 

bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění) 

 (COM(2016) 0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

 

 

Vážený pane předsedo, 

 

Výbor pro právní záležitosti uvedený návrh projednal na základě článku 104 o přepracování 

právních předpisů začleněného do jednacího řádu Parlamentu. 

Odstavec 3 tohoto článku zní takto:  

 

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou 

věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně 

příslušný výbor. 

 

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 169 a 170, jsou v příslušném 

výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny. 

Pokud má však v souladu s bodem 8 interinstitucionální dohody příslušný výbor v úmyslu 

předložit také pozměňovací návrhy ke kodifikovaným částem návrhu Komise, ihned sdělí svůj 

úmysl Radě a Komisi, přičemž podle článku 58 by Komise měla výboru před hlasováním 

sdělit svůj postoj k pozměňovacím návrhům a to, zda má či nemá v úmyslu přepracovaný 

návrh vzít zpět.“ 

Podle stanoviska právní služby, jejíž zástupci se zúčastnili schůzí poradní skupiny, která 

přezkoumávala návrh na přepracování, a v souladu s doporučeními navrhovatele se Výbor pro 

právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, 

které v něm byly jako takové označeny, a že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení 

původních právních předpisů s výše uvedenými změnami, obsahuje návrh prostou kodifikaci 

stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu. 
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Proto se Výbor pro právní záležitosti na své schůzi konané dne 29. listopadu 2016 rozhodl (12 

poslanců hlasovalo pro a 2 poslanci proti)1 doporučit Hospodářskému a měnovému výboru, 

aby jako věcně příslušný výbor přezkoumal výše uvedený návrh v souladu s článkem 104. 

 

 

 

S úctou 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: stanovisko poradní skupiny 

 

 

                                                 
1 Přítomní členové výboru: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-

Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa 

Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e 

Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, 

Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka. 
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PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE 

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA 

PRÁVNÍCH SLUŽEB 

V Bruselu dne 6. října 2016 

STANOVISKO 

 PRO EVROPSKÝ PARLAMENT 

  RADU 

  KOMISI 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy 

pro určení členského státu příslušného pro posuzování žádosti o mezinárodní ochranu 

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

členských států 

COM(2016) 0270 ze dne 4.5.2016 – 2016/0133(COD) 

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 

využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se dne 25. 

května a 7. července 2016 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského 

parlamentu, Rady a Komise, aby mimo jiné projednala výše uvedený návrh předložený 

Komisí. 

Na těchto schůzích dospěla poradní pracovní skupina na základě posouzení návrhu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví 

kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní 

ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v 

některém z členských států, společnou dohodou k závěru, že následující text by měl být 

označen šedým podkladem písma, který se obvykle používá ke zvýraznění podstatných změn: 

- v článku 1 navrhované doplnění slova „jediného“; 

- v čl. 8 odst. 5 a 6 návrh odstranit výraz „sourozenců“; 

- v čl. 10 odst. 1 návrh odstranit výraz „pouze“; 

- v čl. 10 odst. 2 návrh odstranit výraz „nebo její sourozenec“; 

- v návětí článku 13 návrh odstranit výraz „nebo svobodných nezletilých sourozenců“; 

- návrh odstranit celý text přílohy I. 
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Na základě projednání návrhu dospěla poradní skupina jednomyslně k závěru, že návrh 

neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které byly jako takové označeny. Poradní skupina 

rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původního právního 

předpisu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění 

bez jakékoli změny jeho věcného obsahu. 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

vedoucí právní služby   vedoucí právní služby   generální ředitel 

 


