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Manfred Weber
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných normách a postupech 
v členských státech při vrácení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

Návrh směrnice (KOM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Jeanine Hennis-Plasschaert

Pozměňovací návrh 46
Bod odůvodnění 1a (nový)

(1a) Uznává se, že státy jsou oprávněny 
vracet lidi. Předpokladem pro to, aby platila 
tato doměnka, je, že fungují spravedlivé a 
účinné azylové systémy, které plně 
respektují zásadu nevracení.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 47
Bod odůvodnění 1a (nový)



PE 378.672v01-00 2/87 AM\630827CS.doc
Externí překlad

CS

(1a) Tento závazek je často porušován, 
jelikož některé evropské země v posledních 
letech provádějí řízení o návratu, která jsou 
v rozporu s lidskými právy a Ženevskou 
úmluvou a nedodržují zásadu nevracení.

Or. it

Odůvodnění

Mnoho stížností na nesrovnalosti v identifikaci a zadržování migrantů a řízení vedoucí k  
jejich návratu ukazují na nerespektování závazků přijatých na zasedání Evropské rady 
v Bruselu ve dnech 4. a 5. listopadu 2004.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 48
Bod odůvodnění 2

(2) Je třeba stanovit jasná, průhledná a 
spravedlivá pravidla pro účinnou návratovou 
politiku jakožto nezbytnou složku fungující 
a věrohodné politiky přistěhovalectví.

(2) Je třeba stanovit jasná, průhledná a 
spravedlivá pravidla pro účinnou návratovou 
politiku jakožto nezbytnou složku fungující 
a věrohodné politiky přistěhovalectví, která 
před stanovením řízení o návratu zajistí 
zavedení právních předpisů Společenství o 
zákonné a ekonomické migraci a 
harmonizaci postupů pro udělování a 
odebírání práva na azyl.

Or. it

Odůvodnění

Před přijetím evropské politiky vracení musí Unie zavést legislativní rámec, který bude 
upravovat zákonné kanály vstupu na evropské území.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 49
Bod odůvodnění 4
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(4) Členské státy by měly zajistit, aby se 
ukončení nelegálního pobytu provádělo 
v rámci spravedlivého a průhledného řízení.

(4) Členské státy by měly zajistit, aby se 
ukončení nelegálního pobytu provádělo 
v rámci spravedlivého a průhledného řízení; 
opatření by však měla být v první řadě 
učiněna u zdroje s cílem předcházet tomu, 
aby vstup musel být získáván z nutnosti 
nelegálně (pokud neexistují zákonné 
kanály vstupu), a to pro snazší nastolení 
stavu, kdy nejběžnější prostředek, jak získat 
právo na legální pobyt, vzniká 
prostřednictvím regularizačních opatření 
přijatých členskými státy.

Or. it

Odůvodnění

Regularizace je pouze ad hoc opatřením přijatým v reakci na tísňové situace jako součást 
vnitrostátních přistěhovaleckých politik. Není to dlouhodobé řešení širšího problému, 
konkrétně problému migračních politik posuzovaných z evropského pohledu. Výše uvedený 
doplněk vyplývá z potřeby identifikovat jasněji realitu, pokud jde o současný přístup 
členských států k přistěhovalectví.

Pozměňovací návrh, který předložil Javier Moreno Sánchez

Pozměňovací návrh 50
Bod odůvodnění 4

(4) Členské státy by měly zajistit, aby se 
ukončení nelegálního pobytu provádělo 
v rámci spravedlivého a průhledného řízení.

(Netýká se českého znění).

Or. es

Odůvodnění

(Netýká se českého znění).

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 51
Bod odůvodnění 5
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(5) Jako obecná zásada by se měl provádět 
harmonizovaný dvoufázový proces, který by 
zahrnoval v první fázi rozhodnutí o návratu 
a v druhé fázi případné vydání rozhodnutí o 
vyhoštění. Nicméně, aby se zabránilo 
možným procesním zpožděním, členským 
státům by se mělo dovolit vydávat jak 
rozhodnutí o návratu, tak rozhodnutí o 
vyhoštění v rámci jednoho právního aktu, 
resp. rozhodnutí.

(5) Jako obecná zásada by se měl provádět 
harmonizovaný dvoufázový proces, který by 
zahrnoval v první fázi rozhodnutí o návratu 
a v druhé fázi případné vydání rozhodnutí o 
vyhoštění.

Or. it

Odůvodnění

Rozhodnutí o návratu a rozhodnutí o vyhoštění by měla být přijímána odděleně.

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Lambert

Pozměňovací návrh 52
Bod odůvodnění 6

(6) Dobrovolný návrat by měl mít přednost 
před nuceným návratem a měla by se udělit 
lhůta k dobrovolnému opuštění území, 
pokud neexistují důvody, které by 
zpochybňovaly účel řízení o návratu.

(6) Dobrovolný návrat by měl mít přednost 
před nuceným návratem a měla by se udělit 
lhůta k dobrovolnému opuštění území.

Or. en

Odůvodnění

Text je nejasný a měl by předpokládat hlavně dobrovolný návrat.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 53
Bod odůvodnění 6

(6) Dobrovolný návrat by měl mít přednost 
před nuceným návratem a měla by se udělit 
lhůta k dobrovolnému opuštění území, 
pokud neexistují důvody, které by 

(6) Dobrovolný návrat by měl mít vždy 
přednost před nuceným návratem a měla by 
se udělit lhůta k dobrovolnému opuštění 
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zpochybňovaly účel řízení o návratu. území.

Or. it

Odůvodnění

Je důležité stanovit, že dobrovolný návrat by měl mít přednost před nuceným návratem.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 54
Bod odůvodnění 7

(7) Mělo by se zavést společné minimum 
právní ochrany ve věci rozhodnutí o návratu 
a rozhodnutí o vyhoštění, aby se zajistila 
účinná ochrana zájmů dotčených 
jednotlivců.

(7) Mělo by se zavést společné minimum 
právní ochrany ve věci rozhodnutí o návratu 
a rozhodnutí o vyhoštění, aby se zajistila 
účinná ochrana zájmů dotčených 
jednotlivců. Tato směrnice tedy vstoupí 
v platnost po vytvoření společného minima 
právní ochrany platného ve všech 
členských státech EU v souvislosti s řízením 
o návratu.

Or. it

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit potřebu zavedení společného minima právní ochrany v souvislosti 
s řízením o návratu a vyhoštění, což by byl základ pro provádění směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 55
Bod odůvodnění 8

(8) Pozornost by se měla zaměřit na situaci 
nelegálně pobývajících osob, ale které 
(zatím) nemohou být vyhoštěny. Měly by se 
zavést minimální normy stanovené pro 
podmínky pobytu těchto osob s odkazem na 
ustanovení směrnice Rady 2003/9/ES ze dne 
27. ledna 2003, kterou se stanoví minimální 
normy pro přijímání žadatelů o azyl.

(8) Pozornost by se měla zaměřit na situaci 
nelegálně pobývajících osob, ale které 
(zatím) nemohou být vyhoštěny. Měly by se 
zavést minimální normy stanovené pro 
podmínky pobytu těchto osob s odkazem na 
ustanovení směrnice Rady 2003/9/ES ze dne 
27. ledna 2003, kterou se stanoví minimální 
normy pro přijímání žadatelů o azyl. Takové 
minimální normy by měly být stanoveny 
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před vstupem této směrnice v platnost.

Or. it

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit potřebu zavedení společného minima právní ochrany v souvislosti 
s řízením o návratu a vyhoštění, což by byl základ pro provádění směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 56
Bod odůvodnění 9

(9) Používání donucovacích opatření by 
mělo být výslovně spojeno se zásadou 
přiměřenosti a měla by se zavést minimální 
ochrana při výkonu nuceného návratu 
s přihlédnutím k rozhodnutí Rady 
2004/573/ES ze dne 29. dubna 2004 o 
organizaci společných letů za účelem 
vrácení státních příslušníků třetích zemí, 
na které se vztahuje individuální 
rozhodnutí o vyhoštění, z území dvou nebo 
více členských států.

(9) Používání donucovacích opatření musí 
být výslovně spojeno se zásadou 
přiměřenosti a před vstupem této směrnice 
v platnost se musí zavést minimální ochrana 
při výkonu nuceného návratu.

Or. it

Odůvodnění

Nelze stanovit používání donucovacích opatření do té doby, než bude zavedena minimální 
ochrana.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 57
Bod odůvodnění 10

(10) Účinky vnitrostátních návratových 
opatření by se měly rozšířit na evropskou 
úroveň, a sice zavedením zákazu opětovného 
vstupu platného na území všech členských 
států.

(10) Účinky vnitrostátních návratových 
opatření by se měly rozšířit na evropskou 
úroveň, a sice po formulaci politiky 
Společenství o zákonném přistěhovalectví, 
která harmonizuje postupy pro vstup do 
EU, zavedením zákazu opětovného vstupu 
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platného na území všech členských států.
Délka zákazu opětovného vstupu by se měla 
určit po řádném zvážení všech významných 
okolností jednotlivého případu a neměla by 
za běžného stavu překročit 5 let. V 
případech vážného ohrožení veřejného 
pořádku nebo veřejné bezpečnosti by se 
mělo dovolit vydat zákaz opětovného vstupu 
na delší dobu.

Délka zákazu opětovného vstupu by se měla 
určit po řádném zvážení všech významných 
okolností jednotlivého případu. V případech 
vážného ohrožení veřejného pořádku nebo 
veřejné bezpečnosti by se mělo dovolit vydat 
zákaz opětovného vstupu na delší dobu.

Or. it

Odůvodnění

Před přijetím evropské politiky vracení musí Unie zavést legislativní rámec, který bude 
upravovat zákonné kanály vstupu na evropské území.

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Lambert

Pozměňovací návrh 58
Bod odůvodnění 10

(10) Účinky vnitrostátních návratových 
opatření by se měly rozšířit na evropskou 
úroveň, a sice zavedením zákazu opětovného 
vstupu platného na území všech členských 
států.

(10) Účinky vnitrostátních návratových 
opatření by se měly rozšířit na evropskou 
úroveň, a sice zavedením zákazu opětovného 
vstupu platného na území všech členských 
států, ale pouze ve výjimečných případech.

Délka zákazu opětovného vstupu by se měla 
určit po řádném zvážení všech významných 
okolností jednotlivého případu a neměla by 
za běžného stavu překročit 5 let. V 
případech vážného ohrožení veřejného 
pořádku nebo veřejné bezpečnosti by se 
mělo dovolit vydat zákaz opětovného vstupu 
na delší dobu.

Délka zákazu opětovného vstupu by se měla 
určit po řádném zvážení všech významných 
okolností jednotlivého případu a neměla by 
za běžného stavu překročit 5 let.
V případech prokázaného vážného ohrožení 
veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti 
by se mělo dovolit vydat zákaz opětovného 
vstupu na delší dobu.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 59
Bod odůvodnění 11
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(11) Měla by se omezit možnost předběžné 
vazby a spojit se se zásadou přiměřenosti.
Předběžná vazba by se měla používat pouze 
tehdy, jestliže to je nezbytné k zabránění 
vzniku nebezpečí skrývání se před 
spravedlností a jestliže uplatnění méně 
závažných donucovacích opatření není 
dostatečně účinné.

(11) Měla by se omezit možnost vazby a 
spojit se se zásadou přiměřenosti. Vazba by 
se měla používat pouze pro zorganizování 
vyhoštění a tehdy, jestliže uplatnění méně 
závažných donucovacích opatření není 
dostatečně účinné.

Or. fr

Odůvodnění

“Předběžná vazba“ by měla být nahrazena výrazem „vazba”, protože to, o co se zde ve 
skutečnosti vzhledem k odnětí svobody, které ukládá, a jejímu trvání, až šest měsíců, jedná, 
zdaleka není předběžné. Tato terminologická změna se týká celé kapitoly IV.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 60
Bod odůvodnění 11

(11) Měla by se omezit možnost předběžné 
vazby a spojit se se zásadou přiměřenosti.
Předběžná vazba by se měla používat pouze 
tehdy, jestliže to je nezbytné k zabránění 
vzniku nebezpečí skrývání se před 
spravedlností a jestliže uplatnění méně 
závažných donucovacích opatření není 
dostatečně účinné.

(11) Jakákoli možnost předběžné vazby se 
musí omezit na nelegální přistěhovalce, 
s nimiž probíhá soudní řízení nebo kteří 
jsou vyšetřováni v souvislosti 
s neadministrativními přestupky, a musí se 
spojit se zásadou přiměřenosti. Předběžná 
vazba by se měla používat pouze tehdy, 
jestliže to je nezbytné k zabránění vzniku 
nebezpečí skrývání se před spravedlností a 
jestliže uplatnění méně závažných 
donucovacích opatření není dostatečně 
účinné.

Or. it

Odůvodnění

Žádné opatření předběžné vazby nesmí být spojeno se správními přestupky.
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Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 61
Bod odůvodnění 12

(12) Mělo by se stanovit jak postupovat 
v situaci, kdy státní příslušník třetí země, na 
kterého se vztahuje rozhodnutí o vyhoštění 
nebo rozhodnutí o návratu vydané členským 
státem, byl zadržen na území jiného 
členského státu.

(12) Mělo by se stanovit jak postupovat 
v situaci, kdy státní příslušník třetí země, na 
kterého se vztahuje rozhodnutí o vyhoštění 
nebo rozhodnutí o návratu vydané členským 
státem, byl zadržen na území jiného 
členského státu. Tento postup může vstoupit 
v platnost teprve po harmonizaci postupů 
vzájemného uznávání povolení k pohybu a 
k pobytu všemi členskými státy.

Or. it

Odůvodnění

Před přijetím evropské politiky vracení musí Unie zavést legislativní rámec, který bude 
upravovat zákonné kanály vstupu na evropské území.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 62
Bod odůvodnění 15

(15) Členské státy by měly mít rychlý 
přístup k údajům o rozhodnutích o návratu, 
rozhodnutích o vyhoštění a zákazech 
opětovného vstupu vydaných ostatními 
členskými státy. Toto sdílení informací by se 
mělo uskutečňovat v souladu 
s [rozhodnutím/nařízením …. o zřízení, 
provozování a používání Schengenského 
informačního systému druhé generace (SIS 
II)].

(15) Členské státy by měly mít rychlý 
přístup k údajům o rozhodnutích o návratu, 
rozhodnutích o vyhoštění a zákazech 
opětovného vstupu vydaných ostatními 
členskými státy. Toto sdílení informací, 
opírající se o přísné respektování práva na 
soukromí a ochranu osobních údajů, by se 
mělo uskutečňovat v souladu 
s [rozhodnutím/nařízením …. o zřízení, 
provozování a používání Schengenského 
informačního systému druhé generace (SIS 
II)]. Přístup k takovým informacím a jejich 
používání by měly podléhat povolení ze 
strany soudních orgánů a měly by být 
omezeny na účely této směrnice.

Or. it
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Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 63
Bod odůvodnění 16

(16) Protože cíle této směrnice, konkrétně 
zavést společná pravidla pro návrat, 
vyhoštění, používání donucovacích opatření, 
předběžnou vazbu a opětovný vstup, nemůže 
být dosaženo uspokojivě na úrovni 
členských států, a proto, z důvodu rozsahu a 
účinků, jej může být lépe dosaženo na 
úrovni Společenství, je Společenství 
oprávněno přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality podle uvedeného článku tato 
směrnice nepřekročí rámec toho, co je 
nezbytné pro dosažení cílů daného cíle.

(16) Protože cíle této směrnice, konkrétně 
zavést společná pravidla pro návrat, 
vyhoštění, používání donucovacích opatření, 
předběžnou vazbu a opětovný vstup, nemůže 
být dosaženo uspokojivě na úrovni 
členských států, a proto, z důvodu rozsahu a 
účinků, jej může být lépe dosaženo na 
úrovni Společenství, je Společenství 
oprávněno přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality podle uvedeného článku tato 
směrnice vstoupí v platnost až po zavedení 
právních předpisů Společenství platných ve 
všech členských státech a zahrnujících 
legální přistěhovalectví.

Or. it

Odůvodnění

Před přijetím evropské politiky vracení musí Unie zavést legislativní rámec, který bude 
upravovat zákonné kanály vstupu na evropské území.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 64
Bod odůvodnění 17

(17) Členské státy by měly uplatňovat 
ustanovení této směrnice, aniž by docházelo 
k diskriminaci na základě pohlaví, barvy 
pleti, rasového, etnického nebo sociálního 
původu, genetických rysů, jazyka, 
náboženského vyznání nebo světového 
názoru, politického či jiného smýšlení, 
příslušnosti k národnostní menšině, majetku, 
rodu, zdravotního postižení, věku nebo 
sexuální orientace.

(17) Členské státy by měly uplatňovat 
ustanovení této směrnice, aniž by docházelo 
k diskriminaci na základě pohlaví, barvy 
pleti, rasového, etnického nebo sociálního 
původu, genetických rysů, jazyka, 
náboženského vyznání nebo světového 
názoru, politického či jiného smýšlení, 
příslušnosti k národnostní menšině, majetku, 
rodu, zdravotního postižení, věku nebo 
sexuální orientace, a to zcela v souladu 
s mezinárodními úmluvami, aniž by 
docházelo k nelidskému a ponižujícímu 
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jednání, a s ukončením zadržování 
spojeného s užíváním donucovacích 
prostředků a dotýkajícího se  různých práv 
evropských občanů a státních příslušníků 
třetích zemí.

Or. it

Odůvodnění

Pokud jde o ochranu lidských práv v rámci této směrnice, je zapotřebí většího vyjasnění.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 65
Bod odůvodnění 18

(18) V souladu s Úmluvou OSN o právech 
dítěte z roku 1989 by při provádění této 
směrnice členské státy měly v první řadě 
zvážit „zájem dítěte“. V souladu 
s Evropskou úmluvou o lidských právech by 
při provádění této směrnice členské státy 
měly v první řadě zvážit úctu k rodinnému 
životu.

(18) V souladu s Úmluvou OSN o právech 
dítěte z roku 1989 by při provádění této 
směrnice členské státy měly v první řadě 
zvážit „zájem dítěte“. V souladu s tím nesmí 
být mladiství nikdy drženi ve vazebních 
zařízeních nebo v jiných podmínkách, v 
nichž je jejich svoboda v Evropské unii 
omezena, ani v místech financovaných 
Evropskou unií a/nebo jednotlivými 
členskými státy. V souladu s Evropskou 
úmluvou o lidských právech by při 
provádění této směrnice členské státy měly 
v první řadě zvážit úctu k rodinnému životu.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 66
Bod odůvodnění 19

(19) Tato směrnice se uplatní, aniž jsou 
dotčeny závazky vyplývající ze Ženevské 
úmluvy o právním postavení uprchlíků ze 
dne 28. července 1951 ve znění 
Newyorského protokolu ze dne 
31. ledna 1967.

(19) Tato směrnice se uplatní, aniž jsou 
dotčeny závazky vyplývající ze Ženevské 
úmluvy o právním postavení uprchlíků ze 
dne 28. července 1951 ve znění 
Newyorského protokolu ze dne 
31. ledna 1967. V souladu s tím je jakákoli 
forma násilného zadržování uprchlíků, 
státních příslušníků třetích zemí 
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zahrnutých do systému humanitární 
ochrany a uchazečů o azyl zakázána.

Or. it

Odůvodnění

V souladu se současnými mezinárodními předpisy musí být výše uvedené specifikováno.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 67
Bod odůvodnění 24

(24) Tato směrnice představuje právní akt, 
který se opírá o schengenské acquis nebo 
s ním jinak souvisí ve smyslu čl. 3 odst. 2 
aktu o přistoupení v tom ohledu, že platí pro 
státní příslušníky třetích zemí, kteří 
nesplňují nebo přestali splňovat podmínky 
vstupu podle Schengenské prováděcí 
úmluvy,

(24) Tato směrnice představuje právní akt, 
který se opírá o schengenské acquis nebo 
s ním jinak souvisí ve smyslu čl. 3 odst. 2 
aktu o přistoupení v tom ohledu, že platí pro 
státní příslušníky třetích zemí, kteří 
nesplňují podmínky vstupu podle 
Schengenské prováděcí úmluvy,

Or. it

Odůvodnění

S cílem provádět společné normy v souvislosti s politikami vracení musí být zavedena 
samostatná ustanovení pro osoby, které na území EU vstupují poprvé, a pro osoby, kterým 
některý členský stát v minulosti již udělil povolení k pobytu nebo nějakou formu humanitární 
ochrany. Za tímto účelem by měla být vypracována samostatná směrnice pro státní 
příslušníky třetích zemí, kterým již bylo v minulosti uděleno povolení k pobytu nebo kteří již 
obdrželi nějakou formu humanitární ochrany.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 68
Článek 1

Tato směrnice stanoví společné normy a 
postupy, které členské státy budou používat 
při vrácení nelegálně pobývajících státních 
příslušníků třetích zemí za dodržení 
základních práv, jakožto obecných zásad 

Tato směrnice, která vstupuje v platnost po 
zavedení právních předpisů Společenství o 
zákonné a ekonomické migraci, stanoví 
společné normy a postupy, které členské 
státy budou používat při vrácení nelegálně 
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práva Společenství i mezinárodního práva, a 
ochrany uprchlíků a povinností 
vyplývajících z lidských práv.

pobývajících státních příslušníků třetích 
zemí za dodržení základních práv, jakožto 
obecných zásad práva Společenství i 
mezinárodního práva, a ochrany uprchlíků a 
povinností vyplývajících z lidských práv a 
povinností plynoucích z univerzálnosti 
práva, aniž bude docházet k diskriminaci 
mezi státními příslušníky členských států 
EU a státními příslušníky třetích zemí.

Or. it

Odůvodnění

Před přijetím evropské politiky vracení musí Unie zavést legislativní rámec, který bude 
upravovat zákonné kanály vstupu na evropské území. Rovné zacházení se státními příslušníky 
Společenství a se státními příslušníky třetích zemí musí být základním pravidlem provádění 
ustanovení této směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 69
Čl. 2 odst. 1

Tato směrnice se použije pro nelegálně 
pobývající státní příslušníky třetích zemí na 
území členského státu,

1. Tato směrnice se použije pro nelegálně 
pobývající státní příslušníky třetích zemí na 
území členského státu, kteří nesplňují nebo 
přestali splňovat podmínky vstupu podle 
článku 5 Schengenské prováděcí úmluvy.

(a) kteří nesplňují nebo přestali splňovat
podmínky vstupu podle článku 5 
Schengenské prováděcí úmluvy nebo
(b) kteří pobývají na území členského státu 
jiným neoprávněným způsobem.

Or. it

Odůvodnění

S cílem provádět společné normy v souvislosti s politikami vracení musí být zavedena 
samostatná ustanovení pro osoby, které na území EU vstupují poprvé, a pro osoby, kterým 
některý členský stát v minulosti již udělil povolení k pobytu nebo nějakou formu humanitární 
ochrany. Za tímto účelem by měla být vypracována samostatná směrnice pro státní 
příslušníky třetích zemí, kterým již bylo v minulosti uděleno povolení k pobytu nebo kteří již 
obdrželi nějakou formu humanitární ochrany.
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Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 70
Čl. 2 odst. 2

2. Členské státy jsou oprávněny 
rozhodnout, že nebudou používat tuto 
směrnici pro státní příslušníky třetích zemí, 
kterým byl odepřen vstup do průjezdní zóny 
členského státu. Nicméně zajistí, aby 
zacházení s takovými státními příslušníky 
třetích zemí a stupeň jejich ochrany nebyl 
nepříznivější než, jak se stanoví v článcích 
8, 10, 13 a 15.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

V současné době není žádná definice „průjezdní zóny” členského státu. Z tohoto důvodu je 
lepší nezahrnovat do směrnice specifická ustanovení.

Pozměňovací návrh, který předložil Mihael Brejc

Pozměňovací návrh 71
Čl. 2 odst. 2

2. Členské státy jsou oprávněny 
rozhodnout, že nebudou používat tuto 
směrnici pro státní příslušníky třetích zemí, 
kterým byl odepřen vstup do průjezdní zóny 
členského státu. Nicméně zajistí, aby 
zacházení s takovými státními příslušníky 
třetích zemí a stupeň jejich ochrany nebyl 
nepříznivější než, jak se stanoví v článcích 
8, 10, 13 a 15.

vypouští se

Or. sl

Odůvodnění

Odepření vstupu je stanoveno již v článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech 
upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex). Kromě toho je možnost 
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uplatnit ustanovení této směrnice na cestující v průjezdní zóně v rozporu s článkem 26 
Schengenské prováděcí úmluvy, který dává přepravcům povinnost přijmout odpovědnost za 
státní příslušníky třetích zemí, kterým byl odepřen vstup, a vyžaduje, aby je vrátili do třetí 
země, odkud je přivezli.

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Lambert

Pozměňovací návrh 72
Čl. 2 odst. 2

2. Členské státy jsou oprávněny
rozhodnout, že nebudou používat tuto 
směrnici pro státní příslušníky třetích zemí, 
kterým byl odepřen vstup do průjezdní zóny 
členského státu. Nicméně zajistí, aby 
zacházení s takovými státními příslušníky 
třetích zemí a stupeň jejich ochrany nebyl 
nepříznivější než, jak se stanoví v článcích 
8, 10, 13 a 15.

2. Členské státy použijí tuto směrnici též pro 
státní příslušníky třetích zemí, kterým byl 
odepřen vstup do průjezdní zóny členského 
státu. Zajistí, aby zacházení s takovými 
státními příslušníky třetích zemí a stupeň 
jejich ochrany nebyl nepříznivější než, jak se 
stanoví v článcích 8, 10, 13 a 15.

Or. en

Odůvodnění

Průjezdní zóny jsou místem, kam většina lidí přijede a požádá o azyl, a tudíž by měly být 
zahrnuty do této směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 73
Čl. 2 odst. 3 písm. ba) (nové)

ba) kteří požívají nebo požívali humanitární 
ochrany;

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem ke zvláštním podmínkám vztahujícím se na takové osoby by měly být tyto osoby 
vyloučeny z oblasti působnosti směrnice.
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Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 74
Čl. 2 odst. 3 písm. bb) (nové)

bb) kteří získali alespoň jedno povolení 
k pobytu během předchozích pěti let;

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem ke zvláštním podmínkám vztahujícím se na takové osoby by měly být tyto osoby 
vyloučeny z oblasti působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 75
Čl. 2 odst. 3 písm. bc) (nové)

bc) kteří zahájili regularizační řízení;

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem ke zvláštním podmínkám vztahujícím se na takové osoby by měly být tyto osoby 
vyloučeny z oblasti působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 76
Čl. 2 odst. 3 písm. bd) (nové)

bd) kteří jsou mladiství;

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem ke zvláštním podmínkám vztahujícím se na takové osoby by měly být tyto osoby 
vyloučeny z oblasti působnosti směrnice.
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Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 77
Čl. 2 odst. 3 písm. be) (nové)

be) kteří navzdory tomu, že ještě nedosáhli 
zletilosti, musí prodloužit svůj pobyt na 
území členského státu ze studijních 
důvodů;

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem ke zvláštním podmínkám vztahujícím se na takové osoby by měly být tyto osoby 
vyloučeny z oblasti působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 78
Čl. 2 odst. 3 písm. bf) (nové)

bf) kteří jsou rodiči s vyživovanými dětmi;

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem ke zvláštním podmínkám vztahujícím se na takové osoby by měly být tyto osoby 
vyloučeny z oblasti působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 79
Čl. 2 odst. 3 písm. bg) (nové)

bg) kteří jsou schopni ukázat, že jsou 
navzdory nezákonnému pobytu dobře 
začleněni;

Or. it
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Odůvodnění

Vzhledem ke zvláštním podmínkám vztahujícím se na takové osoby by měly být tyto osoby 
vyloučeny z oblasti působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 80
Čl. 2 odst. 3 písm. bh) (nové)

bh) kteří pracují na nelegálním trhu práce 
a stěžovali se na nezákonný charakter 
aktivit zaměstnavatelů;

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem ke zvláštním podmínkám vztahujícím se na takové osoby by měly být tyto osoby 
vyloučeny z oblasti působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 81
Čl. 2 odst. 3 písm. bi) (nové)

bi) kteří po nelegálním pobytu obdrželi od 
zaměstnavatelů nabídku legálního 
zaměstnání.

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem ke zvláštním podmínkám vztahujícím se na takové osoby by měly být tyto osoby 
vyloučeny z oblasti působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 82
Čl. 3 písm. b)

b) „nelegálním pobytem“ se rozumí b) „nelegálním pobytem“ se rozumí 
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přítomnost státního příslušníka třetí země na 
území členského státu, přičemž tento státní 
příslušník třetí země nesplňuje nebo přestal 
splňovat podmínky pobytu v daném 
členském státě,

přítomnost státního příslušníka třetí země na 
území členského státu, přičemž tento státní 
příslušník třetí země nesplňuje podmínky 
pobytu v daném členském státě,

Or. it

Odůvodnění

S cílem provádět společné normy v souvislosti s politikami vracení musí být zavedena 
samostatná ustanovení pro osoby, které na území EU vstupují poprvé, a pro osoby, kterým 
některý členský stát v minulosti již udělil povolení k pobytu nebo nějakou formu humanitární 
ochrany. Za tímto účelem by měla být vypracována samostatná směrnice pro státní 
příslušníky třetích zemí, kterým již bylo v minulosti uděleno povolení k pobytu nebo kteří již 
obdrželi nějakou formu humanitární ochrany.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 83
Čl. 3 písm. c)

c) „návratem“ se rozumí proces 
dobrovolného nebo nuceného vrácení se do 
země původu, průjezdu nebo jiné třetí země,

c) „návratem“ se rozumí proces 
dobrovolného nebo nuceného vrácení se do 
země původu nebo do země průjezdu, v níž 
má státní příslušník třetí země silné rodinné 
vazby a s níž informovaně souhlasil,

Or. fr

Odůvodnění

“Návrat” by neměl zahrnovat vrácení do země, v níž daná osoba nikdy nepobývala nebo s níž 
nemá žádné významné vazby.

Pozměňovací návrh, který předložila Jeanine Hennis-Plasschaert

Pozměňovací návrh 84
Čl. 3 písm. c)

c) „návratem“ se rozumí proces 
dobrovolného nebo nuceného vrácení se do 
země původu, průjezdu nebo jiné třetí země,

c) „návratem“ se rozumí proces 
dobrovolného nebo nuceného vrácení se do 
země původu,
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Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise bere v úvahu zdravotní stav migrantů pouze do té míry, aby bylo zajištěno, že 
nezemřou během převozu do země původu. Je zapotřebí zdůraznit, že zdravotní otázky by 
neměly záviset na jakýchkoli vznikajících nákladech. Zdraví a životy nemocných migrantů by 
neměly být ohroženy v důsledku správního řízení. Cílem tohoto návrhu je tudíž zajištění 
vhodného lékařského ošetření v případech vážné nemoci ještě před zahájením řízení o 
návratu.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 85
Čl. 3 písm. c)

c) „návratem“ se rozumí proces 
dobrovolného nebo nuceného vrácení se do 
země původu, průjezdu nebo jiné třetí země,

c) „návratem“ se rozumí výhradně proces 
vrácení se do země původu,

Or. it

Odůvodnění

Náležité přijetí výrazu „návrat”, jak potvrzují spolehlivé zdroje v příslušném odvětví, 
znamená výhradně návrat do země původu. Jakékoli narušení tohoto významu je v rozporu 
s původní definicí výrazu „návrat”.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 86
Čl. 3 písm. d)

d) „rozhodnutím o návratu“ se rozumí 
správní nebo soudní rozhodnutí nebo právní 
akt, ve kterém se uvádí nebo prohlašuje, že 
pobyt státního příslušníka třetí země je 
neoprávněný, a který ukládá povinnost 
návratu,

d) „rozhodnutím o návratu“ se rozumí 
soudní rozhodnutí, ve kterém se uvádí nebo 
prohlašuje, že pobyt státního příslušníka třetí 
země je neoprávněný, a který ukládá 
povinnost návratu,

Or. it
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Odůvodnění

Rozhodnutí o návratu musí přijímat výhradně soudy.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 87
Čl. 3 písm. f)

f) „rozhodnutím o vyhoštění“ se rozumí 
správní nebo soudní rozhodnutí nebo právní 
akt, kterým se vyhoštění nařizuje,

f) „rozhodnutím o vyhoštění“ se rozumí 
soudní rozhodnutí, kterým se vyhoštění 
nařizuje,

Or. it

Odůvodnění

Rozhodnutí o vyhoštění musí vydávat výhradně soudy.

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Lambert

Pozměňovací návrh 88
Čl. 3 písm. g)

g) „zákazem opětovného vstupu“ se rozumí 
správní nebo soudní rozhodnutí nebo 
právní akt, kterým se stanoví zákaz 
opětovného vstupu na území členských 
států po určitou dobu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

“Zákaz opětného vstupu” by měl být všeobecně zrušen.

Pozměňovací návrh, který předložila Edith Mastenbroek

Pozměňovací návrh 89
Čl. 3 písm. g)
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g) „zákazem opětovného vstupu“ se rozumí 
správní nebo soudní rozhodnutí nebo právní 
akt, kterým se stanoví zákaz opětovného 
vstupu na území členských států po určitou 
dobu.

g) „zákazem opětovného vstupu“ se rozumí 
správní nebo soudní rozhodnutí nebo právní 
akt, kterým se stanoví zákaz opětovného 
vstupu státních příslušníků třetích zemí, 
kteří představují hrozbu pro veřejný 
pořádek, na území členských států po 
určitou dobu.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 90
Čl. 3 písm. g)

g) „zákazem opětovného vstupu“ se rozumí 
správní nebo soudní rozhodnutí nebo právní 
akt, kterým se stanoví zákaz opětovného 
vstupu na území členských států po určitou 
dobu.

g) „zákazem opětovného vstupu“ se rozumí 
soudní rozhodnutí, kterým se stanoví zákaz 
opětovného vstupu na území členských států
po určitou dobu.

Or. it

Odůvodnění

Rozhodnutí o uložení zákazu opětovného vstupu musí přijímat výhradně soudy.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 91
Čl. 3 písm. ga) (nové)

ga) „nebezpečím skrývání se před 
spravedlností“ se rozumí jakékoli 
rozhodnutí přijaté správním nebo soudním 
orgánem vzhledem k existenci nebezpečí 
skrývání se před spravedlností po 
individuálním posouzení v souvislosti se 
státním příslušníkem třetí země, který již 
podléhá rozhodnutí o návratu nebo 
rozhodnutí o vyhoštění, pokud je zjištěno, 
že je zde možné neplnění rozhodnutí. Toto 
rozhodnutí by mělo být založeno na 
objektivních kritériích vymezených právem;

Or. fr
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Odůvodnění

Přísná definice „nebezpečí skrývání se před spravedlností“ je nezbytná pro zabránění 
jakémukoli protiprávnímu výkladu tohoto pojmu a pro zajištění, že budou splněny všechny 
nutné podmínky, aby byl upřednostněn dobrovolný návrat.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 92
Čl. 3 písm. gb) (nové)

gb) „vazbou“ se rozumí držení, v zásadě ve 
specializovaném vazebním zařízení, 
státního příslušníka třetí země, který 
podléhá rozhodnutí o nuceném návratu 
s cílem zorganizovat jeho vyhoštění; období 
této vazby by mělo být pokud možno co 
nejkratší;

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že vazba před vyhoštěním je opatření omezující právo na svobodu, měla by 
být jasně definována, aby se předešlo protiprávnímu výkladu tohoto výrazu. Lze ji 
ospravedlnit pouze jako prostředek k zorganizování vyhoštění v případech nuceného návratu, 
a to na nejkratší možnou dobu.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 93
Čl. 3 písm. gc) (nové)

gc) „průjezdní zónou“ se rozumí zóna mezi 
nástupními a výstupními místy a 
kontrolními místy pro vstup na území či 
odjezd z něj; tato zóna nemá exteritoriální 
status; na tuto zónu se vztahuje čl. 5 odst. 1 
Evropské úmluvy o lidských právech;

Or. fr
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Odůvodnění

I když se záruky obsažené ve směrnici neuplatňují na průjezdní zóny, mají členské státy 
povinnost zajistit plnění Evropské úmluvy o lidských právech podobně jako u toho, co je 
stanoveno v článcích 5, 6, 12 a 14 tohoto návrhu.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 94
Čl. 3 písm. gd) (nové)

gd) „zranitelnými osobami“ se rozumí 
nezletilé osoby, nezletilé osoby bez 
doprovodu, zdravotně postižené osoby, 
starší lidé, těhotné ženy, rodiče samoživitelé 
s nezletilými dětmi a osoby, které byly 
oběťmi mučení, znásilnění nebo jiných 
závažných forem psychického, fyzického 
nebo sexuálního násilí.

Or. fr

Odůvodnění

K ustanovením tohoto návrhu by měla být přidána definice toho, co se rozumí „zranitelnými 
osobami”. Definice je převzata z čl. 17 odst. 1 směrnice Rady 2003/9/ES, kterou se stanoví 
minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl.

Pozměňovací návrh, který předložila Edith Mastenbroek

Pozměňovací návrh 95
Čl. 3 písm. ga) (nové)

ga) „vazbou“ se rozumí, že státní 
příslušníci třetích zemí, kteří podléhají 
rozhodnutí o vyhoštění nebo rozhodnutí o 
návratu, jsou zadržováni, pokud existují 
vážné důvodu k domněnce, že se budou 
skrývat před spravedlností;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Jeanine Hennis-Plasschaert
Pozměňovací návrh 96
Čl. 3 písm. ga) (nové)

ga) „zařízením předběžné vazby“, jako 
prostředkem pro výkon práva, se rozumí 
dočasné zadržení nezákonně pobývajícího 
státního příslušníka třetí země, který 
podléhá rozhodnutí o vyhoštění, v zařízení 
předběžné vazby s cílem zabránit mu ve 
skrývání se před spravedlností po dobu 
přípravy jeho vyhoštění;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Jeanine Hennis-Plasschaert

Pozměňovací návrh 97
Čl. 3 písm. gb) (nové)

gb) „zařízením předběžné vazby“ se rozumí 
vazební zařízení jiná než vězení a mimo 
průjezdní zóny, v nichž jsou nelegálně 
pobývající státní příslušníci třetích zemí 
zbaveni svobody pohybu;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Jeanine Hennis-Plasschaert

Pozměňovací návrh 98
Čl. 3 písm. gc) (nové)

gc) „zranitelnými osobami“ se rozumí 
zejména nezletilé osoby, zdravotně 
postižené osoby, nemocní a těhotné ženy.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Mihael Brejc

Pozměňovací návrh 99
Článek 4 název

Příznivější úprava Příznivější předchozí úprava

Or. sl

Odůvodnění

Dvoustranné dohody o zjednodušení řízení pro jednání s cizinci, kteří nelegálně překročí 
hranici mezi dvěma signatářskými zeměmi, jsou podmínkou pro řešení nelegálního překročení 
hranice jednodušeji, rychleji a účinněji. Když signatářské země na základě vzájemné důvěry a 
dobré spolupráce uznají právní řízení v jedné zemi, jsou řízení pro státní příslušníky třetích 
zemí, kteří nelegálně překročí hranice, též humánnější. To je nejzřejmější, když se během 
správních řízení uplatňují omezení pohybu. V tomto ohledu je též velmi důležitá účinnost 
řízení, která by se se všemi ustanoveními navrhované směrnice podstatně zhoršila. I kdyby 
byly přijaty všechny pozměňovací návrhy článků o rozhodnutí o návratu, správní požadavky 
navrhované směrnice by ohrozily provádění dvoustranných dohod, pokud by je dokonce zcela 
neznemožnily.

Pozměňovací návrh, který předložil Mihael Brejc

Pozměňovací návrh 100
Čl. 4 odst. 1

1. Tato směrnice se použije, aniž jsou 
dotčena příznivější ustanovení:

1. Tato směrnice se použije, aniž jsou 
dotčena dříve přijatá platná ustanovení:

Or. sl

Odůvodnění

Dvoustranné dohody o zjednodušení řízení pro jednání s cizinci, kteří nelegálně překročí 
hranici mezi dvěma signatářskými zeměmi, jsou podmínkou pro řešení nelegálního překročení 
hranice jednodušeji, rychleji a účinněji. Když signatářské země na základě vzájemné důvěry a 
dobré spolupráce uznají právní řízení v jedné zemi, jsou řízení pro státní příslušníky třetích 
zemí, kteří nelegálně překročí hranice, jsou též humánnější. To je nejzřejmější, když se během 
správních řízení uplatňují omezení pohybu. V tomto ohledu je též velmi důležitá účinnost 
řízení, která by se se všemi ustanoveními navrhované směrnice podstatně zhoršila. I kdyby 
byly přijaty všechny pozměňovací návrhy článků o rozhodnutí o návratu, správní požadavky 
navrhované směrnice by ohrozily provádění dvoustranných dohod, pokud by je dokonce zcela 
neznemožnily.
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Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 101
Čl. 4 odst. 1

1. Tato směrnice se použije, aniž jsou 
dotčena příznivější ustanovení:

1. Tato směrnice zrušuje všechna 
ustanovení:

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 102
Článek 5

Při provádění této směrnice členské státy 
náležitě uváží povahu a pevnost 
příbuzenských vztahů státního příslušníka 
třetí země, délku jeho pobytu ve členském 
státě, kulturní a sociální pouta k zemi 
původu a skutečnost, zda má rodinu. Uváží 
také zájem dítěte podle Úmluvy OSN o 
právech dítěte z roku 1989.

Při provádění této směrnice členské státy 
náležitě uváží za řádného respektováním 
článku 8 Evropské úmluvy o lidských 
právech povahu a pevnost příbuzenských 
vztahů státního příslušníka třetí země, délku 
jeho pobytu ve členském státě, kulturní a 
sociální pouta k zemi původu a skutečnost, 
zda má rodinu. Respektují zájem dítěte 
podle Úmluvy OSN o právech dítěte z roku 
1989.

Or. fr

Odůvodnění

Pokud se má respektovat „zájem dítěte“, nemělo by se dítěte v souladu s článkem 3 Úmluvy o 
právech dítěte nikdy dotýkat řízení o vyhoštění. Pokud se zdá, že je návrat do země původu 
nejvhodnějším řešením, měl by být zorganizován na základě odděleného řízení a za žádných 
okolností by neměl zahrnovat vazbu.

Pozměňovací návrh, který předložily Adeline Hazan a Martine Roure

Pozměňovací návrh 103
Čl. 5 odst. 1 (nový)

V zájmu dítěte členské státy zajistí, aby 
nezletilé osoby za žádných okolností 
nepodléhaly vyhoštění ani uvěznění.



PE 378.672v01-00 28/87 AM\630827CS.doc
Externí překlad

CS

Rodiny doprovázené jedním nebo více 
nezletilými osobami nesmí za žádných 
okolností podléhat uvěznění a musí být 
upřednostněny jiné alternativy než vazba.

Or. fr

Odůvodnění

Nezletilé osoby by v zásadě nikdy neměly být zadrženy ani násilně vyhoštěny. Kromě toho 
každý cizinec, který tvrdí, že je nezletilý, by měl být za nezletilého považován, pokud 
neexistuje důkaz o opaku, a jeho postavení jako nezletilého může být napadnuto pouze 
soudním rozhodnutím.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 104
Čl. 5 odst. 1a (nový)

Při provádění této směrnice vezmou členské 
státy náležitě v úvahu nejzranitelnější 
sociální skupiny s řádným ohledem na 
faktory, jako je věk, fyzické a duševní 
zdraví a pohlaví.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 105
Čl. 6 odst. 1

1. Členské státy vydají rozhodnutí o návratu 
platné pro státního příslušníka třetí země, 
který pobývá neoprávněně na jejich území.

1. Členské státy vydají rozhodnutí o návratu 
platné pro nezákonně pobývající státní 
příslušníky třetí země, kteří po rozhodnutí 
soudních orgánů nesplní požadavky týkající 
se rozsahu podle článku 2 této směrnice.

Or. it
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Pozměňovací návrh, který předložil Mihael Brejc

Pozměňovací návrh 106
Čl. 6 odst. 1

1. Členské státy vydají rozhodnutí o návratu 
platné pro státního příslušníka třetí země, 
který pobývá neoprávněně na jejich území.

1. Členské státy vydají rozhodnutí o návratu 
platné pro státního příslušníka třetí země, 
který nesplňuje podmínky vstupu stanovené 
v článku 5 Schengenského hraničního 
kodexu.

Or. sl

Odůvodnění

Ustanovení tohoto článku by neměla platit pro všechny státní příslušníky třetích zemí, kteří 
nelegálně vstoupili do některého členského státu, protože brání efektivnímu návratu. Dává ale 
smysl, pokud platí pro státní příslušníky třetích zemí, kteří vstoupili na území členského státu 
legálně a toto území po určitou dobu neopustili. Zachovává se tzv. dvoufázový přístup k řešení 
nelegálního přistěhovalectví ve smyslu navrhované směrnice. Rozlišují se pouze kategorie 
státních příslušníků třetích zemí pro účely přijetí účinných opatření proti přistěhovalectví, což 
je účelem této směrnice. Pokračování možnosti členských států vydat rozhodnutí o návratu 
pro všechny cizince, kteří vstoupili a pobývají na území členského státu nelegálně, nemění 
stávající rozdíly ve vnitrostátních právních předpisech. Některé země vydávají taková 
rozhodnutí o dobrovolném návratu, zatímco jiné nikoli, což představuje významný „faktor 
přitažlivosti“ u těch členských států, které nemají žádná taková ustanovení, protože státní 
příslušníci třetích zemí se chtějí dostat do členských států, kde mohou mít svobodu pohybu, i 
když jsou označováni za nelegální přistěhovalce.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 107
Čl. 6 odst. 1

1. Členské státy vydají rozhodnutí o návratu 
platné pro státního příslušníka třetí země, 
který pobývá neoprávněně na jejich území.

1. Členské státy mohou vydat rozhodnutí o 
návratu platné pro státního příslušníka třetí 
země, který pobývá neoprávněně na jejich 
území.

Or. fr

Odůvodnění

Rozhodnutí o návratu by neměla být prezentována jako standardní opatření a měla by brát 
v úvahu proces individuálního hodnocení takové osoby s řádným respektováním zásady 
nevracení.
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Pozměňovací návrh, který předložil Jean Lambert

Pozměňovací návrh 108
Čl. 6 odst. 1

1. Členské státy vydají rozhodnutí o návratu 
platné pro státního příslušníka třetí země, 
který pobývá neoprávněně na jejich území.

1. Členské státy mohou vydat rozhodnutí o 
návratu platné pro státního příslušníka třetí 
země, který pobývá neoprávněně na jejich 
území.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o návratu nesmí být nikdy povinné.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 109
Čl. 6 odst. 2

2. V rozhodnutí o návratu se poskytne 
přiměřená lhůta k dobrovolnému opuštění 
území v délce až čtyř týdnů, jestliže žádné 
důvody nezavdávají příčinu k domněnce, že 
by se dotčená osoba během této lhůty 
mohla skrývat před spravedlností. Některé 
povinnosti zaměřené na předcházení 
nebezpečí skrývání se před spravedlností, 
jako pravidelné hlášení orgánům, složení 
finanční záruky, předložení dokladů nebo 
povinnosti pobývat na určitém místě, lze 
uložit po dobu uvedené lhůty.

2. V rozhodnutí o návratu se poskytne 
přiměřená lhůta k dobrovolnému opuštění
území v délce až deseti týdnů. Některé 
povinnosti, jako pravidelné hlášení orgánům 
nebo povinnosti pobývat na místě dle vlastní 
volby státního příslušníka třetí země, lze 
uložit po dobu uvedené lhůty.

Or. it

Odůvodnění

Pokud se má podporovat dobrovolný návrat, jak Komise zřejmě naznačuje, , byla by 
desetitýdenní lhůta pro dobrovolný odjezd realističtějším prostředkem pro dosažení tohoto 
cíle. Mimoto neexistuje obecně přijímaná definice „nebezpečí skrývání se před 
spravedlností”. Výraz by proto měl být ze směrnice odstraněn.
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Pozměňovací návrh, který předložily Adeline Hazan a Martine Roure

Pozměňovací návrh
Čl. 6 odst. 2

2. V rozhodnutí o návratu se poskytne 
přiměřená lhůta k dobrovolnému opuštění 
území v délce až čtyř týdnů, jestliže žádné
důvody nezavdávají příčinu k domněnce, že 
by se dotčená osoba během této lhůty mohla 
skrývat před spravedlností. Některé 
povinnosti zaměřené na předcházení 
nebezpečí skrývání se před spravedlností, 
jako pravidelné hlášení orgánům, složení 
finanční záruky, předložení dokladů nebo 
povinnosti pobývat na určitém místě, lze 
uložit po dobu uvedené lhůty.

2. V rozhodnutí o návratu se poskytne 
přiměřená lhůta k dobrovolnému opuštění
území v délce minimálně čtyř týdnů, jestliže 
příslušný soudní nebo správní úřad nemá 
objektivní důvody k domněnce, že by se 
dotčená osoba během této lhůty mohla 
skrývat před spravedlností. Některé 
povinnosti zaměřené na předcházení 
nebezpečí skrývání se před spravedlností, 
jako pravidelné hlášení orgánům, složení 
finanční záruky, předložení dokladů nebo 
povinnosti pobývat na určitém místě, lze 
uložit po dobu uvedené lhůty.

Or. fr

Odůvodnění

Lhůta „až“čtyř týdnů je příliš krátká na to, aby státní příslušníci třetích zemí mohli 
zorganizovat dobrovolný návrat v praxi a psychicky se připravit na návrat do země, kterou 
opustili při hledání slibnější budoucnosti.
Dobrovolný návrat by měl být prioritou. Jakékoli odstranění možnosti dobrovolného návratu, 
z důvodu tušeného nebezpečí skrývání se před spravedlností, musí být tudíž omezeno na 
objektivní rozhodnutí příslušného soudního nebo správního orgánu.

Pozměňovací návrh, který předložila Jeanine Hennis-Plasschaert

Pozměňovací návrh 111
Čl. 6 odst. 2a (nový)

2a) V případě potřeby mohou členské státy 
lhůtu pro dobrovolný odjezd prodloužit.

Or. en

Odůvodnění

Některé země původu spolupracují lépe než ostatní.
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Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 112
Čl. 6 odst. 2a (nový)

2a. Nebezpečí skrývání se před 
spravedlností není automaticky prokázáno 
pouhou skutečností, že státní příslušník 
třetí země je na území členského státu 
nelegálně.

Or. fr

Odůvodnění

Tímto se má vyjasnit, že pouhá skutečnost, že někdo je na území členského státu nelegálně, by 
neměla být automaticky vykládána jako pádný důkaz existence nebezpečí skrývání se před 
spravedlností. Tento přístup by v rozporu s článkem 6 Evropské úmluvy o lidských právech 
představoval nepřípustnou presumpci viny.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 113
Čl. 6 odst. 2b (nový)

2b. Členské státy poskytnou státním 
příslušníkům třetích zemí materiální pomoc 
a poradenství, aby jejich dobrovolný návrat 
byl snadnější.

Or. fr

Odůvodnění

Až do skutečného odjezdu osob, které se mají vrátit, by měla být poskytována minimální 
sociální a finanční pomoc; vzhledem k tomu, že musí připravit svůj návrat do země, z níž 
musely uprchnout a do níž bude těžké se vrátit, by neměly být ponechány zcela bez 
prostředků.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 114
Čl. 6 odst. 2d (nový)
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2d. Osoby, které mají před rozhodnutím o 
návratu prospěch ze směrnice Rady 
2003/9/ES, by měly mít nadále prospěch ze 
všech podmínek přijetí, na které mají podle 
uvedené směrnice nárok.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je podobný pozměňovacím návrhům 112 a 113, zaměřeným na 
usnadnění dobrovolného návratu.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 115
Čl. 6 odst. 3

3. Rozhodnutí o návratu se vydá jako 
oddělený právní akt nebo rozhodnutí nebo 
společně s rozhodnutím o vyhoštění.

3. Rozhodnutí o návratu se vydá jako 
rozhodnutí oddělené od rozhodnutí o 
vyhoštění.

Or. it

Odůvodnění

Rozhodnutí o návratu a rozhodnutí o vyhoštění by měla být přijímána odděleně.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 116
Čl. 6 odst. 3

3. Rozhodnutí o návratu se vydá jako 
oddělený právní akt nebo rozhodnutí nebo 
společně s rozhodnutím o vyhoštění.

3. Rozhodnutí o návratu se vydá jako 
oddělený právní akt nebo rozhodnutí 
oddělené od rozhodnutí o vyhoštění.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že má být upřednostňován dobrovolný návrat, mělo by být stanoveno, že 
řízení musí proběhnout ve dvou oddělených fázích, které by neměly být současné, jelikož by to 
bylo v rozporu s podporováním dobrovolného návratu.
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Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 117
Čl. 6 odst. 4

4. Jestliže jsou členské státy povinny 
dodržovat závazky odvozené ze základních 
práv vyplývajících především z Evropské 
úmluvy o lidských právech, jako právo na 
ochranu před pronásledováním, právo na 
vzdělání a právo na sloučení rodiny, pak se 
rozhodnutí o návratu nevydá. Jestliže bylo 
rozhodnutí o návratu již vydáno, zruší se.

4. Jestliže jsou členské státy povinny 
dodržovat závazky odvozené ze základních 
práv vyplývajících především z Ženevské 
úmluvy o právním postavení uprchlíků, 
Úmluvy OSN proti mučení, Úmluvy o 
právech dítěte a Evropské úmluvy o 
lidských právech, jako právo na ochranu 
před pronásledováním, právo na vzdělání a 
právo na sloučení rodiny, pak se rozhodnutí 
o návratu nevydá. Jestliže bylo rozhodnutí o 
návratu již vydáno, zruší se.

Or. fr

Odůvodnění

Tyto tři další odkazy jsou užitečné a nezbytné pro specifikování toho, jakou ochranu mají 
základní práva při vracení, a jsou jiné než odkazy, které jsou uvedeny v bodech odůvodnění.

Pozměňovací návrh, který předložili Giusto Catania a Vittorio Agnoletto

Pozměňovací návrh 118
Čl. 6 odst. 4

4. Jestliže jsou členské státy povinny 
dodržovat závazky odvozené ze základních 
práv vyplývajících především z Evropské 
úmluvy o lidských právech, jako právo na 
ochranu před pronásledováním, právo na 
vzdělání a právo na sloučení rodiny, pak se 
rozhodnutí o návratu nevydá. Jestliže bylo 
rozhodnutí o návratu již vydáno, zruší se.

4. Jestliže jsou členské státy povinny 
dodržovat závazky odvozené ze základních 
práv vyplývajících především z Evropské 
úmluvy o lidských právech, Ženevské 
úmluvy o právním postavení uprchlíků, 
Úmluvy OSN proti mučení a Úmluvy o 
právech dítěte, jako právo na ochranu před 
pronásledováním, právo na vzdělání, právo 
na ošetření v případě vážné nemoci a právo 
na sloučení rodiny, pak se rozhodnutí o 
návratu nevydá. Jestliže bylo rozhodnutí o 
návratu již vydáno, zruší se.

Or. it
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Odůvodnění

Za účelem zajištění, že budou zahrnuty všechny nezbytné odkazy.

Pozměňovací návrh, který předložil Patrick Gaubert

Pozměňovací návrh 119
Čl. 6 odst. 5

5. Ze solidárních, humanitárních nebo jiných 
důvodů mohou členské státy kdykoliv 
rozhodnout o udělení autonomního povolení 
k pobytu nebo jiného oprávnění 
zakládajícího právo pobytu státnímu 
příslušníku třetí země, který pobývá na 
jejich území neoprávněně. V tomto případě 
se rozhodnutí o návratu nevydá nebo jestliže 
rozhodnutí o návratu již bylo vydáno, zruší 
se.

5. Ze solidárních, humanitárních nebo jiných 
důvodů mohou členské státy kdykoliv 
rozhodnout o udělení autonomního povolení 
k pobytu nebo jiného oprávnění 
zakládajícího právo pobytu státnímu 
příslušníku třetí země, který pobývá na 
jejich území neoprávněně.

Členské státy udělí každé osobě trpící 
vážnou nemocí, potvrzenou lékařským 
posudkem, který vydal oprávněný lékař 
nebo lékař jmenovaný příslušnými 
vnitrostátními orgány, autonomní povolení 
k pobytu a skutečný přístup k lékařské péči, 
pokud není prokázáno, že tato osoba má 
skutečný přístup k lékařskému ošetření a 
lékařské péči ve své zemi původu.
V tomto případě se rozhodnutí o návratu 
nevydá nebo jestliže rozhodnutí o návratu již 
bylo vydáno, zruší se.
Členské státy každé takové zrušení oznámí 
prostřednictvím vzájemného informačního 
systému, který je stanoven rozhodnutím 
Rady …/…/ES o zavedení vzájemného 
informačního postupu týkajícího se 
opatření členských států v oblasti azylu a 
přistěhovalectví.

Or. fr

Odůvodnění

Pokud oficiální lékařská autorita ukáže, že osoba je vážně nemocná a že nebude moci získat 
náležitou péči ve své zemi původu, nemělo by být přijato rozhodnutí o vrácení této vážně 
nemocné osoby.
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Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan a Martine Roure

Pozměňovací návrh 120
Čl. 6 odst. 5

5. Ze solidárních, humanitárních nebo jiných 
důvodů mohou členské státy kdykoliv 
rozhodnout o udělení autonomního povolení 
k pobytu nebo jiného oprávnění 
zakládajícího právo pobytu státnímu 
příslušníku třetí země, který pobývá na 
jejich území neoprávněně. V tomto případě 
se rozhodnutí o návratu nevydá nebo jestliže 
rozhodnutí o návratu již bylo vydáno, zruší 
se.

5. Ze solidárních, humanitárních nebo jiných 
důvodů mohou členské státy kdykoliv 
rozhodnout o udělení autonomního povolení 
k pobytu nebo jiného oprávnění 
zakládajícího právo pobytu státnímu 
příslušníku třetí země, který pobývá na 
jejich území neoprávněně. Členské státy 
udělí každé osobě trpící vážnou nemocí 
povolení k pobytu nebo oprávnění 
poskytující přístup ke zdravotní péči, pokud 
není prokázáno, že má přístup k náležité 
péči v zemi původu. V tomto případě se 
rozhodnutí o návratu nevydá nebo jestliže 
rozhodnutí o návratu již bylo vydáno, zruší 
se.

Or. fr

Odůvodnění

Nezákonně pobývající osoby vrácené do své země a neschopné z důvodu zeměpisné nebo 
finanční dostupnosti získat náležité zdravotní ošetření svého stavu, jsou odsouzeny k jisté 
smrti nebo ke zdravotnímu postižení. To je v rozporu s respektováním lidských práv a hodnot, 
které Evropské unie hájí. Měla by se tudíž obzvláště uvážit situace osob se špatným zdravím 
v souvislosti s řízením o návratu, který se jich týká.

Pozměňovací návrh, který předložili Alexander Alvaro, Jeanine Hennis-Plasschaert

Pozměňovací návrh 121
Čl. 6 odst. 5

5. Ze solidárních, humanitárních nebo jiných 
důvodů mohou členské státy kdykoliv 
rozhodnout o udělení autonomního povolení 
k pobytu nebo jiného oprávnění 
zakládajícího právo pobytu státnímu 
příslušníku třetí země, který pobývá na 
jejich území neoprávněně. V tomto případě
se rozhodnutí o návratu nevydá nebo jestliže

5. Ze solidárních, humanitárních nebo jiných 
důvodů mohou členské státy kdykoliv 
rozhodnout o udělení autonomního povolení 
k pobytu nebo jiného oprávnění 
zakládajícího právo pobytu státnímu 
příslušníku třetí země, který pobývá na 
jejich území neoprávněně. Členské státy 
mohou osobě trpící vážnou nemocí udělit 
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rozhodnutí o návratu již bylo vydáno, zruší 
se.

autonomnní povolení k pobytu nebo jiné 
oprávnění udělující právo na pobyt, aby 
měla náležitý přístup ke zdravotní péči, 
pokud není prokázáno, že může dostat 
náležité lékařské ošetření a lékařskou péči 
ve své zemi původu. V takových případech
se rozhodnutí o návratu nevydá nebo jestliže 
rozhodnutí o návratu již bylo vydáno, zruší 
se.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise bere v úvahu zdravotní stav migrantů pouze do té míry, aby bylo zajištěno, že 
nezemřou během převozu do země původu. Je zapotřebí zdůraznit, že zdravotní otázky by 
neměly záviset na jakýchkoli vznikajících nákladech. Zdraví a životy nemocných migrantů by 
neměly být ohroženy v důsledku správního řízení. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je 
tudíž zajištění vhodného lékařského ošetření v případech vážné nemoci ještě před zahájením 
řízení o návratu.

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Lambert

Pozměňovací návrh 122
Čl. 6 odst. 5

5. Ze solidárních, humanitárních nebo jiných 
důvodů mohou členské státy kdykoliv 
rozhodnout o udělení autonomního povolení 
k pobytu nebo jiného oprávnění 
zakládajícího právo pobytu státnímu 
příslušníku třetí země, který pobývá na 
jejich území neoprávněně. V tomto případě
se rozhodnutí o návratu nevydá nebo jestliže 
rozhodnutí o návratu již bylo vydáno, zruší 
se.

5. Ze solidárních, humanitárních nebo jiných 
důvodů mohou členské státy kdykoliv 
rozhodnout o udělení autonomního povolení 
k pobytu nebo jiného oprávnění 
zakládajícího právo pobytu státnímu 
příslušníku třetí země, který pobývá na 
jejich území neoprávněně. Členské státy 
mohou udělit autonomnní povolení 
k pobytu nebo jiné oprávnění udělující 
právo na pobyt, aby dotčená osoba měla 
náležitý přístup ke zdravotní péči, pokud 
není prokázáno, že může dostat náležité 
lékařské ošetření a lékařskou péči ve své 
zemi původu. V takových případech se 
rozhodnutí o návratu nevydá nebo jestliže
rozhodnutí o návratu již bylo vydáno, zruší 
se.

Or. en
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Odůvodnění

Navržený doplněk má vyloučit riziko rozhodnutí o návratu, které by vážně ohrožovalo životy 
lidí.

Pozměňovací návrh, který předložili Giusto Catania a Vittorio Agnoletto

Pozměňovací návrh 123
Čl. 6 odst. 5

5. Ze solidárních, humanitárních nebo jiných 
důvodů mohou členské státy kdykoliv 
rozhodnout o udělení autonomního povolení 
k pobytu nebo jiného oprávnění 
zakládajícího právo pobytu státnímu 
příslušníku třetí země, který pobývá na 
jejich území neoprávněně. V tomto případě 
se rozhodnutí o návratu nevydá nebo jestliže 
rozhodnutí o návratu již bylo vydáno, zruší 
se.

5. Ze solidárních nebo humanitárních
důvodů, v případě vážné nemoci nebo 
z jiných důvodů mohou členské státy 
kdykoliv rozhodnout o udělení autonomního 
povolení k pobytu nebo jiného oprávnění 
zakládajícího právo pobytu státnímu 
příslušníku třetí země, který pobývá na 
jejich území neoprávněně. V tomto případě 
se rozhodnutí o návratu nevydá nebo jestliže 
rozhodnutí o návratu již bylo vydáno, zruší 
se.

Or. it

Odůvodnění

Ochrana práva na zdraví musí být prioritou.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 124
Čl. 6 odst. 5a (nový)

5a. Členské státy chrání oběti a svědky 
obchodování s lidskými bytostmi. 
V takovým případech nesmí být přijato 
žádné rozhodnutí o návratu, a pokud již
bylo přijato, musí být zrušeno, pokud oběti 
nebo svědci obchodování s lidskými 
bytostmi nemají žádnou záruku toho, že 
budou odesláni do země, kde budou 
v bezpečí.
Aby bylo usnadněno náležité provádění 
těchto činností na ochranu práv státních 
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příslušníků třetích zemí členskými státy, 
stanoví Evropská unie pro takové osoby 
různé mechanismy finanční pomoci.

Or. fr

Odůvodnění

Je též důležité chránit tuto kategorii osob, které trpí pronásledováním: oběti a svědci 
obchodování s lidskými bytostmi by se neměli „využívat” pouze pro účely trestních řízení. 
Před zorganizováním jejich návratu by se měla uvážit situace v jejich zemi původu, aby se 
nepřispělo k tomu, že budou vystaveni nátlaku nebo nebezpečným hrozbám.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania
Pozměňovací návrh 125

Čl. 6 odst. 6

6. Pokud je státní příslušník třetí země 
pobývající na území členského státu 
neoprávněně držitelem platného povolení 
k pobytu vydaného jiným členským státem, 
první členský stát nevydá rozhodnutí o 
návratu za předpokladu, že se tato osoba 
dobrovolně vrátí na území členského státu, 
který vydal povolení k pobytu.

6. Pokud je státní příslušník třetí země 
pobývající na území členského státu 
neoprávněně držitelem platného povolení 
k pobytu vydaného jiným členským státem, 
první členský stát nevydá rozhodnutí o 
návratu za předpokladu, že se tato osoba 
dobrovolně vrátí na území členského státu, 
který vydal povolení k pobytu. Toto 
ustanovení se uplatňuje až do té doby, kdy 
budou zavedena veškerá řízení pro 
vzájemné uznávání povolení k pobytu na 
evropské úrovni.

Or. it

Odůvodnění

Před přijetím evropské politiky vracení musí Unie zavést legislativní rámec, který bude 
upravovat zákonné kanály vstupu na evropské území.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 126
Čl. 6 odst. 8

8. Jestliže státní příslušník třetí země, který 
pobývá na území členského státu 
neoprávněně, je účastníkem řízení o udělení 

8. Jestliže státní příslušník třetí země, který 
pobývá na území členského státu 
neoprávněně, je účastníkem řízení o udělení 
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povolení k pobytu nebo jiného povolení 
zakládající právo pobytu, tento členský stát 
nemusí vydat rozhodnutí o návratu do 
skončení probíhajícího řízení.

povolení k pobytu nebo jiného povolení 
zakládající právo pobytu, tento členský stát 
musí vydat rozhodnutí o návratu do 
skončení probíhajícího řízení.

Or. fr

Odůvodnění

Mělo by se zdát normální – logické – že nebudou přijímána rozhodnutí o návratu, pokud 
nebyla definitivně uvážena žádost o povolení k pobytu nebo o azyl. To by nemělo pro dotčený 
stát představovat možnost, ale povinnost.

Pozměňovací návrh, který předložila Jeanine Hennis-Plasschaert

Pozměňovací návrh 127
Čl. 6 odst. 8

Jestliže státní příslušník třetí země, který 
pobývá na území členského státu 
neoprávněně, je účastníkem řízení o udělení 
povolení k pobytu nebo jiného povolení 
zakládající právo pobytu, tento členský stát 
nemusí vydat rozhodnutí o návratu do 
skončení probíhajícího řízení.

Jestliže státní příslušník třetí země, který 
pobývá na území členského státu 
neoprávněně, je účastníkem řízení o udělení 
povolení k pobytu nebo jiného povolení 
zakládající právo pobytu, tento členský stát 
musí vydat rozhodnutí o návratu do 
skončení probíhajícího řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 128
Čl. 7 odst. 1

1. Členské státy vydají rozhodnutí o 
vyhoštění státního příslušníka třetí země, pro 
kterého platí rozhodnutí o návratu tehdy, 
jestliže hrozí nebezpečí skrývání se před 
spravedlností nebo jestliže povinnost 
návratu nebyla splněna během lhůty pro 
dobrovolné opuštění území poskytnuté podle 
čl. 6 odst. 2.

1. Členské státy vydají rozhodnutí o 
vyhoštění státního příslušníka třetí země, pro 
kterého platí rozhodnutí o návratu tehdy, 
jestliže příslušný správní nebo soudní 
orgán má po individuálním prozkoumání 
případu objektivní důvody se domnívat, že 
by se dotčená osoba mohla skrývat před 
spravedlností, nebo jestliže povinnost 
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návratu nebyla splněna během lhůty pro 
dobrovolné opuštění území poskytnuté podle 
čl. 6 odst. 2.

Or. fr

Odůvodnění

Použití nevhodně vágního výrazu „nebezpečí skrývání se před spravedlností“ v současném 
znění dává státům nevhodnou svobodu pozastavit řízení o dobrovolném návratu. Pokud, má 
být, jak je uvedeno, upřednostněn dobrovolný návrat, měla by být definice nebezpečí skrývání 
se před spravedlností stanovena pouze v rámci objektivních a transparentních řízení.

Pozměňovací návrh, který předložil Mihael Brejc

Pozměňovací návrh 129
Čl. 7 odst. 1

1. Členské státy vydají rozhodnutí o 
vyhoštění státního příslušníka třetí země, pro 
kterého platí rozhodnutí o návratu tehdy, 
jestliže hrozí nebezpečí skrývání se před 
spravedlností nebo jestliže povinnost návratu 
nebyla splněna během lhůty pro dobrovolné 
opuštění území poskytnuté podle čl. 6 odst. 
2.

1. Členské státy vydají rozhodnutí o 
vyhoštění státního příslušníka třetí země, 
který jinak nelegálně vstoupí a pobývá na 
území členského státu nebo pro kterého 
platí rozhodnutí o návratu tehdy, jestliže 
hrozí nebezpečí skrývání se před 
spravedlností nebo jestliže povinnost návratu 
nebyla splněna během lhůty pro dobrovolné 
opuštění území poskytnuté podle čl. 6 odst. 
2.

Or. sl

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy k čl. 6 odst. 1 a důvody pro tyto pozměňovací návrhy, 
protože tyto dva články stanovují dvě metody návratu do země původu dané osoby –
dobrovolný návrat a nucený návrat.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 130
Čl. 7 odst. 1

1. Členské státy vydají rozhodnutí o 
vyhoštění státního příslušníka třetí země, pro 

1. Členské státy vydají rozhodnutí o 
vyhoštění státního příslušníka třetí země, pro 
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kterého platí rozhodnutí o návratu tehdy, 
jestliže hrozí nebezpečí skrývání se před 
spravedlností nebo jestliže povinnost 
návratu nebyla splněna během lhůty pro 
dobrovolné opuštění území poskytnuté podle 
čl. 6 odst. 2.

kterého platí rozhodnutí o návratu tehdy, 
jestliže povinnost návratu nebyla splněna 
během lhůty pro dobrovolné opuštění území 
poskytnuté podle čl. 6 odst. 2.

Or. it

Odůvodnění

Nezbytné pro provádění směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 131
Čl. 7 odst. 2

2. V rozhodnutí o vyhoštění se blíže určí 
země návratu a prodloužená lhůta, během 
které se vyhoštění vykoná.

2. V rozhodnutí o vyhoštění se blíže určí 
prodloužená lhůta, během které se vyhoštění 
vykoná, pouze tehdy, když byla řádně 
zjištěna skutečná totožnost a země původu 
státního příslušníka třetí země pobývajícího 
na území EU nelegálně.

Or. it

Odůvodnění

Pokud se má podporovat dobrovolný návrat, jak Komise zřejmě naznačuje, byla by 
desetitýdenní lhůta pro dobrovolný odjezd realističtějším prostředkem pro dosažení tohoto 
cíle. Mimo to neexistuje obecně přijímaná definice „nebezpečí skrývání se před 
spravedlností”. Výraz by proto měl být ze směrnice odstraněn.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 132
Čl. 7 odst. 3

3. Rozhodnutí o vyhoštění se vydá jako 
oddělený právní akt nebo rozhodnutí nebo 
společně s rozhodnutím o návratu.

vypouští se

Or. it
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Odůvodnění

Tento odstavec se jeví jako nadbytečný.

Pozměňovací návrh, který předložily Adeline Hazan a Martine Roure

Pozměňovací návrh 133
Čl. 7 odst. 3

3. Rozhodnutí o vyhoštění se vydá jako 
oddělený právní akt nebo rozhodnutí nebo 
společně s rozhodnutím o návratu.

3. Rozhodnutí o vyhoštění se vydá jako 
oddělený právní akt nebo rozhodnutí poté, 
co vypršela lhůta pro dobrovolný návrat 
stanovená v rozhodnutí o návratu.

Or. fr

Odůvodnění

Platí totéž jako pro pozměňovací návrh 14.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 134
Čl. 8 odst. 1

1. Členské státy mohou výkon rozhodnutí o 
návratu odložit o přiměřenou dobu podle 
konkrétních okolností jednotlivého případu.

1. Členské státy musí výkon rozhodnutí o 
návratu odložit o přiměřenou dobu podle 
konkrétních okolností jednotlivého případu.

Or. it

Odůvodnění

Členské státy by měly být povinny odložit výkon rozhodnutí o návratu v případech, na něž se 
odkazuje v následujícím odstavci.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 135
Čl. 8 odst. 2 písm. a)

a) státní příslušník třetí země není schopen 
vycestovat ani není schopen převozu do 

a) státní příslušník třetí země není schopen 
vycestovat ani není schopen převozu do 
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země návratu kvůli svému tělesnému stavu 
nebo duševní způsobilosti,

země návratu kvůli svému tělesnému stavu,
duševní způsobilosti nebo pokročilému 
věku,

Or. it

Odůvodnění

Výkon by měl být odložen u osob, které nemohou být vráceny kvůli svému pokročilému věku.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 136
Čl. 8 odst. 2 písm. a)

a) státní příslušník třetí země není schopen 
vycestovat ani není schopen převozu do 
země návratu kvůli svému tělesnému stavu 
nebo duševní způsobilosti,

a) státní příslušník třetí země není podle 
lékařské zprávy schopen vycestovat ani není 
schopen převozu do země návratu kvůli 
svému tělesnému stavu nebo duševní 
způsobilosti,

Or. fr

Odůvodnění

Pouze oprávněný lékař by měl být oprávněn stanovit, že státní příslušník třetí země není 
schopen vycestovat ani není schopen převozu kvůli svému tělesnému stavu nebo duševní 
způsobilosti. Takové rozhodnutí nemůže být čistě správní.

Pozměňovací návrh, který předložili Giusto Catania a Vittorio Agnoletto

Pozměňovací návrh 137
Čl. 8 odst. 2 písm. aa) (nové)

aa) zdravotní důvody, jako je potřeba léčby 
vážné nemoci, kterou má členský stát 
pacientovi poskytnout za stejných podmínek 
jako svým státním příslušníkům;

Or. it

Odůvodnění

Ochrana práva na zdraví musí být prioritou.
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Pozměňovací návrh, který předložil Jean Lambert

Pozměňovací návrh 138
Čl. 8 odst. 2 písm. aa) (nové)

aa) neschopnost zaručit státnímu 
příslušníku třetí země, který je vážně 
nemocný, skutečný a nezbytný přístup 
k lékařskému ošetření v zemi, do níž se má 
vrátit;

Or. en

Odůvodnění

Zdraví státního příslušníka třetí země nesmí být výkonem rozhodnutí o návratu nikdy 
ohroženo.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 139
Čl. 8 odst. 2 písm. c)

c) nedostatečná jistota, že nezletilé osoby 
bez doprovodu bude možno předat 
rodinnému příslušníkovi, rovnocennému 
zástupci, poručníkovi nezletilé osoby nebo 
příslušnému úředníkovi země návratu 
v místě opuštění území nebo po příjezdu 
poté, co se vyhodnotí podmínky, do kterých 
nezletilá osoba bude vrácena, jestliže budou 
tyto okolnosti i nadále trvat.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Ve shodě s pozměňovacím návrhem 8.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 140
Čl. 8 odst. 2 písm. ca) (nové)
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ca) pokud není možné s absolutní jistotou 
zjistit totožnost, občanství a zemi původu 
státního příslušníka třetí země;

Or. it

Odůvodnění

Skutečná totožnost státního příslušníka třetí země musí být stanovena bez jakýchkoli 
pochybností.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 141
Čl. 8 odst. 2 písm. cb) (nové)

cb) pokud objektivní a subjektivní faktory 
brání tomu, aby byl státní příslušník třetí 
země přijat zpět do své země původu za 
humánních podmínek a s plným 
respektováním základních práv, a to 
v souladu s povinnostmi vycházejícími 
z mezinárodními práva.

Or. it

Odůvodnění

Skutečná totožnost státního příslušníka třetí země musí být stanovena bez jakýchkoli 
pochybností.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 142
Čl. 8 odst. 2 písm. ca) (nové)

ca) pokud vnitrostátní úřady nejsou při 
řízení o návratu schopny určit zemi původu 
dotčené osoby;

Or. fr
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Odůvodnění

Zde je cílem zahrnout případ osob bez státní příslušnosti, který by měl být v ustanoveních 
tohoto návrhu zmíněn.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 143
Čl. 8 odst. 2 písm. cb) (nové)

cb) pokud existují jakékoli vážné důvody 
domnívat se, že by vyhoštění vedlo ke 
kolektivnímu vyhoštění v rozporu 
s článkem 4 protokolu 4 Evropské úmluvy o 
lidských právech, který kolektivní vyhoštění 
zakazuje.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží zabránit jakémukoli porušování lidských práv ve smyslu 
Evropské úmluvy o lidských právech v případě společných vyhoštění. Jak ve svém rozhodnutí 
ze dne 5. února2002 ve věci Conka stanovil Evropský soud pro lidská práva, skutečnost, že 
okolnosti osoby byly uváženy individuálně, není dostačující. Měl by se vzít v úvahu způsob, 
jakým je vyhoštění zorganizováno (publicita, velký počet osob téže národnosti, stereotypní 
rozhodnutí apod.), aby bylo zajištěno, že vyhoštění nepovede ke kolektivnímu vyhoštění. 
Pokud zůstávají jakékoli pochybnosti, mělo by být vyhoštění odloženo.

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Lambert

Pozměňovací návrh 144
Čl. 8 odst. 2 písm. ca) (nové)

ca) jiné výjimečné okolnosti.

Or. en

Odůvodnění

Seznam by měl zahrnovat nepředvídané případy.
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Pozměňovací návrh, který předložila Jeanine Hennis-Plasschaert

Pozměňovací návrh 145
Čl. 8 odst. 3

3. Jestliže se výkon rozhodnutí o návratu 
nebo výkon rozhodnutí o vyhoštění odloží 
podle článku 1 a 2, lze vzhledem/za účelem 
předcházení nebezpečí skrývání se před 
spravedlností některé povinnosti, jako 
pravidelné hlášení orgánům, složení finanční 
záruky, předložení dokladů nebo povinnosti 
pobývat na určitém místě, uložit dotčenému 
státnímu příslušníku třetí země.

3. Jestliže se výkon rozhodnutí o návratu 
nebo výkon rozhodnutí o vyhoštění odloží 
podle článku 1 a 2, lze vzhledem/za účelem 
předcházení nebezpečí skrývání se před 
spravedlností některé povinnosti, jako 
pravidelné hlášení orgánům, složení finanční 
záruky, předložení dokladů nebo povinnosti 
pobývat na určitém místě, uložit dotčenému 
státnímu příslušníku třetí země. Při 
rozhodování o povaze zvláštních povinností 
se musí věnovat zvláštní pozornost 
konkrétní situaci zranitelných osob.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 146
Čl. 8 odst. 3

3. Jestliže se výkon rozhodnutí o návratu 
nebo výkon rozhodnutí o vyhoštění odloží 
podle článku 1 a 2, lze vzhledem/za účelem 
předcházení nebezpečí skrývání se před 
spravedlností některé povinnosti, jako 
pravidelné hlášení orgánům, složení 
finanční záruky, předložení dokladů nebo 
povinnosti pobývat na určitém místě, uložit 
dotčenému státnímu příslušníku třetí země.

3. Jestliže se výkon rozhodnutí o návratu 
nebo výkon rozhodnutí o vyhoštění odloží 
podle článku 1 a 2, lze některé povinnosti, 
jako pravidelné hlášení orgánům nebo 
povinnosti pobývat na místě dle vlastní 
volby státního příslušníka třetí země, uložit 
dotčenému státnímu příslušníku třetí země.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 147
Článek 9
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Článek 9

Zákaz opětovného vstupu

vypouští se

1. Rozhodnutí o vyhoštění obsahují zákaz 
opětovného vstupu po dobu nejvýše 5 let.
Rozhodnutí o návratu mohou obsahovat 
zákaz opětovného vstupu.
2. Délka zákazu opětovného vstupu se určí 
po řádném uvážení všech významných 
okolností jednotlivého případu, a zejména 
jestliže dotčený státní příslušník třetí země:
a) je osobou, na kterou se rozhodnutí o 
vyhoštění vztahuje poprvé,
b) je osobou, na kterou se vztahovala již 
alespoň dvě rozhodnutí o vyhoštění,
c) vstoupil na území členského státu během 
zákazu opětovného vstupu,
d) představuje ohrožení veřejné bezpečnosti 
a veřejného pořádku.
Zákaz opětovného vstupu lze vydat na dobu 
delší než 5 let, jestliže dotčený státní 
příslušník třetí země představuje vážné 
ohrožení veřejné bezpečnosti a veřejného 
pořádku.
3. Zákaz opětovného vstupu lze zrušit 
zejména v takových případech, kdy dotčený 
státní příslušník třetí země:
a) je osobou, na kterou se rozhodnutí o 
návratu nebo rozhodnutí o vyhoštění 
vztahuje poprvé,
b) po vycestování podal zprávu 
konzulárnímu úřadu členského státu,
c) uhradil všechny náklady vzniklé 
z předchozího řízení o návratu.
4. Zákaz opětovného vstupu lze výjimečně a 
dočasně odložit ve vhodných konkrétních 
případech.
5. Ustanovení odstavců 1 až 4 se použijí, 
aniž je dotčeno právo na azyl v jednom 
členském státě.

Or. it
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Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 148
Čl. 9 odst. 1 pododstavec 1

1. Rozhodnutí o vyhoštění obsahují zákaz 
opětovného vstupu po dobu nejvýše 5 let.

1. Po individuálním hodnocení mohou 
rozhodnutí o vyhoštění obsahovat zákaz 
opětovného vstupu po dobu nejvýše 5 let.
Taková rozhodnutí jsou odůvodněna a je 
možné se proti nim odvolat. 

Or. fr

Odůvodnění

Znění tohoto článku navržené Komisi nesplňuje zásadu přiměřenosti, jelikož stanovuje 
systematický zákaz. Pozměňovací návrh omezuje jeho rozsah, aby bylo zajištěno, že 
rozhodnutí o vyhoštění budou odůvodněna a že budou moci být podávána účinná odvolání.

Pozměňovací návrh, který předložila Jeanine Hennis-Plasschaert

Pozměňovací návrh 149
Čl. 9 odst. 1 pododstavec 1

1. Rozhodnutí o vyhoštění obsahují zákaz 
opětovného vstupu po dobu nejvýše 5 let.

1. Rozhodnutí o vyhoštění mohou 
obsahovat zákaz opětovného vstupu po dobu 
nejvýše 5 let.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Lambert

Pozměňovací návrh 150
Čl. 9 odst. 1 pododstavec 1

1. Rozhodnutí o vyhoštění obsahují zákaz 
opětovného vstupu po dobu nejvýše 5 let.

1. Rozhodnutí o vyhoštění mohou 
obsahovat zákaz opětovného vstupu po dobu 
nejvýše 5 let.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o vyhoštění, jakož i rozhodnutí o návratu mohou, ale nikdy nesmí automaticky 
obsahovat zákaz opětovného vstupu.
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Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 151
Čl. 9 odst. 1

1. Rozhodnutí o vyhoštění obsahují zákaz 
opětovného vstupu po dobu nejvýše 5 let.
Rozhodnutí o návratu mohou obsahovat 
zákaz opětovného vstupu.

1. Rozhodnutí o vyhoštění mohou 
obsahovat zákaz opětovného vstupu po dobu 
nejvýše 5 let nebo po takovou dobu, dokud 
není státní příslušník třetí země schopen 
ukázat, že má příležitost získat právo na 
legální pobyt v některém členském státě 
EU. Za žádných okolností nesmí zákaz 
opětovného vstupu omezit všeobecné právo 
na využití práva na azyl a jiné formy 
humanitární ochrany v souladu 
s mezinárodním právem. Rozhodnutí o 
návratu mohou obsahovat zákaz opětovného 
vstupu zahrnující období delší než 5 let 
pouze v případě, že je ohrožena veřejná 
politika nebo veřejná bezpečnost.

Or. it

Odůvodnění

Nezbytné vyjasnění.

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Lambert

Pozměňovací návrh 152
Čl. 9 odst. 2 pododstavec 1 písm. d) a pododstavec 2

d) představuje ohrožení veřejné 
bezpečnosti a veřejného pořádku.

d) představuje prokázané ohrožení veřejné 
bezpečnosti a veřejného pořádku.

Zákaz opětovného vstupu lze vydat na 
dobu delší než 5 let, jestliže dotčený státní 
příslušník třetí země představuje vážné 
ohrožení veřejné bezpečnosti a veřejného 
pořádku.

Zákaz opětovného vstupu lze vydat na 
dobu delší než 5 let, jestliže dotčený státní 
příslušník třetí země představuje 
prokázané, vážné ohrožení veřejné 
bezpečnosti a veřejného pořádku.

Or. en
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Odůvodnění

Zákaz opětovného vstupu by měl být vždy stanoven v souvislosti s prokázaným ohrožením bez 
ponechání prostoru pro výklad.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 153
Čl. 9 odst. 2 písm. d) a pododstavec 2

d) představuje ohrožení veřejné bezpečnosti 
a veřejného pořádku.

d) představuje ohrožení veřejné bezpečnosti 
a veřejného pořádku.

Zákaz opětovného vstupu lze vydat na dobu 
delší než 5 let, jestliže dotčený státní 
příslušník třetí země představuje vážné 
ohrožení veřejné bezpečnosti a veřejného 
pořádku.

Zákaz opětovného vstupu lze vydat na dobu 
delší než 5 let pouze tehdy, jestliže dotčený 
státní příslušník třetí země představuje vážné 
ohrožení veřejné bezpečnosti a veřejného 
pořádku.

Or. it

Odůvodnění

Nezbytné vyjasnění.

Pozměňovací návrh, který předložil Mihael Brejc

Pozměňovací návrh 154
Čl. 9 odst. 3

3. Zákaz opětovného vstupu lze zrušit 
zejména v takových případech, kdy dotčený 
státní příslušník třetí země:
a) je osobou, na kterou se rozhodnutí o 
návratu nebo rozhodnutí o vyhoštění 
vztahuje poprvé,
b) po vycestování podal zprávu 
konzulárnímu úřadu členského státu,
c) uhradil všechny náklady vzniklé 
z předchozího řízení o návratu.

vypouští se

Or. sl
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Odůvodnění

Možnost zrušení zákazu opětovného vstupu musí být řešena případ od případu a neměla by 
být nikdy ovlivněna možností nahradit náklady vzniklé uložením takového opatření, protože to 
by organizátory nelegálních překročení hranic prostě vybízelo k tomu, aby od státních 
příslušníků třetích zemí požadovali za nelegální překročení hranice více peněz, za které by si 
pak mohli koupit jakýkoli zákaz vstupu pro organizátory těchto činností. To by pouze zvýšilo 
vykořisťování státních příslušníků třetích zemí.

Pozměňovací návrh, který předložila Edith Mastenbroek

Pozměňovací návrh 155
Čl. 9 odst. 3

Zákaz opětovného vstupu lze zrušit zejména 
v takových případech, kdy dotčený státní 
příslušník třetí země:

Zákaz opětovného vstupu lze zrušit kdykoli, 
pokud uprchlík zažádá o azyl nebo o 
povolení k pobytu nebo o obnovení.

a) je osobou, na kterou se rozhodnutí o 
návratu nebo rozhodnutí o vyhoštění 
vztahuje poprvé,

b) po vycestování podal zprávu 
konzulárnímu úřadu členského státu,

c) uhradil všechny náklady vzniklé 
z předchozího řízení o návratu.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 156
Čl. 9 odst. 3 úvodní věta

3. Zákaz opětovného vstupu lze zrušit 
zejména v takových případech, kdy dotčený 
státní příslušník třetí země:

3. Zákaz opětovného vstupu lze kdykoli 
zrušit zejména v takových případech, kdy 
dotčený státní příslušník třetí země:

Or. fr

Odůvodnění

Výslovné spojení zrušení zákazu opětovného vstupu s úhradou nákladů na řízení o návratu by 
mohlo vést k neospravedlněné pozitivní diskriminaci ve prospěch majetnějších osob, nebo 
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dokonce sítí dobře situovaných pašeráků.
Mělo by být možné požádat o zrušení zákazu opětovného vstupu na hranicích a na 
konzulárních úřadech v zahraničí a vzít v úvahu vývoj situace dané osoby v její zemi návratu.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 157
Čl. 9 odst. 3 písm. ba) (nové)

ba) je osobou, jejíž život je ohrožen kvůli 
změnám v její zemi návratu spojeným 
s rizikem pronásledování.
Rozhodnutí o zrušení přijaté členským 
státem je účinné v celé Unii.

Or. fr

Odůvodnění

Výslovné spojení zrušení zákazu opětovného vstupu s úhradou nákladů na řízení o návratu by 
mohlo vést k neospravedlněné pozitivní diskriminaci ve prospěch majetnějších osob, nebo 
dokonce sítí dobře situovaných pašeráků.
Mělo by být možné požádat o zrušení zákazu opětovného vstupu na hranicích a na 
konzulárních úřadech v zahraničí a vzít v úvahu vývoj situace dané osoby v její zemi návratu.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 158
Čl. 9 odst. 3 písm. c)

c) uhradil všechny náklady vzniklé 
z předchozího řízení o návratu.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Výslovné spojení zrušení zákazu opětovného vstupu s úhradou nákladů na řízení o návratu by 
mohlo vést k neospravedlněné pozitivní diskriminaci ve prospěch majetnějších osob, nebo 
dokonce sítí dobře situovaných pašeráků.
Mělo by být možné požádat o zrušení zákazu opětovného vstupu na hranicích a na 
konzulárních úřadech v zahraničí a vzít v úvahu vývoj situace dané osoby v její zemi návratu.
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Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 159
Čl. 9 odst. 3 písm. ca) (nové)

ca) může být po politických/hospodářských 
změnách v jeho zemi původu během trvání 
zákazu způsobilý ke všem formám 
mezinárodní ochrany.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Lambert

Pozměňovací návrh 160
Čl. 9 odst. 3 pododstavec 2 (nový)

Zákaz opětovného vstupu může být též 
zrušen, pokud existují jiné pozitivní důvody 
pro jeho zrušení.

Or. en

Odůvodnění

Možnost zrušení by měla být vždy ponechána otevřená pozitivním změnám v situaci státního 
příslušníka třetí země, který má opětovně vstoupit do EU.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 161
Čl. 9 odst. 4

4. Zákaz opětovného vstupu lze výjimečně a 
dočasně odložit ve vhodných konkrétních 
případech.

4. Zákaz opětovného vstupu lze odložit ve 
vhodných konkrétních případech, pokud již 
neexistuje ohrožení veřejného pořádku či 
veřejné bezpečnosti.

Or. it

Odůvodnění

Znění, které je ve větším souladu s cíli směrnice.
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Pozměňovací návrh, který předložil Jean Lambert

Pozměňovací návrh 162
Čl. 9 odst. 4

4. Zákaz opětovného vstupu lze výjimečně a 
dočasně odložit ve vhodných konkrétních 
případech.

4. Zákaz opětovného vstupu lze výjimečně a 
dočasně odložit nebo zcela zrušit ve 
vhodných konkrétních případech.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být zmíněna možnost úplného zrušení zákazu opětovného vstupu.

Pozměňovací návrh, který předložila Edith Mastenbroek

Pozměňovací návrh 163
Čl. 9 odst. 5

5. Ustanovení odstavců 1 až 4 se použijí, 
aniž je dotčeno právo na azyl v jednom 
členském státě.

5. Ustanovení odstavců 1 až 4 se použijí, 
aniž je dotčeno právo na azyl nebo na 
podání žádosti o povolení k pobytu 
v jednom členském státě. Skutečnost, že se 
na státního příslušníka třetí země vztahuje 
zákaz opětovného vstupu se v jeho žádosti o 
azyl nebo o povolení k pobytu nebere 
v úvahu. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 164
Čl. 9 odst. 5

5. Ustanovení odstavců 1 až 4 se použijí, 
aniž je dotčeno právo na azyl v jednom 
členském státě.

5. Ustanovení odstavců 1 až 4 se použijí, 
aniž je dotčeno právo na azyl nebo 
mezinárodní ochranu v jednom členském 
státě.

Or. it
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Odůvodnění

Znění, které je ve větším souladu s cíli směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 165
Čl. 10 odst. 1

1. Jestliže členské státy použijí donucovací 
opatření při výkonu vyhoštění státního 
příslušníka třetí země, který při vyhoštění 
klade odpor, jsou tato opatření přiměřená a 
nepřekročí úměrnou míru. Provedou se
v souladu se základními právy a za 
náležitého respektování důstojnosti 
dotčeného státního příslušníka třetí země.

1. Jestliže členské státy musí jako poslední 
řešení použít donucovací opatření při 
výkonu vyhoštění státního příslušníka třetí 
země, který při vyhoštění klade odpor, jsou 
tato opatření přiměřená a nepřekročí 
úměrnou míru. V nejlepším zájmu státního 
příslušníka třetí země, na kterého se 
vztahuje řízení o vyhoštění, a v zájmu 
bezpečnostních zástupců provádějících toto 
vyhoštění se provedou v souladu se 
základními právy a za náležitého 
respektování důstojnosti dotčeného státního 
příslušníka třetí země a s 20 pokyny o 
návratu přijatými Výborem ministrů Rady 
Evropy ve dnech 20.-22. října 2004.

Or. fr

Odůvodnění

Použití síly by za žádných okolností nemělo být systematické. Kromě toho, pokud pravidelně 
dochází k závažnému porušování lidských práv v průběhu vyhoštění, měl by být vytvořen 
závazný evropský kodex chování o používání síly orgány odpovědnými za provádění 
vyhoštění, a to na základě textů OSN a Rady Evropy.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 166
Čl. 10 odst. 1

1. Jestliže členské státy použijí donucovací 
opatření při výkonu vyhoštění státního 
příslušníka třetí země, který při vyhoštění 
klade odpor, jsou tato opatření přiměřená a 
nepřekročí úměrnou míru. Provedou se 

1. Jestliže členské státy použijí donucovací 
opatření při výkonu vyhoštění státního 
příslušníka třetí země, který při vyhoštění 
klade odpor, jsou tato opatření přiměřená a 
nikdy nezahrnují použití síly. Provedou se 
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v souladu se základními právy a za 
náležitého respektování důstojnosti 
dotčeného státního příslušníka třetí země.

v souladu se základními právy a za 
náležitého respektování důstojnosti 
dotčeného státního příslušníka třetí země, 
který je ve všech případech v přiměřené 
lhůtě řádně informován o řízení o 
vyhoštění, opatřeních, itineráři a místě 
určení.

Or. it

Odůvodnění

Znění, které je ve větším souladu s cíli směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložila Jeanine Hennis-Plasschaert

Pozměňovací návrh 167
Čl. 10 odst. 1

1. Jestliže členské státy použijí donucovací 
opatření při výkonu vyhoštění státního 
příslušníka třetí země, který při vyhoštění 
klade odpor, jsou tato opatření přiměřená a 
nepřekročí úměrnou míru. Provedou se 
v souladu se základními právy a za 
náležitého respektování důstojnosti 
dotčeného státního příslušníka třetí země.

1. Jestliže členské státy použijí donucovací 
opatření při výkonu vyhoštění státního 
příslušníka třetí země, který při vyhoštění 
klade odpor, jsou tato opatření přiměřená a 
nepřekročí úměrnou míru. Provedou se 
v souladu se základními právy a za 
náležitého respektování důstojnosti 
dotčeného státního příslušníka třetí země. 
Donucovací opatření by se měla používat 
pouze jako poslední řešení a neměla by být 
využita při vyhošťování zranitelných osob.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Lambert
Pozměňovací návrh 168

Čl. 10 odst. 1

1. Jestliže členské státy použijí donucovací 
opatření při výkonu vyhoštění státního 
příslušníka třetí země, který při vyhoštění 
klade odpor, jsou tato opatření přiměřená a 
nepřekročí úměrnou míru. Provedou se 
v souladu se základními právy a za 

1. Jestliže členské státy použijí donucovací 
opatření při výkonu vyhoštění státního 
příslušníka třetí země, který při vyhoštění 
klade odpor, jsou tato opatření přiměřená a 
nepřekročí úměrnou míru. Provedou se 
v souladu se základními právy a za 
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náležitého respektování důstojnosti 
dotčeného státního příslušníka třetí země.

náležitého respektování důstojnosti 
dotčeného státního příslušníka třetí země a 
měly by být otevřeny individuálnímu a 
nezávislému zkoumání..

Or. en

Odůvodnění

Individuální a nezávislé kontroly při použití síly by měly být exkluzivně zmíněny.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 169
Čl. 10 odst. 1a (nový)

1a. Vyhoštění provádějí úředníci vyškolení 
na provádění takových činností, v jasném
právním rámci poskytujícím podrobné 
vymezení prostředků a podmínek, za 
kterých mohou být donucovací opatření 
použita. Taková opatření nesmí za žádných 
okolností spočívat v částečném či úplném 
ucpání dýchacího ústrojí, jehož výsledkem 
může být asfyxie.

Or. fr

Odůvodnění

Náležité vyškolení a jasná pravidla jsou nezbytné v zájmu úředníků, kteří provádějí vyhoštění, 
a v zájmu osob, které jsou vyhošťovány.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 170
Čl. 10 odst. 1b (nový)

1b. Členské státy by měly pro účely 
předcházení kolektivnímu vyhoštění 
v souladu s článkem 19 Charty základních 
práv Evropské unie o vyhoštění, vyhnání 
nebo vydání jinému státu a s článkem 4 
protokolu 4 Evropské úmluvy o lidských 
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právech, které taková vyhoštění zakazují, 
zejména při organizaci skupinových letů, 
přijmout společný mechanismus pro 
sledování.

Or. fr

Odůvodnění

Vytvoření společného mechanismu pro sledování vyhošťování by splnilo přání členských 
států, aby byly jejich závazky podle Evropské úmluvy o lidských právech ctěny v kontextu 
řízení o návratu.

Pozměňovací návrh, který předložily Adeline Hazan a Martine Roure

Pozměňovací návrh 171
Čl. 10 odst. 1c (nový)

1c. Členské státy zajistí, aby při řízení o 
návrat, zejména při řízení o vyhoštění, byly 
přítomny nevládní organizace.

Or. fr

Odůvodnění

Přítomnost nevládních organizací během řízení o návratu je zárukou ochoty členských států 
zajistit, aby vyhoštěné osoby byly vraceny s náležitým respektováním jejich důstojnosti 
v souladu s příslušnými mezinárodními úmluvami; jejich práce je nezbytná pro řádné 
provádění řízení týkajících se státních příslušníků třetích zemí, jejichž problémy znají nejlépe 
a s jejichž řešením mohou pomoci.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 172
Čl. 10 odst. 2

2. Při výkonu vyhoštění členské státy 
přihlédnou ke společným pokynům pro 
bezpečnost při společném vrácení leteckou 
cestou, které jsou připojeny k rozhodnutí 
2004/573/ES.

2. Při výkonu vyhoštění členské státy 
přihlédnou ke společným pokynům pro 
bezpečnost při společném vrácení leteckou 
cestou, které jsou připojeny k rozhodnutí 
2004/573/ES, a předcházejí kolektivním 
vyhoštěním a řízením, která zdánlivě slouží 
k vyhoštění jednotlivců, ale jsou 



AM\630827CS.doc 61/87 PE 378.672v01-00
Externí překlad

CS

uplatňována kolektivně.

Or. it

Odůvodnění

Znění, které je ve větším souladu s cíli směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 173
Čl. 10 odst. 2a (nový)

2a. Pokud je přijato rozhodnutí o návratu 
s cílem zajistit a sledovat společenské a 
ekonomické opětovné začlenění vracející se 
osoby v zemi původu, vypracuje Komise 
plán ad hoc spolupráce s každým třetím 
státem, zaručující respektování základních 
práv vracející se osoby.

Or. it

Odůvodnění

Pro doplnění politiky EU o vracení.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 174
Čl. 11 odst. 1 pododstavec 1

1. Rozhodnutí o návratu a o vyhoštění se 
vydají v písemné podobě.

1. Rozhodnutí o návratu a o vyhoštění se 
vydají v písemné podobě v přiměřené lhůtě 
po oficiálním rozhodnutí soudních orgánů 
ve všech případech za přítomnosti právního 
zástupce, který jedná jménem státního 
příslušníka třetí země.

Or. it

Odůvodnění

Pro doplnění politiky EU o vracení.
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Pozměňovací návrh, který předložily Adeline Hazan a Martine Roure

Pozměňovací návrh 175
Čl. 11 odst. 1

1. Rozhodnutí o návratu a o vyhoštění se 
vydají v písemné podobě.

1. Rozhodnutí o návratu a o vyhoštění se 
vydají v písemné podobě v jazyce, kterému 
státní příslušník třetí země rozumí.

Členské státy zajistí, aby se v rozhodnutí 
uvedly věcné i právní důvody a aby dotčený 
státní příslušník třetí země byl písemně 
informován o dostupných opravných 
prostředcích.

Členské státy zajistí, aby se v rozhodnutí 
uvedly věcné i právní důvody a aby dotčený 
státní příslušník třetí země byl písemně 
informován o dostupných opravných 
prostředcích.

Or. fr

Odůvodnění

S cílem zajistit náležitý průběh řízení je důležité, aby osoba, jíž se rozhodnutí o 
návratu/rozhodnutí o vyhoštění týká, byla schopná rozhodnutí přijatému v souvislosti s ní 
porozumět. (Zbývající část odůvodnění se netýká českého znění.)

Pozměňovací návrh, který předložila Edith Mastenbroek

Pozměňovací návrh 176
Čl. 11 odst. 1 první věta

1. Rozhodnutí o návratu a o vyhoštění se 
vydají v písemné podobě.

1. Rozhodnutí o návratu, rozhodnutí o 
vyhoštění a zákazy opětovného vstupu se 
vydají v písemné podobě v jazyce, kterému 
dotčený státní příslušník třetí země rozumí.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Lambert
Pozměňovací návrh 177

Čl. 11 odst. 1

1. Rozhodnutí o návratu a o vyhoštění se 
vydají v písemné podobě. 

1. Rozhodnutí o návratu a o vyhoštění se 
vydají a poskytují v písemné podobě 
v jazyce, který osoba, na kterou se 
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rozhodnutí vztahují, umí.
Členské státy zajistí, aby se v rozhodnutí 
uvedly věcné i právní důvody a aby dotčený 
státní příslušník třetí země byl písemně
informován o dostupných opravných 
prostředcích.

Členské státy zajistí, aby se v rozhodnutí 
uvedly věcné i právní důvody a aby dotčený 
státní příslušník třetí země písemně obdržel
dostupné opravné prostředky.

Or. en

Odůvodnění

Je nevyhnutelné, aby rozhodnutí o návratu s vážnými důsledky pro osobu byla vydávána 
v jazyce, kterému osoba rozumí.

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Lambert

Pozměňovací návrh 178
Čl. 11 odst. 2

2. Členské státy na požádání poskytnou 
písemný nebo ústní překlad hlavních prvků 
rozhodnutí o návratu a/nebo rozhodnutí o 
vyhoštění v takovém jazyce, o kterém lze 
oprávněně předpokládat, že mu státní 
příslušník třetí země porozumí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu změn čl. 11 odst. 1 by byl odstavec 2 zbytečný.

Pozměňovací návrh, který předložila Giusto Catania

Pozměňovací návrh 179
Čl. 11 odst. 2

2. Členské státy na požádání poskytnou 
písemný nebo ústní překlad hlavních prvků
rozhodnutí o návratu a/nebo rozhodnutí o 
vyhoštění v takovém jazyce, o kterém lze 
oprávněně předpokládat, že mu státní 
příslušník třetí země porozumí.

2. Členské státy na požádání poskytnou 
písemný nebo ústní překlad rozhodnutí o 
návratu a/nebo rozhodnutí o vyhoštění 
v takovém jazyce, kterému jsou státní 
příslušník třetí země a jeho právní zástupce 
schopni porozumět.
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Or. it

Odůvodnění

Tato ochrana je nezbytná z toho důvodu, aby bylo zajištěno, že právní řízení budou vedena 
spravedlivým způsobem.

Pozměňovací návrh, který předložila Edith Mastenbroek

Pozměňovací návrh 180
Čl. 11 odst. 2

2. Členské státy na požádání poskytnou 
písemný nebo ústní překlad hlavních prvků
rozhodnutí o návratu a/nebo rozhodnutí o 
vyhoštění v takovém jazyce, o kterém lze 
oprávněně předpokládat, že mu státní 
příslušník třetí země porozumí.

2. Členské státy poskytnou písemný nebo 
ústní překlad rozhodnutí o návratu,
rozhodnutí o vyhoštění a/nebo zákazu o 
opětovném vstupu v takovém jazyce, 
kterému státní příslušník třetí země 
porozumí.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 181
Čl. 11 odst. 2

2. Členské státy na požádání poskytnou 
písemný nebo ústní překlad hlavních prvků 
rozhodnutí o návratu a/nebo rozhodnutí o 
vyhoštění v takovém jazyce, o kterém lze 
oprávněně předpokládat, že mu státní 
příslušník třetí země porozumí.

2. Členské státy poskytnou písemný nebo 
ústní překlad hlavních prvků rozhodnutí o 
návratu a/nebo rozhodnutí o vyhoštění 
v takovém jazyce, kterému státní příslušník 
třetí země porozumí.

Or. fr

Odůvodnění

Písemný nebo ústní překlad hlavních prvků rozhodnutí o návratu a rozhodnutí o vyhoštění 
musí být poskytován systematicky, a nikoli pouze na požádání: to je nezbytné pro zajištění 
toho, aby bylo účinné jakékoli odvolání a aby byl státní příslušník třetí země plně informován 
o důvodech pro přijaté rozhodnutí v jeho souvislosti a o řízeních, která budou následovat.
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Pozměňovací návrh, který předložila Jeanine Hennis-Plasschaert

Pozměňovací návrh 182
Čl. 11 odst. 2

2. Členské státy na požádání poskytnou 
písemný nebo ústní překlad hlavních prvků 
rozhodnutí o návratu a/nebo rozhodnutí o 
vyhoštění v takovém jazyce, o kterém lze 
oprávněně předpokládat, že mu státní 
příslušník třetí země porozumí.  

2. Členské státy poskytnou písemný nebo 
ústní překlad hlavních prvků rozhodnutí o 
návratu a/nebo rozhodnutí o vyhoštění 
v takovém jazyce, o kterém lze oprávněně 
předpokládat, že mu státní příslušník třetí 
země porozumí.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 183
Čl. 12 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby dotčený státní 
příslušník třetí země měl právo na podání 
soudního opravného prostředku u soudu 
nebo tribunálu s cílem odvolat se proti 
rozhodnutí o návratu a/nebo rozhodnutí o 
vyhoštění nebo požádat o přezkoumání.

1. Členské státy zajistí, aby dotčený státní 
příslušník třetí země měl právo na podání 
soudního opravného prostředku u soudu 
nebo tribunálu s cílem odvolat se proti 
rozhodnutí o návratu, rozhodnutí o 
vyhoštění, rozhodnutí o pokračující vazbě 
nebo zákazu opětovného vstupu nebo 
požádat o přezkoumání.

Or. fr

Odůvodnění

Každá osoba, která je držena ve vazbě, by měla být oprávněna podat odvolání, na jehož 
základě by měl soud rozhodnout, zda je její zadržování zákonné, a nařídit její propuštění, 
pokud je nezákonné.
Podobně platí, že by mělo být možné se odvolat proti zákazu opětovného vstupu, a to 
vzhledem k dramatickým důsledkům, jaké může mít.
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Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 184
Čl. 12 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby dotčený státní 
příslušník třetí země měl právo na podání 
soudního opravného prostředku u soudu 
nebo tribunálu s cílem odvolat se proti 
rozhodnutí o návratu a/nebo rozhodnutí o 
vyhoštění nebo požádat o přezkoumání.

1. Členské státy zajistí, aby všichni dotčení
státní příslušníci třetí země měli právo na 
podání soudního opravného prostředku u 
soudu nebo tribunálu s cílem odvolat se proti 
rozhodnutí o návratu a/nebo rozhodnutí o 
vyhoštění nebo požádat o přezkoumání.

Or. it

Odůvodnění

Vylepšené znění.

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Lambert

Pozměňovací návrh 185
Čl. 12 odst. 2

2. Soudní opravný prostředek má buď
odkladný účinek nebo obsahuje právo 
státního příslušníka třetí země požádat o 
odklad výkonu rozhodnutí o návratu nebo 
rozhodnutí o vyhoštění, přičemž se výkon 
rozhodnutí o návratu nebo rozhodnutí o 
vyhoštění odloží, dokud rozhodnutí není 
potvrzeno nebo již nemůže být napadeno 
opravným prostředkem s odkladným 
účinkem.

2. Soudní opravný prostředek má odkladný 
účinek.

Or. en

Odůvodnění

Soudní opravný prostředek má odkladný účinek s cílem omezit negativní účinky a zvláštní 
náklady rozhodnutí o návratu v případě, že je zrušeno.

Pozměňovací návrh, který předložil Mihael Brejc

Pozměňovací návrh 186
Čl. 12 odst. 2
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2. Soudní opravný prostředek má buď 
odkladný účinek nebo obsahuje právo 
státního příslušníka třetí země požádat o 
odklad výkonu rozhodnutí o návratu nebo 
rozhodnutí o vyhoštění, přičemž se výkon 
rozhodnutí o návratu nebo rozhodnutí o 
vyhoštění odloží, dokud rozhodnutí není 
potvrzeno nebo již nemůže být napadeno 
opravným prostředkem s odkladným 
účinkem.

2. Odvolací řízení pro státní příslušníky 
třetích zemí podle článku 6 této směrnice
má buď odkladný účinek nebo obsahuje 
právo státního příslušníka třetí země požádat 
o odklad výkonu rozhodnutí o návratu nebo 
rozhodnutí o vyhoštění, přičemž se výkon 
rozhodnutí o návratu nebo rozhodnutí o 
vyhoštění odloží, dokud rozhodnutí není 
potvrzeno nebo již nemůže být napadeno 
opravným prostředkem s odkladným 
účinkem.

Or. sl

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k článku 12 jsou ve shodě s pozměňovacími návrhy k článkům 6 a 7. 
Musí se vzít v úvahu konzistence práva EU. Článek 13 Schengenského hraničního kodexu
stanovuje zamítnutí vstupu a určuje, že odvolací řízení nepozastavuje výkon zamítnutí vstupu. 
To prostě znamená, že státní příslušník třetí země, který nesplňuje podmínky vstupu a pobytu 
na území členského státu, nemá právo na vstup a jeho odvolání nemůže odložit výkon řízení. 
Díky navrženému znění čl. 12 odst. 2 by státní příslušníci třetích zemí, kteří do země vstoupí 
nelegálně a nesplňují podmínky vstupu a pobytu na území členského státu, byli schopni 
odložit řízení o vyhoštění podáním odvolání. Z právního hlediska to zahrnuje stejnou 
kategorii státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují podmínky vstupu a pobytu, ale 
s nimiž by se zacházelo zcela jinak. Kromě toho by tento návrh vybízel k nelegálnímu 
překračování hranic, protože by tak měli více práv, a tudíž i větší příležitost zneužít řízení za 
účelem nelegálního získání vstupu do cílové země.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 187
Čl. 12 odst. 2

2. Soudní opravný prostředek má buď 
odkladný účinek nebo obsahuje právo 
státního příslušníka třetí země požádat o
odklad výkonu rozhodnutí o návratu nebo 
rozhodnutí o vyhoštění, přičemž se výkon 
rozhodnutí o návratu nebo rozhodnutí o 
vyhoštění odloží, dokud rozhodnutí není 
potvrzeno nebo již nemůže být napadeno 
opravným prostředkem s odkladným 
účinkem.

2. Soudní opravný prostředek zahrnuje 
okamžitý odklad výkonu rozhodnutí o 
návratu nebo rozhodnutí o vyhoštění, 
přičemž se výkon rozhodnutí o návratu nebo 
rozhodnutí o vyhoštění odloží, dokud 
rozhodnutí není potvrzeno nebo již nemůže 
být napadeno opravným prostředkem 
s odkladným účinkem.

Or. it
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Odůvodnění

Vylepšené znění.

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Lambert

Pozměňovací návrh 188
Čl. 12 odst. 2a (nový)

2a. Rozhodnutí o předběžné vazbě uvádějí 
faktické a právní důvody a vydávají se jako 
právní akt oddělený od rozhodnutí o 
návratu a vyhoštění.

Or. en

Odůvodnění

To je obecná norma ve veřejném správním právu a předchází svévolným rozhodnutím a 
automatickému vydávání.

Pozměňovací návrh, který předložil Mihael Brejc

Pozměňovací návrh 189
Čl. 12 odst. 2a (nový)

2a) Odvolací řízení pro státní příslušníky 
třetích zemí podle článku 7 této směrnice 
nepozastavuje provádění rozhodnutí o 
vyhoštění.

Or. sl

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k článku 12 jsou ve shodě s pozměňovacími návrhy k článkům 6 a 7. 
Musí se vzít v úvahu konzistence práva EU. Článek 13 Schengenského hraničního kodexu
stanovuje zamítnutí vstupu a určuje, že odvolací řízení nepozastavuje výkon zamítnutí vstupu. 
To prostě znamená, že státní příslušník třetí země, který nesplňuje podmínky vstupu a pobytu 
na území členského státu, nemá právo na vstup a jeho odvolání nemůže odložit výkon řízení. 
Díky navrženému znění čl. 12 odst. 2 by státní příslušníci třetích zemí, kteří do země vstoupí 
nelegálně a nesplňují podmínky vstupu a pobytu na území členského státu, byli schopni 
odložit řízení o vyhoštění podáním odvolání. Z právního hlediska to zahrnuje stejnou 
kategorii státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují podmínky vstupu a pobytu, ale 
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s nimiž by se zacházelo zcela jinak. Tento návrh by dále vybízel k nelegálnímu překračování 
hranic, protože by tak měli více práv. 

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 190
Čl. 12 odst. 3

3. Členské státy zajistí, aby dotčený státní 
příslušník třetí země měl možnost získat 
právní radu, právní zastoupení a v případě 
potřeby jazykovou pomoc. Právní pomoc je 
dostupná tomu, komu chybí dostatečné 
prostředky v tom smyslu, že této pomoci je 
třeba k zajištění účinného přístupu ke 
spravedlnosti.

3. Členské státy zcela jistě zajistí, aby pro 
dotčeného státního příslušníka třetí země
platila veškerá nezbytná řízení, aby měl
možnost získat právní radu, právní 
zastoupení a v případě potřeby jazykovou 
pomoc. Právní pomoc je dostupná tomu, 
komu chybí dostatečné prostředky.

Or. it

Odůvodnění

Vylepšené znění.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 191
Čl. 12 odst. 3

3. Členské státy zajistí, aby dotčený státní 
příslušník třetí země měl možnost získat 
právní radu, právní zastoupení a v případě 
potřeby jazykovou pomoc. Právní pomoc je 
dostupná tomu, komu chybí dostatečné 
prostředky v tom smyslu, že této pomoci je 
třeba k zajištění účinného přístupu ke 
spravedlnosti.

3. Členské státy zajistí, aby dotčený státní 
příslušník třetí země měl možnost získat 
právní radu, právní zastoupení a jazykovou 
pomoc. Právní pomoc je dostupná tomu, 
komu chybí dostatečné prostředky.

Or. fr

Odůvodnění

Lidem, kteří mají nedostatek zdrojů, by měla být poskytnuta pomoc pro pokrytí právních výloh 
bez ohledu na pravděpodobnosti přípustnosti. Potřebu takové finanční podpory nelze vážně 
posuzovat s přihlédnutím ke všem neočekávaným událostem během řízení. Nedostatek zdrojů 
by tudíž měl osobu automaticky opravňovat k právní pomoci.
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Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 192
Čl. 12 odst. 3a (nový)

3a. Členské státy zařídí opětovné začlenění 
státních příslušníků třetích zemí, jejichž 
odvolání je přijato.

Or. fr

Odůvodnění

Aby bylo zaručeno, že odvolání budou navzdory neodkladnému účinku účinná, je důležité, aby 
bylo zajištěno, že osoby, jejichž odvolání proti rozhodnutí o vyhoštění bylo úspěšné, mohou 
být repatriovány do dotčeného členského státu s náležitým respektování zásady nevracení.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 193
Čl. 13 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby podmínky 
pobytu těch státních příslušníků třetích zemí, 
u kterých byl výkon rozhodnutí o návratu 
prodloužen nebo kteří nemohou být 
vyhoštěni z důvodů uvedených v článku 8 
této směrnice, nebyly méně příznivé než 
podmínky stanovené v článcích 7 až 10, 
článku 15 a článcích 17 až 20 směrnice 
2003/9/ES.

1. Členské státy zajistí, aby podmínky 
pobytu těch státních příslušníků třetích zemí, 
u kterých byl výkon rozhodnutí o návratu 
prodloužen nebo kteří nemohou být 
vyhoštěni z důvodů uvedených v článku 8 
této směrnice, nebyly méně příznivé než 
podmínky stanovené v článcích 7 až 10, 
článku 15 a článcích 17 až 20 směrnice 
2003/9/ES; takové podmínky nesmí 
zahrnovat odnětí svobody pohybu ani 
správní vazbu.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložila Jeanine Hennis-Plasschaert

Pozměňovací návrh 194
Čl. 13 odst. 1
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Členské státy zajistí, aby podmínky pobytu 
těch státních příslušníků třetích zemí, u 
kterých byl výkon rozhodnutí o návratu 
prodloužen nebo kteří nemohou být 
vyhoštěni z důvodů uvedených v článku 8 
této směrnice, nebyly méně příznivé než 
podmínky stanovené v článcích 7 až 10, 
článku 15 a článcích 17 až 20 směrnice 
2003/9/ES.

Členské státy zajistí, aby podmínky pobytu 
těch státních příslušníků třetích zemí, u 
kterých byl výkon rozhodnutí o návratu 
prodloužen nebo kteří nemohou být 
vyhoštěni z důvodů uvedených v článku 8 
této směrnice, nebyly méně příznivé než 
podmínky stanovené v článcích 7 až 10, 
článku 15 a článcích 17 až 20 směrnice 
2003/9/ES. Stejné podmínky jsou udělovány 
státním příslušníků třetích zemí v průběhu 
dobrovolného odjezdu a státním 
příslušníkům třetích zemí čekajícím na 
odvolací řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 195
Čl. 13 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby podmínky 
pobytu těch státních příslušníků třetích zemí, 
u kterých byl výkon rozhodnutí o návratu 
prodloužen nebo kteří nemohou být 
vyhoštěni z důvodů uvedených v článku 8 
této směrnice, nebyly méně příznivé než 
podmínky stanovené v článcích 7 až 10, 
článku 15 a článcích 17 až 20 směrnice 
2003/9/ES.

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 196
Čl. 13 odst. 2

2. Členské státy poskytnou osobám 
uvedeným v odstavci 1 písemné potvrzení o 
tom, že výkon rozhodnutí o návratu byl 
odložen o určitou lhůtu nebo že rozhodnutí o 
vyhoštění se zatím nevykoná.

2. Členské státy poskytnou osobám 
uvedeným v odstavci 1 písemné potvrzení 
v jazyce, kterému jsou dotčená osoba nebo 
její právní zástupce schopni porozumět, o 
tom, že výkon rozhodnutí o návratu byl 
odložen o určitou lhůtu nebo že rozhodnutí o 



PE 378.672v01-00 72/87 AM\630827CS.doc
Externí překlad

CS

vyhoštění se zatím nevykoná.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 197
Čl. 13 odst. 2

2. Členské státy poskytnou osobám 
uvedeným v odstavci 1 písemné potvrzení o 
tom, že výkon rozhodnutí o návratu byl 
odložen o určitou lhůtu nebo že rozhodnutí o 
vyhoštění se zatím nevykoná.

2. Členské státy poskytnou osobám 
uvedeným v odstavci 1 písemné potvrzení 
v jazyce, kterému rozumí, o tom, že výkon 
rozhodnutí o návratu byl odložen o určitou 
lhůtu nebo že rozhodnutí o vyhoštění se 
zatím nevykoná.

Or. fr

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u čl. 11 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 198
Kapitola IV nadpis

ZAJIŠTĚNÍ ZA ÚČELEM VYHOŠTĚNÍ VAZBA ZA ÚČELEM VYHOŠTĚNÍ

Or. fr

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 199
Článek 14 nadpis

Předběžná vazba Vazba
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Or. fr

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 200
Článek 14

Předběžná vazba

1. Zavdávají-li vážné důvody příčinu 
k domněnce, že existuje nebezpečí skrývání 
se před spravedlností a jestliže by uplatnění 
méně závažných donucovacích opatření, 
jako pravidelné hlášení orgánům, složení 
finanční záruky, předložení dokladů, 
povinnosti pobývat na určitém místě či 
jiných preventivních opatření, nebylo 
dostatečně účinné, vezmou členské státy do 
předběžné vazby státního příslušníka třetí 
země, na kterého se vztahuje nebo bude
vztahovat rozhodnutí o vyhoštění či 
rozhodnutí o návratu.

Státním příslušníkům třetích zemí stejně 
jako státním příslušníkům Společenství 
nesmí být odňata jejich osobní svoboda 
nebo dán vazební trest za správní 
přestupek. Státní příslušníci třetích zemí 
mohou být drženi v předběžné vazbě, pouze 
pokud se na ně vztahuje právní řízení 
ohledně trestných činů spáchaných na 
území Evropské unie, a pouze se stejnými 
právními a procesními zárukami, jaké platí 
pro občany Evropské unie.

2. Rozhodnutí o předběžné vazbě vydají 
soudní orgány. V naléhavých případech je 
mohou vydat správní orgány, přičemž 
v takovém případě rozhodnutí o předběžné 
vazbě soudní orgány potvrdí do 72 hodin od 
výkonu předběžné vazby.
3. Soudní orgány alespoň jednou měsíčně 
přezkoumají rozhodnutí o předběžné vazbě.
4. Soudní orgány mohou předběžnou vazbu 
prodloužit nejvýše na dobu šesti měsíců.

Or. it

Odůvodnění

V současné době nepožívají státní příslušníci třetích zemí stejných právních záruk jako státní 
příslušníci Společenství. Stávající nesrovnalost v zacházení musí být napravena.
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Pozměňovací návrh, který předložila Edith Mastenbroek

Pozměňovací návrh 201
Čl. 14 odst. 1

1. Zavdávají-li vážné důvody příčinu
k domněnce, že existuje nebezpečí skrývání 
se před spravedlností a jestliže by uplatnění 
méně závažných donucovacích opatření, 
jako pravidelné hlášení orgánům, složení 
finanční záruky, předložení dokladů, 
povinnosti pobývat na určitém místě či 
jiných preventivních opatření, nebylo 
dostatečně účinné, vezmou členské státy do 
předběžné vazby státního příslušníka třetí 
země, na kterého se vztahuje nebo bude 
vztahovat rozhodnutí o vyhoštění či 
rozhodnutí o návratu.

1. Členské státy mohou zadržet státního 
příslušníka třetího státu za účelem 
vypovězení pouze v případě, že se na tuto 
osobu vztahuje rozhodnutí o vypovězení 
nebo rozhodnutí o návratu, a v případě, že 
příslušný soudní nebo správní orgán zjistí 
vážné důvody k domněnce, že existuje 
nebezpečí skrývání se před spravedlností a 
jestliže by uplatnění méně závažných 
donucovacích opatření, jako pravidelné 
hlášení orgánům, složení finanční záruky, 
předložení dokladů, povinnosti pobývat na 
určitém místě či jiných preventivních 
opatření, nebylo dostatečně účinné.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 202
Čl. 14 odst. 1

1. Zavdávají-li vážné důvody příčinu
k domněnce, že existuje nebezpečí skrývání 
se před spravedlností a jestliže by uplatnění 
méně závažných donucovacích opatření, 
jako pravidelné hlášení orgánům, složení 
finanční záruky, předložení dokladů, 
povinnosti pobývat na určitém místě či 
jiných preventivních opatření, nebylo 
dostatečně účinné, vezmou členské státy do 
předběžné vazby státního příslušníka třetí 
země, na kterého se vztahuje nebo bude
vztahovat rozhodnutí o vyhoštění či 
rozhodnutí o návratu.

1. Pokud soudní orgán nebo příslušná 
správa mají za to, že existují vážné důvody 
k domněnce, že existuje nebezpečí skrývání 
se před spravedlností a jestliže by uplatnění 
méně závažných donucovacích opatření, 
jako pravidelné hlášení orgánům, složení 
finanční záruky, předložení dokladů, 
povinnosti pobývat na určitém místě či 
jiných preventivních opatření, nebylo 
dostatečně účinné, mohou členské státy vzít 
do vazby státního příslušníka třetí země, na 
kterého se vztahuje rozhodnutí o vyhoštění 
či rozhodnutí o návratu.

Or. fr

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu 1.
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Jelikož se jedná o rozhodnutí zbavující někoho jeho svobody, je zásadní, aby ho přijal 
výhradně soudní orgán nebo příslušný správní orgán.

Pozměňovací návrh, který předložila Jeanine Hennis-Plasschaert

Pozměňovací návrh 203
Čl. 14 odst. 1

1. Zavdávají-li vážné důvody příčinu 
k domněnce, že existuje nebezpečí skrývání 
se před spravedlností a jestliže by uplatnění 
méně závažných donucovacích opatření, 
jako pravidelné hlášení orgánům, složení 
finanční záruky, předložení dokladů, 
povinnosti pobývat na určitém místě či 
jiných preventivních opatření, nebylo 
dostatečně účinné, vezmou členské státy do 
předběžné vazby státního příslušníka třetí 
země, na kterého se vztahuje nebo bude
vztahovat rozhodnutí o vyhoštění či 
rozhodnutí o návratu.

1. Zavdávají-li vážné důvody příčinu 
k domněnce, že existuje nebezpečí skrývání 
se před spravedlností a jestliže by uplatnění 
méně závažných donucovacích opatření, 
jako pravidelné hlášení orgánům, složení 
finanční záruky, předložení dokladů, 
povinnosti pobývat na určitém místě či 
jiných preventivních opatření, nebylo 
dostatečně účinné, vezmou členské státy do 
předběžné vazby státního příslušníka třetí 
země, na kterého může vztahovat rozhodnutí 
o vyhoštění či rozhodnutí o návratu.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly vždy mít příležitost nezadržet státní příslušníky třetích zemí 
z individuálních důvodů. Dále je zadržování státního příslušníka třetí země, když ještě není 
přijato konečné rozhodnutí o pobytu, nepřiměřené a zbytečné.

Pozměňovací návrh, který předložil Mihael Brejc

Pozměňovací návrh 204
Čl. 14 odst. 2

2. Rozhodnutí o předběžné vazbě vydají 
soudní orgány. V naléhavých případech je 
mohou vydat správní orgány, přičemž 
v takovém případě rozhodnutí o předběžné 
vazbě soudní orgány potvrdí do 72 hodin od 
výkonu předběžné vazby.

2. Rozhodnutí o dočasném omezení pohybu
vydají soudní nebo správní orgány.
V naléhavých případech je mohou vydat 
správní orgány, přičemž v takovém případě 
rozhodnutí o předběžné vazbě soudní orgány 
potvrdí do 72 hodin od výkonu předběžné 
vazby.
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Or. sl

Odůvodnění

Ve vnitrostátních právních předpisech se často uvádí omezení pohybu, ale není to totéž jako 
vazba. Omezení pohybu má zajistit výkon určitého opatření; není to potrestání vězením. 
Výsledkem provádění navrženého znění by bylo nadměrné správní břemeno, zejména pro 
soudní orgány, pokud by musely vydat rozhodnutí o omezení pohybu pro každého státního 
příslušníka třetí země, proti němuž bylo takové rozhodnutí navrženo. Možnost odvolání 
zajišťuje dostatečnou soudní ochranu.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 205
Čl. 14 odst. 2

2. Rozhodnutí o předběžné vazbě vydají 
soudní orgány. V naléhavých případech je 
mohou vydat správní orgány, přičemž 
v takovém případě rozhodnutí o předběžné 
vazbě soudní orgány potvrdí do 72 hodin od 
výkonu předběžné vazby.

2. Rozhodnutí o vazbě vydají soudní orgány.
V naléhavých případech je mohou vydat 
správní orgány, přičemž v takovém případě 
rozhodnutí o vazbě soudní orgány potvrdí do 
48 hodin od výkonu vazby.

Or. fr

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu 1.
Zdá se, že lhůta 72 hodin bez kontaktu se soudním orgánem je příliš dlouhá, zejména když je 
někomu odňata svoboda. 48 hodin by podle všeho bylo rozumnějších.

Pozměňovací návrh, který předložil Mihael Brejc

Pozměňovací návrh 206
Čl. 14 odst. 3

3. Soudní orgány alespoň jednou měsíčně 
přezkoumají rozhodnutí o předběžné vazbě.

vypouští se

Or. sl
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Odůvodnění

Ve vnitrostátních právních předpisech se často uvádí omezení pohybu, ale není to totéž jako 
vazba. Omezení pohybu má zajistit výkon určitého opatření; není to potrestání vězením. 
Výsledkem provádění navrženého znění by bylo nadměrné správní břemeno, zejména pro 
soudní orgány, pokud by musely vydat rozhodnutí o omezení pohybu pro každého státního 
příslušníka třetí země, proti němuž bylo takové rozhodnutí navrženo. Možnost odvolání 
zajišťuje dostatečnou soudní ochranu.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 207
Čl. 14 odst. 3

3. Soudní orgány alespoň jednou měsíčně 
přezkoumají rozhodnutí o předběžné vazbě.

3. Soudní orgány dvakrát měsíčně 
přezkoumají rozhodnutí o vazbě.

Or. fr

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu 1.
V případech vazby by měla být stanovena kratší lhůta, aby bylo mimo jiné zajištěno, že bude 
více zohledněna potřeba co nejvíce zkrátit čas, který státní příslušník třetí země stráví ve 
vazbě, a to vzhledem k mnoha fyzickým a psychickým účinkům takových opatření.

Pozměňovací návrh, který předložil Mihael Brejc

Pozměňovací návrh 208
Čl. 14 odst. 4

4. Soudní orgány mohou předběžnou vazbu
prodloužit nejvýše na dobu šesti měsíců.

4. Soudní orgány mohou dočasné omezení 
pohybu prodloužit nejvýše na dobu šesti 
měsíců.

Or. sl

Odůvodnění

Ve vnitrostátních právních předpisech se často uvádí omezení pohybu, ale není to totéž jako 
vazba. Omezení pohybu má zajistit výkon určitého opatření; není to potrestání vězením. 
Výsledkem provádění navrženého znění by bylo nadměrné správní břemeno, zejména pro 
soudní orgány, pokud by musely vydat rozhodnutí o omezení pohybu pro každého státního 
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příslušníka třetí země, proti němuž bylo takové rozhodnutí navrženo. Možnost odvolání 
zajišťuje dostatečnou soudní ochranu.

Pozměňovací návrh, který předložily Adeline Hazan a Martine Roure

Pozměňovací návrh 209
Čl. 14 odst. 4

4. Soudní orgány mohou předběžnou vazbu 
prodloužit nejvýše na dobu šesti měsíců.

4. Soudní orgány mohou vazbu prodloužit 
nejvýše na dobu šesti měsíců, aniž je 
dotčena možnost kratší doby.

Or. fr

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu 1.
Stanovená šestiměsíční doba je příliš dlouhá a může být odůvodněná, pouze pokud vede 
k účinné politice vyhošťování, což se v zemích, kde se již tato doba – nebo mnohem delší doba 
- uplatňuje, nestalo. Je nesporné, že by vzhledem k významným lidským a finančním účinkům 
nadměrně dlouhé doby vazby měla být co nejkratší. A konečně, nikdo, kdo čeká na vyhoštění, 
by neměl být nucen trpět správními slabinami (otázka laissez-passer ze strany konzulárních 
úřadů), které zpožďují jeho vyhoštění.

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Lambert

Pozměňovací návrh 210
Čl. 14 odst. 4

4. Soudní orgány mohou předběžnou vazbu 
prodloužit nejvýše na dobu šesti měsíců.

4. Soudní orgány mohou předběžnou vazbu 
prodloužit nejvýše na dobu tří měsíců.

Or. en

Odůvodnění

Lidé čekající na rozhodnutí o návratu by neměli být zadržováni po dobu delší než tři měsíce.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 211
Článek 15 nadpis
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Podmínky předběžné vazby Podmínky vazby

Or. fr

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 212
Čl. 15 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby se v rámci 
výkonu předběžné vazby zacházelo se 
státními příslušníky třetí země důstojně a 
v souladu se zásadami lidskosti, s úctou 
k jejich základním právům a podle 
mezinárodního a vnitrostátního práva. Na 
požádání se jim neprodleně dovolí navázat 
kontakt s právními zástupci, rodinnými 
příslušníky a příslušnými konzulárními 
orgány, jakož i s dotčenými mezinárodními 
a nevládními organizacemi.

1. Členské státy zajistí, aby se v rámci 
výkonu vazby zacházelo se státními 
příslušníky třetí země důstojně a v souladu 
se zásadami lidskosti, s úctou k jejich 
základním právům a podle mezinárodního a 
vnitrostátního práva. Na podmínky vazby 
dohlížejí soudní orgány. Po příjezdu jsou 
dotčení příslušníci třetí země neprodleně
informováni, že mohou navázat kontakt 
s právními zástupci, rodinnými příslušníky a 
příslušnými konzulárními orgány, jakož i 
s dotčenými mezinárodními a nevládními 
organizacemi.

Or. fr

Odůvodnění

(První věta se netýká českého znění).
Pokud si osoby ve vazbě přejí, musí po příjezdu do střediska zajištění dostat možnost 
kontaktovat rodinné příslušníky a právní poradce, aby jejich pobyt byl méně obtížný.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 213
Čl. 15 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby se v rámci 
výkonu předběžné vazby zacházelo se 
státními příslušníky třetí země důstojně a 

1. Členské státy zajistí, aby se v rámci 
výkonu předběžné vazby zacházelo se 
státními příslušníky třetí země důstojně a 
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v souladu se zásadami lidskosti, s úctou 
k jejich základním právům a podle 
mezinárodního a vnitrostátního práva. Na 
požádání se jim neprodleně dovolí navázat 
kontakt s právními zástupci, rodinnými 
příslušníky a příslušnými konzulárními 
orgány, jakož i s dotčenými mezinárodními 
a nevládními organizacemi.

v souladu se zásadami lidskosti, s úctou 
k jejich základním právům a podle 
mezinárodního a vnitrostátního práva. Je
neprodleně poskytnuta příležitost navázat 
kontakt s právními zástupci, rodinnými 
příslušníky a příslušnými konzulárními 
orgány, jakož i s dotčenými mezinárodními 
a nevládními organizacemi.

Or. it

Odůvodnění

Efektivnější znění.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 214
Čl. 15 odst. 2

2. Předběžná vazba bude vykonávána ve 
specializovaných zařízeních pro 
předběžnou vazbu. Jestliže členský stát 
nemůže poskytnout ubytování ve zvláštním 
zařízení pro předběžnou vazbu a musí se 
uchýlit k poskytnutí ubytování ve věznici, 
zajistí, aby státní příslušníci třetí země 
v předběžné vazbě byly vždy fyzicky 
odděleni od vězňů.

2. Předběžná vazba bude vykonávána ve 
vězeňské cele.

Or. it

Odůvodnění

Ve shodě s již uvedenými pozměňovacími návrhy může být předběžná vazba vykonávána 
v samotné vězeňské cele. Žádné jiné formy zajištění nejsou přípustné.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 215
Čl. 15 odst. 2

2. Předběžná vazba bude vykonávána ve 
specializovaných zařízeních pro předběžnou 
vazbu. Jestliže členský stát nemůže 

2. Vazba bude vykonávána ve 
specializovaných vazebních zařízeních.
Jestliže členský stát nemůže poskytnout 
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poskytnout ubytování ve zvláštním zařízení 
pro předběžnou vazbu a musí se uchýlit 
k poskytnutí ubytování ve věznici, zajistí, 
aby státní příslušníci třetí země v předběžné 
vazbě byly vždy fyzicky odděleni od vězňů.

ubytování ve zvláštním vazebním zařízení a 
je povinen se z důvodu nedostatku místa ve 
vazebních zařízení uchýlit k poskytnutí 
ubytování ve věznici, zajistí, aby státní 
příslušníci třetí země ve vazbě byli vždy 
fyzicky odděleni od vězňů, a to i ve volném 
čase.

Or. fr

Odůvodnění

Pevným pravidlem musí být to, že se používají specializovaná vazební zařízení.
Vězeňskou celu lze využít pouze ve výjimečných případech, aby byly omezeny traumatizující 
účinky zajištění a aby to nepřispívalo k tendenci rovnat cizince se zločinci. Pokud je využita 
vězeňská cela, je nezbytné, aby zajištěné osoby byly drženy zcela oddělené od běžných vězňů.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 216
Čl. 15 odst. 3

3. Zvláštní pozornost se věnuje postavení 
zranitelných osob. Členské státy zajistí, aby 
nezletilé osoby v předběžné vazbě nebyly 
ponechány ve společné vězeňské cele.
Nezletilé osoby bez doprovodu jsou od 
dospělých osob odloučeny, ledaže se má 
zato, že odloučení není v zájmu dítěte.

3. Zvláštní pozornost se věnuje postavení 
zranitelných osob. Takové osoby nejsou za 
žádných okolností drženy ve vazbě.

Or. fr

Odůvodnění

Je nepřípustné, aby zranitelné osoby byly drženy ve vazbě, jelikož by to bylo v rozporu 
s lidskou důstojností.

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Lambert

Pozměňovací návrh 217
Čl. 15 odst. 3

3. Zvláštní pozornost se věnuje postavení 
zranitelných osob. Členské státy zajistí, aby 

3. Zvláštní pozornost se věnuje postavení 
zranitelných osob. Členské státy zajistí, aby 
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nezletilé osoby v předběžné vazbě nebyly 
ponechány ve společné vězeňské cele.
Nezletilé osoby bez doprovodu jsou od 
dospělých osob odloučeny, ledaže se má 
zato, že odloučení není v zájmu dítěte.

nezletilé osoby v předběžné vazbě nebyly 
ponechány ve společné vězeňské cele. 
Nezletilé osoby bez doprovodu jsou od 
dospělých osob odloučeny.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je, aby v předběžné vazbě nebyly drženy žádné děti. 

Pozměňovací návrh, který předložila Giusto Catania

Pozměňovací návrh 218
Čl. 15 odst. 3

3. Zvláštní pozornost se věnuje postavení 
zranitelných osob. Členské státy zajistí, aby 
nezletilé osoby v předběžné vazbě nebyly
ponechány ve společné vězeňské cele. 
Nezletilé osoby bez doprovodu jsou od 
dospělých osob odloučeny, ledaže se má 
zato, že odloučení není v zájmu dítěte.

3. Zvláštní pozornost se věnuje postavení 
zranitelných osob. Členské státy zajistí, aby 
nezletilé osoby nebyly nikdy drženy
v předběžné vazbě. Nezletilé osoby bez 
doprovodu nejsou od dospělých osob 
odloučeny, ledaže se má zato, že odloučení 
není v zájmu dítěte.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 219
Čl. 15 odst. 4

4. Členské státy zajistí, aby mezinárodní a 
nevládní organizace měly možnost 
navštěvovat zařízení pro předběžnou vazbu 
s cílem posuzovat přiměřenost podmínek 
předběžné vazby. Tyto návštěvy mohou 
podléhat povinnosti získat oprávnění.

4. Členské státy zajistí, aby mezinárodní 
organizace, jako je UNHCR, a nevládní 
organizace, institucionální představitelé a 
média vždy měly možnost navštěvovat 
zařízení pro předběžnou vazbu s cílem 
posuzovat přiměřenost podmínek předběžné 
vazby. Tyto návštěvy mohou být 
regulovány, aby bylo zajištěno, že nebudou 
ohrožovat právo zadržených osob na 
soukromí a že nebudou vystaveny omezení, 
která mohou zabránit široké veřejnosti 
v získání jasného obrazu o podmínkách 
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vazby.

Or. it

Odůvodnění

Stěžejní zásadou při řízení migračních politik EU musí být transparentnost.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 220
Čl. 15 odst. 4

4. Členské státy zajistí, aby mezinárodní a 
nevládní organizace měly možnost 
navštěvovat zařízení pro předběžnou vazbu
s cílem posuzovat přiměřenost podmínek 
předběžné vazby. Tyto návštěvy mohou
podléhat povinnosti získat oprávnění.

4. Členské státy zajistí, aby mezinárodní a 
nevládní organizace s akreditací získaly 
přístup k práci ve vazebních zařízeních a 
právo na ni s cílem posuzovat přiměřenost 
vazebních podmínek a pomáhat 
zadržovaným osobám v souladu 
s mezinárodními vnitrostátními předpisy.

Or. fr

Odůvodnění

Přítomnost nevládních organizací ve vazebních zařízeních je vzhledem k jejich zkušenostem 
s pomocí migrantům extrémně užitečná. Dále jsou schopny dobře posoudit potřeby osob, 
které jsou v takových zařízení drženy.

Pozměňovací návrh, který předložila Jeanine Hennis-Plasschaert

Pozměňovací návrh 221
Čl. 15 odst. 4

4. Členské státy zajistí, aby mezinárodní a 
nevládní organizace měly možnost
navštěvovat zařízení pro předběžnou vazbu 
s cílem posuzovat přiměřenost podmínek 
předběžné vazby. Tyto návštěvy mohou
podléhat povinnosti získat oprávnění.

4. Členské státy zajistí, aby příslušné 
vnitrostátní, mezinárodní a nevládní 
organizace získaly přístup k návštěvám 
prostor pro předběžnou vazbu s cílem 
posuzovat přiměřenost podmínek předběžné 
vazby.  
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Lambert

Pozměňovací návrh 222
Čl. 15 odst. 4a (nový)

4a. Zájem dítěte je chráněn náležitým 
oddělením sociálních služeb nebo 
ochráncem jmenovanými nejpozději v době 
vydání rozhodnutí o předběžné vazbě.

Or. en

Odůvodnění

Zájem dítěte by měl být chráněn bez prodlení.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 223
Článek 16 úvodní věta

Jestliže státní příslušník třetí země, který 
nesplňuje nebo přestal splňovat podmínky 
vstupu podle článku 5 Schengenské 
prováděcí úmluvy a na kterého se vztahuje 
rozhodnutí o návratu nebo rozhodnutí o 
vyhoštění vydané členským státem („první 
členský stát“), je zadržen na území jiného 
členského státu („druhý členský stát“), je 
druhý členský stát oprávněn učinit tyto 
kroky:

Jestliže státní příslušník třetí země, který 
nesplňuje podmínky vstupu podle článku 5 
Schengenské prováděcí úmluvy a na kterého 
se vztahuje rozhodnutí o návratu nebo 
rozhodnutí o vyhoštění vydané členským 
státem („první členský stát“), je zadržen na 
území jiného členského státu („druhý 
členský stát“), je druhý členský stát 
oprávněn učinit tyto kroky:

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Lambert

Pozměňovací návrh 224
Čl. 16 písm. a)
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a) uznat rozhodnutí o návratu nebo 
rozhodnutí o vyhoštění vydané prvním 
členským státem a provést výkon vyhoštění, 
přičemž členské státy mezi sebou vzájemně 
vyrovnají případné finanční nevyváženosti, 
a sice mutatis mutandis podle rozhodnutí 
Rady 2004/191/ES.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 225
Čl. 16 písm. a)

a) uznat rozhodnutí o návratu nebo 
rozhodnutí o vyhoštění vydané prvním 
členským státem a provést výkon vyhoštění, 
přičemž členské státy mezi sebou vzájemně 
vyrovnají případné finanční nevyváženosti, a 
sice mutatis mutandis podle rozhodnutí 
Rady 2004/191/ES.

a) s výhradou rozhodnutí o vzájemném 
uznávání povolení k pobytu mezi členskými 
státy EU, která již byla přijata, uznat 
rozhodnutí o návratu nebo rozhodnutí o 
vyhoštění vydané prvním členským státem a 
provést výkon vyhoštění, přičemž členské 
státy mezi sebou vzájemně vyrovnají 
případné finanční nevyváženosti, a sice 
mutatis mutandis podle rozhodnutí Rady 
2004/191/ES.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 226
Čl. 17 odst. 2

První zprávu Komise podá nejpozději čtyři
roky ode dne uvedeného v čl. 18 odst. 1.

První zprávu Komise podá nejpozději dva
roky ode dne uvedeného v čl. 18 odst. 1 a 
poté ve dvouletých intervalech.

Or. fr
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Odůvodnění

Vzhledem k významu této směrnice a jejímu dopadu na velký počet lidí je důležité, aby 
hodnocení byla prováděna pravidelněji.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 227
Čl. 17 odst. 2a (nový)

Evropská agentura pro základní práva by 
měla věnovat zvláštní pozornost plnění 
ustanovení této směrnice během jejího 
provádění členskými státy EU.

Or. fr

Odůvodnění

Plnění lidských práv a některých mezinárodních úmluv je v souvislosti s touto směrnicí 
otázkou velkého významu, a měla by mu tudíž plnou pozornost věnovat budoucí Evropská 
agentura pro základní práva.

Pozměňovací návrh, který předložila Adeline Hazan

Pozměňovací návrh 228
Čl. 17 odst. 2b (nový)

Členské státy by měly souhlasit s tím, aby 
z řad poslanců Evropského parlamentu byl 
jmenován Evropský ochránce lidských 
práv, který bude mít odpovědnost za 
posuzování míry, do jaké je skutečně 
zaručena ochrana tímto opatřením.

Or. fr

Odůvodnění

Členské státy by těžily ze jmenování Evropského ochránce lidských práv jmenovaného z řad 
poslanců Evropského parlamentu, jehož úkolem by bylo zajistit, aby byla plně respektována 
základní práva vyhoštěných osob.
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Pozměňovací návrh, který předložila Jeanine-Hennis Plasschaert

Pozměňovací návrh 229
Čl. 17 odst. 2a (nový)

Pro účely hodnocení dopadu politiky 
vracení na dotčené osoby, jakož i na zemi či 
společnost, do níž se vracejí, by měly být 
všechny návraty registrovány a sledovány 
s cílem vypracovat statistiky v souladu 
s [nařízením Evropského parlamentu a 
Rady…ze dne o statistikách Společenství o 
migraci a mezinárodní ochraně].

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Jeanine Hennis-Plasschaert

Pozměňovací návrh 230
Čl. 18 odst. 1 pododstavec 1

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do (24 
měsíců ode dne vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie). Neprodleně sdělí 
Komisi znění těchto předpisů a srovnávací 
tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a 
této směrnice.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do (18 
měsíců ode dne vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie). Neprodleně sdělí 
Komisi znění těchto předpisů a srovnávací 
tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a 
této směrnice.

Or. en
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